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مولفه های رقابت سیاسی اسالمی -ایرانی*

سید محمد رضا حسینی

1

دریافت1399/02/13 :
پذیرش1399/06/25 :

چکیده

رقابت سیاسی به مثابه رفتاری طبیعی و حتی مفید ،وجه ممیزه ساخت سیاسی غیرمتمرکز

و دمکراتیک می باشد .البته تمام تالش های سیاسی ،باید معطوف به جلوگیری از تبدیل
رقابت سیاسی به کشمکش و منازعه شود .بر همین اساس از لحاظ نظری ،سه نوع رقابت

سیاسی را می توان در نظر گرفت که عبارتند از« ،رقابت سیاسی بر نظام سیاسی»« ،رقابت
سیاسی برای نظام سیاسی» و «رقابت سیاسی در چارچوب نظام سیاسی؛ که نوع «رقابت
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سیاسی در چارچوب نظام سیاسی» موردنظر ماست  .از این نگاه ،مولفه های رقابت سیاسی
به عنوان قواعد رقابت سیاسی ،جهت ایجاد نظم ،که همه بازیگران به آن متعهد می باشند

به شمار می روند .در ادامه به مهمترین مولفه ها در حوزه رقابت سیاسی اسالمی  -ایرانی
پرداخته شده است .در این پژوهش ،ابتدا از روش کیفی و مبانی نظری رقابت سیاسی با

روش اسنادی و کتابخانه ای بررسی شده و مولفه ها ی رقابت سیاسی اسالمی-ایرانی و وزن
هر کدام با روش کمی و در قالب پرسشنامه (روش دلفی) مشخص و عملیاتی گردیده است.
واژگان کلیدی :رقابت سیاسی ،مردم ساالری دینی ،دمکراسی ،مشارکت سیاسی ،نظام

سیاسی ،فرهنگ سیاسی ،قرآن ،امام خمینی ،آیت اهلل خامنهای

* این مقاله برگرفته از پایانامه مقطع دکتری با راهنمایی دکتر غالمرضا خواجه سروی عضو هیئت علمی (استاد تمام)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی میباشد.
 1دانش آموخته دکتری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی  ،تهران ،ایران za5184@yahoo.com

مقدمه
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رقابت سیاسی متعلق به دوران مدرن و انسان معاصر و مقتضای سیاست اسـت .در

ت سیاسی ،عرصه میدان تالش ومسابقه افراد،گروهها و کشورها برای
واقع ،عرص ه رقاب 

ت و هنر
یافتن سهم بیشتری از مـنابع کـمیاب (خیر محدود) یعنی قدرت منحصر مسلط اس 

ب را وادار
سیاستمداران باید آن باشد که با نهادینه کردن رقابت ،گروهها و طرفهای رقی 
ی سـیاسی فراتر نروند .در این میان ،فرهنگ سیاسی
کـنند کـه از مولفه ها و قواعد بـاز 
شیعه که پیوند منطقی وتعامل مثبت دیانت وسیاست را مد لحاظ قرار میدهد معتقد است

که میتوان با عناصر ومولفه های بنیادین عقالنیت ،آزادی واجتهاد پویـا ،ضمن حفظ مبانی
واصول دین مبین اسالم ،کارآمدی وکارایی رقابت سیاسی را توسعه بخشید .در همین راستا

از جمله اهداف مهم انقالب اسالمی ایران به رهبری امام خمینی( در پرتو تعالیم اسالم

ناب محمدی(ص)) رویکارآوردن نظامی مردم ساالردینی 1بـا نام جمهوری اسالمی بود تا
ق مشارکت و رقابت سیاسی واقعی فراهم آید.
ی تحق 
زمینههای الزم برا 

در این مقاله ،ما به دنبال استخراج مولفه های رقابت سیاسی «اسالمی  -ایرانی» از منابع

بومی می باشیم که طرف های مختلف رقابت سیاسی باید ملتزم به آن بوده و فعالیت های
مورد بررسی قرار خواهیم داد.
 .2پرسش پژوهش

سوال :مولفه های رقابت سیاسی «اسالمی  -ایرانی» کدامند؟

با توجه به این راهبرد ،تحقیق اکتشافی-توصیفی است ،نیازی به فرضیه ندارد.

اگـر چـه پيرامـون ايـن موضوع تحقيقاتي ب ه رشت ه تحرير درآمده است  ،اما انتقاد

ي و سکوال ر انجام شـده
اسـاسي اين اسـت کـه اغلب اين پژوهش ها با رويکردي غي ر دين 
ف مادي صرف بوده و رنگ و بويي از دین در آن
و هدف در اين رويکرد رسيد ن ب ه اهدا 

ت که موثرترين شيوه هـاي سـالم سازي فعاليتها ،سازوکارها
ي اس 
ديده نمي شود .اين در حال 
ي اسالمي (و بعضا فرهنگ ایرانی) ،بـه
و گسترش عدالت اجتماعي -سياسي ،د ر آموزه ها 

روشـني مطـرح شده اسـت  .بـه طـوري که توجه به آنها د ر برنامه ريزيهاي سياسي و
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مربوطه معطوف به آن ها باشد .سپس هر کدام از مولفه ها را ،در قسمت «یافته های تحقیق»،

نهادينه کـردن آن در فرهنگ عـمومي ،بـه درسـتي مي توان تمد ن شکوهمن د اسالمي-ایرانی
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ي و اخـروي انسان را در پي
ت دنـيو 
را در جامعه ايجاد کند ،که در اين صورت سـعاد 

خواهد داشت .همچنین ویژگی دیگر این تحقیق ،استفاده از روش میدانی یعنی دلفی و با
توجه به منابع بومی میباشد.

 .3روش تحقیق

این تحقیق در دو فاز انجام خواهد شد:

فاز اول  :با تکیه بر ادبیات و مبانی نظری رقابت سیاسی و با روش اسنادی و کتابخانهای،

مؤلفههای اولیه رقابت سیاسی «اسالمی-ایرانی» با تاکید بر دیدگاههای بومی ،استخراج

میگردد.

فاز دوم  :مؤلفه های نهایی و وزن هر کدام از مولفهها ،با روش کمی (دلفی) ،مشخص

و عملیاتی خواهد گردید.
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 .3-1ساخت ابزار تحقیق
روش دلفی

اساس و پایه روش یا تکنیک دلفی به اعتبار علمی متخصصان شرکتکننده بستگی دارد.

بنابراین در این پژوهش سعی وافر انجام شد تا پنل نخبگی به دقت انجام شود .شرکت

کنندگان و نخبگان در این تحقیق در روش دلفی 15 ،نخبه را شامل میشود.
 .3-2فرایند اجرای دلفی در تحقیق

قبل از اجرای تکنیک دلفی ،برای تولید مواد خام این تکنیک ،نیاز به مطالعه مقدماتی

وجود داشت که این نیاز از طرق زیر مهیا شد :الف) مطالعه تحقیقات پیشین ب) مطالعه

مبانی نظری موجود ج) استفاده از نظرات و تجربیات افراد درگیر با مسائل سیاسی و به

طور خاص رقابت سیاسی

د) استفاده از تجربیات شخصی.

گام اول  :پس از مطالعه مقدماتی ،اولين پرسشنامه به صورت نسبت ًا ساختار نایافته ارسال

گردید و از هر يك از متخصصين درخواست شد تا هر نوع ايده و نظر خود را آزادانه مطرح

کند نتيجه این مرحله ،مشخص شدن اولیه مولفه های مرتبط با رقابت سیاسی ،ویژگی ها و
زمینه ها و مختصات بود .گام دوم  :پرسشنامه داراي ساختار ،استفاده شد و از افراد ،خواسته

شد تا هر مولفه را با استفاده از مقياس ليكرت ،رتبه بندي از خیلی کم تا خیلی زیاد ،درجه
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بندی شود .در اين مرحله پس از جمع آوري پرسشنامه دوم ،آناليز و خالصه آماري ميانه

و رتبه بندي آن ها تهيه و پرسشنامه تدقیق شده ای فراهم گردید.گام سوم  :خالصه آماري
پاسخ ها تهيه گردید .پس از نتایج از اجماع در هدف اولیه انجام دلفی ،اولویت بندی مولفه

ها مشخص گردید که در قسمت ،یافته های تحقیق به توضیح مولفه های رقابت سیاسی
«اسالمی –ایرانی» خواهیم پرداخت.

تحقق رقابت سیاسی متضمن حصول مولفه هایی میباشد که بدون وجود آنها،

رقابتهای سیاسی معنا نمییابد و سیاستهای تنظیمی در حوزهی رقابت سیاسی باید
معطوف به آنها باشد .به عبارت دیگر اصالح الگوی رقابت در حوزهی سیاست با پاسداشت

و تعدیل مولفه های یاد شده صورت میپذیرد و هر سیاستی که به غیر از مولفه ها ی مورد

نظر رسیدگی کند ،روبنایی خواهد بود.
 .4چارچوب مفهومی

 .4-1-1رقابت سیاسی:2

منظور از رقابت سیاسی در این نوشته عبارت است از:

«هر نوع تالش آشکاری در چارچوب نظام ،عمدی و نسبت ًا بادوام و مسالمتآمیز ،خواه

نامنظم و خواه منظم (نهادینه) بین افراد و گروهها بر سر بدست گرفتن قدرت سیاسی  ،که این

رویاروییها از حد عدم توافقها و مجادالت معمولی و موقتی فراتر رفته و به صورت جبهه

بندیها و رویاروییها پایدارتر در چارچوب نظام ظاهر میشوند»( .دالوری)26 :13786 ،
 .2-1-4انواع رقابت سیاسی:

از لحاظ نظری می توان از سه نوع رقابت سیاسی نام برد( :خواجه سروی: 1382 ،

)66-74

نوع اول« :رقابت سیاسی بر نظام» .نوع دوم :در «رقابت سیاسی با نظام» .نوع سوم:

«رقابت سیاسی در نظام» نام دارد .به این ترتیب نوع سوم ،میانهی دو نوع دیگر فوقالذکر

قرار میگیرد و در آن برای رقابت سیاسی مولفه هایی مشخص و حد و مرزی وجود دارد

مولفه های رقابت سیاسی اسالمی -ایرانی

.4-1مفاهیم

که بازیگران سیاسی امکان تجاوز به ماورای آن را ندارند و این حدود همان چارچوبی را
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تشکیل میدهد که رقابت سیاسی در درون آن انجام میگیرد و فرض بر آن است که چنین
رقابتی بیش از پیش ،استحکام چارچوب نظام را بیشتر خواهد کرد.
 .4-1-3دمکراسی:

«اندرو هیود» 3دموکراسی را از لحاظ لغوی به معنای «حکومت مردم» می داند و سه

ویژگی را ذکر می نماید( :اندرو هیود)152 :1391 ،

-1تاکید بر «مردم» بیانگر برابری سیاسی یعنی توزیع برابر قدرت و نفوذ سیاسی.
-2اینکه حکومت توسط مردم بر اهمیت مشارکت عمومی تاکید دارد.

-3اینکه حکومت برای مردم نیز ،این حقیقت را برجسته می کند که دمکراسی بیانگر

حکومت در منافع عمومی است.

 .4-1-4نظام مردم ساالری دینی:

مراد از مردم ساالری دینی»،مردم ساالری دینی-اسالمی» می باشد .چند نکته در مورد
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واژه مردم ساالری دینی-اسالمی قابل توجه است -1 :خصوصیت بومی گرایی دارد -2 .با

برخی از ابعاد دمکراسی متداول در غرب،تفاوت هایی دارد.

نظام مردم ساالر دینی همچون همه ی دموکراسی های دیگر ،تابع ضوابط و محدودیت

های دموکراسی نمایندگی خواهد بود .هر چند که شرایط خاصی را خصوصا در زمینه
انتخاب شوندگان چه قبل و چه بعد از انتخاب شدن مطرح می سازد .صالح بودن انتخاب
شوندگان ،شرط قبل از انتخاب آنان و تصویب قوانین و عمل در چارچوب شرع اسالم،

از شرایط بعد از انتخاب شدن آن ها می باشد .در زمینه ی انتخاب کنندگان ،مردم ساالری
دینی حق رای همگانی را به رسمیت می شناسد .البته در باره نسبت مردم ساالری دینی

و دمکراسی به نظر می رسد نظام سیاسی مردم ساالر دینی و اسالم ،با معنای ،روشی
دمکراسی ،مغایرتی ندارد .چرا که این معنی ،استفاده از مردم در اداره جامعه خصوصا در

تصمیمات مهم کشور است .اما با دمکراسی به مفهوم ارزشی  ،سازگاری ندارد( .خرمشاد،

) 310-311 :1383

 .4-1-5مشارکت سیاسی

4

درمجموع منظور از مشارکت سیاسی« ،شرکت افرا د درصحنههای مختلف مربوط به

قدرت وحکومت وتعیین سرنوشت حـاکمیت در جـامعه است» .شرکت در انتخابات
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مختلف ،شرکت در تظاهرات و تجمعات سیاسی ،عضویت و هواداری از احزاب ،گروهها،

ی و بهطور کلی حضور و شرکت فعال افراد در صحنههای مربوط
جریانها وجناحهای سیاس 
به قدرت وحکومت و تعیین سرنوشت جامعه ،بـیانگر وجـود مشارکت سـیاسی در کشور
است .بنابراین رقابت سیاسی در پرتو مشارکت سیاسی شکل میگیر د و ب ه معنای تالش

برای کسب قدرت و کـرسیهای حاکمیت از راه شرکت در انتخابات است( .احمدی،
)11-42 :1390

از آنجا که این مقاله به دنبال ارایه مهمترین مولفه های رقابت سیاسی «اسالمی-ایرانی

« با استفاده از منابع بومی می باشد در ادامه ،با مراجعه به قرآن کریم و بیانات ائمه (علیهم

السالم) و همچنین بیانات وآثار امام خمینی و آیت اهلل خامنه ای و مراجعه به قانون اساسی
ج  .ا  .ا  ،به استخراج مولفه های رقابت سیاسی « اسالمی-ایرانی « می پردازیم.
 .2-4دیدگاه های بومی

 .1-2-4رقابت سیاسی از نگاه قرآن کریم و ائمه (ع)

سیاسی را به دنبال دارد ،و هدفش تعالی انسان و جامعه می باشد و دارای مولفه هایی است

که اگر کسانی معتقد به این مولفه ها ازجمله عدالت ،تقوای الهی ،قانون پذیری و قانون

مندی ،شایسته ساالری و کارآمدی و اخالق نباشد ،اجازه ورود به عرصه رقابت سیاسی
را نخواهد داشت .اگر این مولفه ها رعایت شود به رقابت سیاسی مطلوب و سالم و مثبت

خواهد رسید .رقابت سياسي مطلوب از مـنظـر قـرآن کـريم رقابتي است کـه مـحور و
هدفآ ن کسب مقام و موقعيت و قدرت نيست بلکـه هدف ،کسب رضاي خدا و رسيدن به

ت و گـا م نـهاد ن بـه سمت کمال اسـت و رقـابتي مبتني بر اخـالق و تـقواي سـياسي
سعاد 

اسـت کـه در اين صـورت ،اين گونه رقابت ،سازنده و مثبـت و مطلوب و الگو از منظر

ت کـه انسـانها را هدايت و سوق ميدهد به سمت
ن اسـ 
ت که نتيجه آن اي 
قرآن کريم اس 
خیر و خوبي ،صراط مستقيم و کـمال و سعادت دنيوي و اخروي ،و تشکيل حکومت الهي .
بنابراین از منظر قرآن کـريم  ،رقـباي سياسي مي بايست با اين مولفه ها آشنا و به آنها ملتزم

بوده و بـا اين آگـاهي ،وارد عـرصه رقابت سیاسی گردند ،که در اين صورت سعادتمند

مولفه های رقابت سیاسی اسالمی -ایرانی

رقابت سیاسی از منظر قرآن کریم رقابتی در چارچوب نظام است که ثبات و آرامش

ن صورت به گمراهي و بي راهه خواهند رفت.
خواهند بـود و د ر غـي ر اي 
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دراین قسمت ،به مولفه های رقابت سیاسی ،مستخرج از دیدگاه قرآن مجید و بیانات

ائمه(ع)  ،می پردازیم .که به جهت رعایت اختصار ،صرفا به ذکر یک مثال از قرآن مجید یا

بیانات ائمه(ع) بسنده می کنیم:

-1تقوای الهی -2اصالت خدمت -3شایسته ساالری -4قانون -5آزادی -6عدالت

-7کارآمدی -8اخالق

 .4-2-1-1تقوای الهی

الل ُیأولی َ
إتقوا َربّکم نسائ /1/یا «إتقوا ّ
األلبَب ل َ َع َّلکم
الل الّذی خَ لقکم /نسائ َ /1/ا َّت ُقوا ّ َ

تُفل ِ ُحون مائده .100 /

 .4-2-1-2اصالت خدمت

الذین یومنون بالغیب و یوقیمون الصلوه و مما رزقنهم ینفقون /بقره/2/
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 .4-2-1-3شایسته ساالری
یا أَب َ ِ
مین (قصص. )26 :
استَ ْأ َج ْر َ
ت ال ْ َقو ُِّی ا ْ َأل ُ
استَ ْأ ِج ْر ُه إ ِ َّن خَ یْ َر َمنِ ْ
ت ْ

 .4-2-1-4قانون
ث ّ
َفبَ َع َ
تاب بِال ْ َح ِّق لِیَ ْح ُک َم بَیْ َن النّ ِ
اس فِیَما
ِین َو ُمنْ ِذرِ َ
ین ُمبَ ِّشر َ
اللُ ال َّنب ِ ِّی َ
ین َو أَن ْ َز َل َم َع ُه ُم ال ْ ِک َ
اخْ تَ َل ُفوا بقره213-
 .4-2-1-5آزادی
ما کانَ لِبَ َش ٍر أَنْ یؤْ تِی ُه َّ
کم َو النُّبُ َّو َة ث ُ َّم ی ُق َ
ول لِلن ِ
َّاس کونُوا ِعبادا ً لِی م ِ ْن ُدو ِن
اللُ ال ْ َ
کتاب َو ال ْ ُح َ
َّ
الل ِ آل عمران 79-؛ /
 .4-2-1-6عدالت
دیک ْم َو أَ َّن َّ
ت أَیْ ُ
ذل ِ َ
س ب ِ َظ َّ
المٍ ل ِ ْل َعبید آل عمران182-
ک بِما َقدَّ َم ْ
اللَ لَیْ َ
 .4-2-1-7کار آمدی

ان اهلل یامركم ان تودواالمانات الی اهل ها و اذا حكمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل

نسائ.85-

 .4-2-1-8اخـالق
تاب َو ِ
َو یُ َز ّکیهِ ْم َو یُ َع ّل ُم ُهم ال ْ ِک ِ
الح ْک َمة آل عمران)164-

 .4-2-2رقابت سیاسی و حضرت امام خمینی(ره)

41

در ابتدا برای استخراج مولفه های رقابت سیاسی باید به نظرات ایشان در حوزه سیاست

و حکوت هر چند به طو خالصه پرداخت .اامام خمینی ،منبع وحی را به عنوان مکمل عقل

معرفی میکند .وی در تشخیص مصالح و مفاسد ،از همهی این منابع و ابزارها ،به تناسب

موضوع و شرایط زمان و مکان و قابلیتهای هر یک از این منابع و ابزار ها ،بهره میبرد تا
مصالح کلیه ابعاد وجود انسانها را تشخیص داده و تامین نماید( ،جمشیدی)131 :1388،

همچنین در حوزه سیاست ،پیوند میان دین و سیاست ،از اساسیترین و با اهمیت ترین،

مبانی سیاست و حکومت مطلوب حضرت امام است( .آیت ا ...خمینی-143 :1394 ،

 )20-21-34-140حضرت امام برای دموکراسی مطلوب خود مولفه ها و مشخصاتی بیان
کردهاند که طرح آن میتواند به شکل گرفتن تصویر نسبت ًا واضحی از دموکراسی مطلوب

ایشان بیانجامد .ویژگیها و شاخصهای دموکراسی مطلوب حضرت امام عبارتند از :الف:
نافی استبداد و دیکتاتوری ب :تامین و حفظ آزادی ج :داشتن استقالل (جامعه و کشور)

د :عدالت خواه نشات گرفته از اسالم(. .امینی38 :1388،و)37

می باشد و به جهت رعایت اختصار ،صرفا به عناوین مولفه های مستخرج از از دیدگاه
ایشان برای رقابت سیاسی ،اسالمی-ایرانی بسنده می کنیم:

-1اخالق -2مشروعیت الهی -3آزادی -4وحدت ملی -5حفظ نظام -6اسالمیت نظام

-7والیت فقیه -8تحزب -9استقالل  -10جمهوریت نظام -11تکلیف -12مشارکت سیاسی
-13عدالت -14تعدد گرایش های سیاسی -15قانون مداری -16انتخابات
 .4-2-3رقابت سیاسی و آیت اهلل خامنهای

همانطور که در بحث رقابت سیاسی از نظر امام خمینی مطرح شد ،در اینجا نیز برای

استخراج مولفه های رقابت سیاسی ،باید به نظرات اآیت اهلل خامنه ای در حوزه سیاست و
حکوت هر چند به طو خالصه پرداخت .از نظر ایشان ،عناصر سه گانه ی حاکمیت اسالمی

عبارت اند از . 1 :حاکم اسالمی  ، . 2کتاب الهی ،به عنوان میزان و معیار حاکمیت  . 3مردم،
 .حکومت الهی بهترین نظام سیاسی و اجتماعی برای دخالت مردم در اداره ی امور جامعه

مولفه های رقابت سیاسی اسالمی -ایرانی

رقابت سیاسی» مطلوب و برگرفته از مبانی نظری امام خمینی؛ «رقابت سیاسی در نظام»

است .به عبارتی حرکت اصلی به دوش مردم و تابع اختیار آنها است .حکومت فقیه عادل
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متقی ،بهترین نوع حکومت ها است راه های تعیین حاکم عبارت اند از . 1 :نصب الهی 2
 .انتخاب؛ انتخاب حاکم؛ درآنجایی است که دسترسی به امام معصوم نباشد( دوران غیبت
کبری) انتخاب حاکم از سوی مردم بر اساس مالک های خدا اعتبار قطعی دارد ( .برگرفته از

کتاب والیت وحکومت( )1397 :خامنه ای ،)1397( ،والیت وحکومت ص )391بنابراین
جامعه ی اسالمی ،یعنی آن جامعه ای ،آن تمدنی که در راس آن جامعه ،خدا حکومت می
کند به عبارتی در راس مخروط خدا است و پایین تر تر از خدا ،همه ی انسان های این

جامعه اسالمی است و درچنین جامعه ای همه چیز از خداست (خامنه ای ،اندیشه والیت؛
 :1397ص  )410-409 :با توجه به مطالب مذکور ،می توان نتیجه گرفت از دیدگاه آیتاهلل
خامنه ای  ،رقابت سیاسی در نظام اسالمی ،با توجه به قوانین اسالم امکان پذیر است.

به عنوان نمونه به چند مورد از بیانات و دیدگاههای ایشان در حوزه رقابت سیاسی می
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پردازیم.ایشان میفرمایند :

آحاد و عامه مردم ،عالوه بر اینکه بهصورت غیرمستقیم ـ از طریق مجلس خبرگان ـ
رهبر معین میکنند ،مستقیم ًا هم نسبت به شخص رهبر نظر و تصمیم دارند و نظر و تصمیم

و خواست و ارادة آنهاست که در حقیقت یک رهبر را رهبرمی کند( .سعید اشیری:1390،

)25

رقابت این نیست که کسی اثبات خود را متوقف بر نفی دیگری بداند .خود نامزدهای

محترم هم مراقب باشند .نمیپسندد انسآنکه ببیند یک نامزدی ،چه در نطقهای تبلیغاتی ،چه
در سخنرانی ،چه در تلویزیون ،چه در غیر تلویزیون ،برای اثبات خود متوسل بشود به نفی

آن دیگری ،آنهم با یک استداللهای گوناگون ،به نظر من این درست نیست( .علیمحمد

سویزی)86 :1390،

بنابراین « رقابت سیاسی» مطلوب در دیدگاه آیت اهلل خامنه ای همانند حضرت امام(ره)،

«رقابت سیاسی در نظام» می باشد و به جهت رعایت اختصار صرفا به عناوین مولفه های

مستخرج از دیدگاه ایشان ،بسنده می کنیم:

-1قانون اساسی -2تحمل مخالف -3اخالق و تقوای سیاسی -4امنیت ملی -5خدمت

به مردم -6رای مردم -7عدم تخریب وجهه کشور -8عدم توسل به کارهای ظالمانه -9عدم

تنازع -10عدم نفی دیگران -11ارزش های اسالمی -12هدف نبودن قدرت  -13عدم بحث
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دل آزار برنده و بازنده -14وحدت -15قصد قربت -16مسالمت آمیز
 .4-2-4رقابت سیاسی و قانون اساسی ج.ا.ا

قانون اساسی عالوه بر اینکه سازمان حکومتی و نهادها و سازمانهای حکومتی را تعریف

و جایگاه هریک را مشخص میکند ،حاوی یک بیانیه حقوقی است که در آن ،حقوق
اساسی ،حقوق عمومی ،حقوق طبیعی و غیر قابل تفکیک مردم را بیان میکند و حکومت را

موظف به رعایت آنها میکند .به این ترتیب حقوق وآزادیهای مردم از طریق مقید کردن
حکومت به قانون اساسی تضمین میشود .بنابراین قانون اساسی به عنوان اساسیترین سند

و منشور ملی جمهوری اسالمی ایران در اداره جامعه بوده و رقابت سیاسی باید بر اساس آن
و معطوف به مفاهیم و مولفه های آن باشد( :قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران)

« رقابت سیاسی» مطلوب در قانون اساسی ج  .ا  .ا « .رقابت سیاسی در نظام» می باشد

و به جهت رعایت اختصار ،صرفا به برخی عناوین مولفه ها بسنده می کنیم:

-1آزادی -2مشارکت و نقش مردم در تعیین سرنوشت -3تکامل اخالقی -4حاکمیت

گروهی -8استقالل -9عدالت
 .3-4یافته های پژوهش

در این قسمت ،به توضیح مولفه های نهایی «رقابت سیاسی اسالمی-ایرانی « با توجه به

وزن هر کدام و براساس نظر نخبگان که با استفاده از روش دلفی(با میانگین )4/3مشخص
گردیده است ،می پردازیم:

 -1نظام سیاسی (-2 )4/7فرهنگ سیاسی( -3 )4/7دین و اخالق(-4 )4/7قانون()4/6

 -5نخبگان سیاسی ( -6 )4/5آزادی( -7 )4/3تکثر و مشارکت سیاسی( -8 )4/2احزاب

سیاسی و نهادمندی( -9 )4/2استقالل( -10 )4/2وحدت( -11 )4/1مسالمت آمیز بودن(
))4/1

 .4-3-1نظام سیاسی و رقابت سیاسی

این که هر نظام سیاسی برای تحقق رقابتهای سیاسی ،نیازمند حضور مؤثر دولت میباشد

مولفه های رقابت سیاسی اسالمی -ایرانی

خداوند  -امامت و والیت -5اسالمی بودن قوانین -6برابری در مقابل قانون -7رسانه های

اصلی پذیرفته شده است .بنابراین به جاي پرداختن به اصل حاكميت ،نحوه اعمال حاكميت
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مورد توجه قرار میگيرد .لذا راه حل ،نه شكستن حاكميت ،بلكه تغيير «ساخت اقتدار» ميباشد

كه از اين طريق ضمن پاسداشت «حاكميت ملي» ،مجال مناسب براي رقابت نيز تحصيل
می شود( .افتخاری147-145 :1380 ،و )312-311رقابت سیاسی مستلزم آناست که کنترل

بر منابع و وسایل قدرت در جامعه در میان گروههای مختلف ،توزیع شده باشد( .بشیریه،
 )592 :1382به عنوان مثال تعبير محمدر ضا پهلوي از دموكراسي به «دمكراسي شاهنشاهي»
دقيق ًا با رويكردی طراحي شده بود كه پادشاهي از باال ،اين مجموعه را متحد سازد تا بتواند
دموكراسی شاهنشاهي واقعي را مستقر سازند» (پهلوی« )579 :1371 ،هانتينگتن» 5در همين

خصوص به تفكيك صور مختلف «حاكميت ملي» پرداخته و با تاكيد بر ضرورت صيانت

از «حاكميت مقتدر» اظهار مي دارد كه يك نظام سياسي كارامد ،به جاي الگوي «تمركز
قدرت» ،از الگوي «قدرت پراكنده» (شبكه قدرت) تبعيت مينمايد( .هانتينگتون:1375 ،

 )211به همين علت است كه «ميگدال» 6بين دولتهاي قوي با دولتهاي بزرگ تفاوت قايل
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شده و معتقد است كه اصل «رقابت سياسي» و تاكيد بر «دموكراسي» در اين جوامع ،هرگز به

معناي تضعيف دولت نيست( .جناتی«)229 :1377 ،جيمز بيل» 7و «كارليدن» پس از تجزيه

و تحليل ماهيت و عملكرد سياست در خاورميانه ،بدانجا ميرسند كه «پاتريموناليسم» 8را ،

منشأ ناكارآمدي نظامهاي سياسي در اين منطقه و بسط قلمرو مشاركت عمومي دانسته اند.

اما بـا تـوجه بـه اهداف ناشي از تشکيل حکومت ديني درفرهنگ سـياسي شـيعه،

ص حکومـت
بـايـد در کـنـار تـأمين کـار ويژه هاي عام حکومت ،به کارويـژه ي خـا 

گ سـیاسی خـاصی
ت و تربيت الهي است -نيز توجه نمود .فرهن 
دينـي  -کـه همانـا هـداي 
ل بـگیرد که
ی شـک 
که در ایران حاکم بوده ،موجب شده تا ساختار قدرت سیاسی بهگونها 

ل د ر چارچوب قـانو ن سربا ز زنند .پیامد ایـن امـر نهادینهنشدن
کارگزاران حکومتی از عم 
قانون در جامعه و تداوم چـالش قـدرت و قانون بوده است )کیخا)69-84 :1383 ،

درپایان می توان گفت ،نظام سیاسی «مردم ساالری دینی ای» مناسب و مورد نظر می

باشد.که روش تعیین حاکم اسالمی در آن از طریق نصب میباشد ومشروعیت آن الهی و
با هدف تکامل اخالقی انسان است که با مشارکت مردم در انتخابات و...فعلیت می یابد.

بنابراین حکومت اسالمی هیچ یک از انواع طرز حکومتهای موجود نیست .در یک الگوی

اسالمی-ایرانی ،نظام سیاسی نه اقتدارگرا می باشدونه دموکراتیک ،هر چند ممکن است در
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برخی موارد شبیه نظام سیاسی متمرکز ودربرخی موارد دیگر شبیه نظام دمکراتیک باشد.
از آنجا که در چنین نظامی ،نگرش ها و کنش ها ،ادراکی بوده ،رقابت سیاسی در آن امکان
پذیر است و فرهنگ سیاسی مشارکتی را تولید وتقویت می نماید که در آن قدرت وسیله
است و هدف وسیله را توجیه نمی کند.

 .4-3-2فرهنگ سیاسی 9و رقابت سیاسی

فرهنگ سیاسی به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های رقابت سیاسی ،را میتوان

پدیدهای چهار بعدی شامل -1باورها-2 ،ارزشها-3 ،دانش و -4احساسات سیاسی دانست.
با توجه به ترکیبهای مختلف از چهار بعد ذکر شده ،میتوان گونههای مختلفی از تعریف
فرهنگ سیاسی را ارائه کرد .فرهنگ سیاسی ،چارچوبی است که رفتار سیاسی در آن شکل

میگیرد( .کتابی و همکاران )77-109 :1380 ،فرهنگ سیاسی را در د و مقوله باید بـررسی

کـرد :اول اینکه فرهنگ سیاسی،مشروعیتدهنده نظام سـیاسی ،حـاکمان ،قـوانین ،فـرایند
تـصمیمگیری و سیاستگذاری میباشد؛ و دوم ایـنکه در مـشارکت مردم تأثیرگذار است.
بعد «عقالیی» و «احساسی(غیرعقالیی)» میباشد ( .وبر )367 :1374 ،و بعد «عقالیی» در

نگرش ها و رفتارهای سیاسی افراد جامعه ،الزمه تحقق رقابت سیاسی می باشد

گ سياسي (به عنوان الزمه رقابت
ي فرهن 
از جمله عواملي که مي تواند تأثير زيادي ب ر رو 

ت که ريشه در
ي اس 
سیاسی) داشته باشد ،دين داري است و اسالم خود منبع ارزش هاي 

ي غربي ،سازگاري ندارد( .رهبر ١٣٨٩ ،
ي دار د و با دموکراسي به عنوا ن ايدئولوژ 
تعاليم وح 

 .) 71 ،در ادامه بـه چـند ،دوگـانۀ مهم فرهنگ سياسي  ،اشاره مي شود ،که يکي از آن دو،

فرهنگ سياسی نا مطلوب و ديگري فرهنگ سـياسي مـطلوب جهت ایجاد رقابت سیاسی
از منظ ر امام علی (ع) می باشد(:درخشه)38-19 :1397 ،

 .١پرهيز از فرهنگ سياسي خشونت منشي و ضرورت تمسک بـه صـلح باوري

ي و مشورت
 .٢پرهـيز از فـرهنگ سياسي تـک رأيي و ضرورت بسط تعاون فکر 

 .٣پرهيز از فرهنگ سياسي خرافه گرايي و جهل محوري و ضرورت تمسک به عقلگـرايي
 .٤پرهـي ز ا ز فرهنگ سياسي چاپلوسي و تملق و ضرورت ستايش گـريزي

مولفه های رقابت سیاسی اسالمی -ایرانی

(کیخا )69-84 :1383 ،از طرفی وبر 10در مورد فرهنگ سیاسی معتقد است انسان دارای دو

ي و ضـرورت بسط فرهنگ ياريگري و
ي خـودپسند 
 .٥پرهيز از فرهنگ سياس 
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ديگـرخواهي

ط فرهنگ مسئوليت پذيري
ت بس 
ي و ضرور 
 .٦پرهيز از فرهنگ سياسي مسئوليت گريز 

اجتماعي.

.7پرهيز از فرهنگ سياسي نـسب مـحوري و عصبيت و ضرورت بسط فرهنگ تقوا

محوري

ي و ضرورت بسط فرهنگ دورانديشي و حزم
 .8پرهيز از فرهنگ سياسي کوت ه بين 

لو
ل ایـران ،مسائ 
ی مـث 
براین اساس ،مـیتوان بـا شناخت فرهنگ سیاسی جامعها 

پدیدههایی را که مانع نهادینهشدن رقابت سیاسی و تعامل مناسب قدرت و قانون در ایران

بودهاند ،را شناخت  .بر اساس موارد مذکور ،فرهنگ سیاسی امروز ایران ،وامدار سه فرهنگ
م ّلی ایرانی ،اسالمی و غـربی اسـت(.کیخا )69-84 :1383 ،در واقع حتی چارچوبهای
نظام و خطوط قرمز آن ،نیز دارای بعدی فرهنگی هستند .بدین معنا که باورها و یا الزامات

فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ایران ،سال سوم ،شماره سوم (پیاپی  ،)11پاییز 1399

قانونی -عقلی مذکور باید به مثابه هنجارهایی حساس و مهم در بطن فرهنگ سیاسی

نخبگان و توده درآمده تا بتوانند نتیجه-بخش باشند ،و جامعه سیاسی ایرانی از درک کامل
چنین پدیده و تجرب ه چنین فرایندی محروم بوده است .از این منظر میتوان به طیف

فرضیات متنوعی از دیدگاههای آسیبشناسانه در موضوع رقابت سیاسی اشاره کرد که فصل
مشترک آنها این است ،که درون فرهنگ سیاسی ایرانی عناصری وجود دارد که به نوعی راه
را بر مشارکت و رقابت سیاسی سد میکند( .میر محمدی .)246-247 : 1381،این فرضیات

مدعیاند بازیگران سیاسی جامعه ما همواره خود واضع قواعد بازی بودهاند و هر کدام تالش

داشتهاند که با مسلط کردن گفتمان و نظام هنجاری خویش ،دیگران را به تمکین از قواعد

حزبی -جناحی خود ترغیب و یا تهدید نماید( .تاجیک :1380،ص .)202

بنابراین میتوان نتیجه گرفت در فرهنگ سیاسی شیعه ،رقابت سیاسی ،توسط عوامل و

عناصر نظارت درونی و بیرونی ،کنترل میشود .حضور فرهنگ سیاسی سلطنتی ،که میراث

ایران پیش از اسالم است ،و نیز ورود فرهنگ اومانیستی غرب به ایران معاصر ،که خاصیتی
سکوالر دارد ،از عوامل اساسی چالش ،با آموزههای فرهنگ سیاسی شیعه از جمله قانون

مداری و رقابت سیاسی در ایران معاصر بوده است .بر این اساس ،انقالب اسالمی و نظام

برخاسته از آن ،محصول فرهنگ سیاسی شیعه و سرآغاز عصر نهادینهشدن قانون و رقابت
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سیاسی در ایران بود

 .4-3-3قانون و رقابت سیاسی

اين حقيقت كه ايجاد رقابت سیاسی ،بدون توافق بر «قواعد» در «بازي سياست» ممكن

نيست داللت به ضرورت وجود «قوانين معتبري» دارد كه «رقابت سیاسی» را سمت و
سو داده و معنا نمایند .در تحليلي كه زونيس به انجام رسانده است ،اين عدم احساس

اعتماد با سطح فعاليت افراد و گروهها سنجيده شده و نشان داده است كه ارتقاي سطح
فعاليتهاي سياسي به بسط ناامني منجر شده كه ريشه در «نبودن يا عدم اجراي قانون»
دارد( .رضاقلی( ) 1 :1384،رهپیک ،1378 ،بولتن) «منابع قانون» در اسالم عبارت از منابع

قوانین الهی و بشری ،به این معنا که تنها اسالم می تواند نیازهای واقعی جامعه را تأمین کند

و فقط خداوند صالحیت وضع قانون جامع بشری را دارد ،زیرا او تمام خصوصیات الزم

برای وضع بهترین قانون را دارد و از طرفی هیچ یک از عیبت هایی که دامن گیر قانون های
بشری و مجریان آن است در اسالم و خداوند وجود ندارد( .حق پناه :1377 ،ص)263-259

ش از پیش مورد توجه بـاشند.
اهـم عـناصر مورد تأکید دین مبین اسالم هستند که بای د بی 
از ّ

ی اما م خـمینی رحـمهاهلل
مسئله فوق الذکر همان ایدهای بود که انقالب اسالمی به رهبر 
درصـدد تحقق آن بود.

نتیجه اینکه رقابت سیاسی به مثابه یک بازی در عرصه سیاست ،تابع مولفه ها و قواعدی

میباشد که سالمت آن در گرو التزام کلیه بازیگران به این مولفه ها است .یکی از آسیبهای
جدی وارده بر الگوی رقابت سیاسی در کشور ما ،عدم التزام یکی از طرفهای بازی (یا

تمامی آنها) به رعایت مولفه ها است و همین امر ،سیستم رقابتی را مختل و به بروز ناامنی
منجر میشود .بنابراین مبنای مولفه ها دررقابت سیاسی»اسالمی-ایرانی» ،الهی است واگر
قوانین دیگر ،با قوانین اسالمی تعارضی نداشت از آنها نیز می توان بهره برد.
 .4-3-4نخبگان سیاسی و رقابت سیاسی

نخبگان سیاسی و مدیران ،باید ویژگیهای خاصی داشته باشند تا به لحاظ منطقی و روشی

بتوانند رقابت سیاسی را محقق کنند .این ویژگیها از دیدگاه حضرت علی (ع) به سه دسته

مولفه های رقابت سیاسی اسالمی -ایرانی

بنابراین رقابت سیاسی بر مبنای نظم و قانون و محدودکردن رقابت سیاسی به حدود الهی،

تقسیم می شوند:
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دسته اول  :ویژگیهای عقلی و واقعی که الزمه جوامع بشری است.

دسته دوم  :ویژگیهای اخالقی و انسانی است که انسانها و جوامع ارزش محور به آنها

معتقد و پایبند هستند

دسته سوم  :مختص ادیان الهی و اسالمند و ریشه در تعالیم الهی و سیره سیاسی

حضرت علی (ع) دارند ،این ویژگیها عبارت اند از :اول ،برخورداری از ملکات و فضایل

اخالقی دوم ،نگرش دینمدارانه به قدرت سوم ،نگرش زاهدانه به دنیا و زندگی  ،چهارم،
تعامل کریمانه با مردم (علیخانی )45 :1380 ،همچنین در آسیبشناسی جامعه ایران میتوان
دو ریشه اساسی را ذکر کرد :یکی استبداد که اساسا داخلی است و دیگری استعمار ،که

خارجی است(علیزاده و حقیقت)27-35 :1386 ،

برهمین اساس ورود گسترده نیروهای اجتماعی آموزش ندیده به عرصه فعالیتهای

سیاسی ،از جمله علل مهمی است که فضای رقابت سیاسی را آسیب پذیر مینماید .به

فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ایران ،سال سوم ،شماره سوم (پیاپی  ،)11پاییز 1399

عبارت سادهتر ،الزم است موانع قانونی برای افراد و گروه-هایی گذارده شود که مایل به
فعالیت سیاسی به صورت سازمانی هستند تا افراد و گروههای ذیصالح و آگاه به این

عرصه گام گذارند  .بنابراین حاکمیت بینش تخصصگرایی در این حوزه ،میتواند آثار

مفیدی داشته باشد که اولین آنها قاعدهمند شدن رقابت سیاسی است .در جامعة کنونی
ما ،نهادها و نخبگانی وجود دارند که کام ً
ال در جهتهای متفاوتی حرکت میکنند و یا با
سرعتهای متفاوت در یک جهت حرکت میکنند و بر سر مولفه های رقابت سیاسی اتفاق
نظر و وفاق ندارند .نظمی که در جامعة ما وجود دارد ،کمتر برخاسته از نتیجة رقابتهای

سیاسی است .در این حالت ما شاهد هستیم که نخبگان و گروهها و جناحهای سیاسی در
ایران ،وارد رقابتهای مهار نشده میشوند.
 .4-3-5آزادی و رقابت سیاسی

تیافتن آن نيازمنـد
اصــل آزادي یکی از مولفه های رقابت سیاسی می باشد و فعليـ 

تحـول فرهنـگ سیاسی ،اجتماعي و فرهنگ اقتصادي است (سريع القلم )٨١-٩٠ ،١٣٧٢ ،
ش از دويست
تعريف آزادي ،سهل و ممتنع اسـت و «آيزيـا بـرلين » 11در نوشت ه ي خو د بي 
ي ارائ ه داده اسـت.کـارل ياسپرس» 12نيز بر اين باور است که تعريف قانع
تعريف از آزاد 

ي هـميشه دور از تصور باقي خواهد
ي برا 
ي آزاد 
کنندهاي از آزادي امکان ندارد و فهـم معنا 
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ماند شهيد مطهري نيز مسئله ي آزادي را از مسائل بسيار پيچيـده ي عصـر مــا معرفـي
ي اخالق ،متکلمان ،فالسفه  ،فقيهان و اصوليها از ارائه ي
مـي کنـد کــه روانـشناسان ،علما 
ي بيا ن با آزادي عقيده و
ث آزاد 
تعريفي دربـاره ي آن درمانده اند .از ديدگاه شهید مطهري بح 
ي که
ي عقيدها 
ت و آزاد 
فکر ارتباط تنگاتنگي دارد و از نظر ايشان در اسالم ،آزادي تفکر اس 
بر مبناي تفکر ،درست شـده باشـد .ایشان در کنار آزادي اجتماعي ،آزادي معنـوي را مطـرح

مـي کنـد .بـ ه نظـ ر وی ،انبياء آمده انـد تـا عـالوه بـر آزادي اجتمـاعي ،آزادي معنـوي

ي اجتماعي آزادي انسان اسـت از قـيد و بند ديگران؛ و آزادي
بـه انسـان هـا بدهنـد .آزاد 
معنوي يعني آزادي انسان ا ز خودش .درمورد آزادي سياسي که مرتبط با رقابت سياسي
ميباشـ د بايـ د گفـت کـه مـي تـوان سـه مصداق -1رهايي از سلطه ي ديگـران -2آزادي

بـه عنوان حق مشارکت -3آزادي حق بيان(رهبر)85-86 :1393 ،براي آن درنظر گرفت.

حکومت در منظر سیاسی امام خمینی(ره) ،همواره در برابر ملت مسئول بوده و باید در

صراط آزادیهای معقول و اجتماعی آنان ،به دور از هر گونه مصلحت اندیشی ،تالش کند.
از رهگذر آرای عمومی و انتخاب مدیرانی خدمتگذار و متعهد -،تخلف از قانون اساسی

محسوب شده و قابل تعقیب و کیفر از جانب ملت است (خواجهسروی :1389،ص) 231
بنابراین «رقابت سیاسی» بدون وجود «آزادي» نه قابل تعريف و نه قابل «تحقق» است،

لذا در كليه الگوهاي رقابتي ،وجود اين عنصر ضروري تلقي شده است .آنچه يادآوري آن

در اينجا ضروري است عطف «آزادي» به فعاليت «مخالف» است و اين كه آزادي را نبايد
موهبتي دانست كه صرف ًا به موافقان يا افراد و گروههاي همراه داده ميشود؛ به عبارت ديگر
«آزادي» ،عنصري است كه تمام گروههاي موجود در درون نظام در چارچوب قانون حق

بهرهمندي از آن را دارند و در اين ميان مخالفان به خاطر «سياست بديلي» كه عرضه ميدارند
به عنوان شاخص بود يا نبود آزادي در عرصه رقابتهاي سياسي ،مطرح ميباشند( .خواجه
سروی :1385 ،ص .)91

 .4-3-6تکثر سیاسی و رقابت سیاسی

اصل تکثر به عنوان الزمه رقابت سیاسی ،قبل از آنکه به عنوان یک مفهوم سیاسی

مولفه های رقابت سیاسی اسالمی -ایرانی

محروم ساختن مردم - ،از حق آزادی و حضور و مشارکت فعال آنان در سرنوشت خود

رایج باشد ،به عنوان الگویی برای تبیین چگونگی رابطه مردم و گروههای اجتماعی با
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نظام سیاسی به کار میرود .تکثر داللت بر دو ویژگی مهم «تعدد» 13و «تنوع» 14دیدگاهها
دارد که مکمل یکدیگر بوده و در بعد کمی و کیفی ،تکثر را به صورت توأمان مورد تأکید

قرار میدهد .تنوع ،داللت بر امکان طرح دیدگاههای مختلف نسبت به مقوله حکومت
دارد و اینکه در درون جامعه ،این رویکردها ،امکان طرح و جلب افکار عمومی را به

منظور تصدی امر قدرت سیاسی داشته باشند .تعدد ،بر فزونی آماری رویکردها اشاره
دارداحمدی )42-11 :1390 ،سبک زندگی اسالمی ،به دلیل تأثیر در زندگی فردی،اجتماعی

و سیاسی( ،به لحاظ هدف و ابزار در نوع مشارکت و رقابت سیاسی) ،بهصورت اساسی

اثرگذار است (مظفری139-160 :1394 ،گرچه چـند سـالی است که جامعه ما شاهد
گسترش تکثرگرایی است ،اما هنوز موانع بسیاری وجوددارد(.اطاعت)1 :1376،
در رقابت سیاسی اسالمی-ایرانی،تنوع ،باتوجه به کنش های اجتماعی معطوف به

ارزش های اسالمی ،امکان پذیر بوده و چگونگی رابطه مردم و گروههای اجتماعی با نظام
فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ایران ،سال سوم ،شماره سوم (پیاپی  ،)11پاییز 1399

سیاسی،در نظریه تشیع که قائل به نصب حاکم میباشد ،در قالب مشروعیت الهی و مقبولیت

مردمی متجلی می گردد.اما به نظر نویسنده در نظام اسالمی امکان تنوع (به معنای غربی)
وجود ندارد.

 . .4-3-7احزاب سیاسی  ،نهاد مندی و رقابت سیاسی

رقابت سیاسی مستلزم دو اصل کلی -1نظارت همگانی بـر تـصمیم گیری جمعی و

ن دو
-2داشتن حق برابر د ر اعما ل این نظارت می باشد .یکی از مـسیرهای دسـتیابی بـه ای 
اصل ،ایجا د حزب سیاسی است( .کارگر قمی ها )150-161 :1395 ،البته باید توجه نمود که

نهادینه شدن رقابتهای سیاسی،از الزامات اساسی رقابت سیاسی است .نهادمندی رقابتهای
ط تـحقق دموکراسی محسوب میشود .در همین راستا از جمله
سیاسی ،اصلیترین شـر 

ن است که به
وظایف احزاب سیاسی نهادمند ،بهعنوان نهادهای قدرتمند و صالحیتدار،ای 
ل داده
-1تربیت نیروهای الیـق و بـا تـجربه بپردازند .احزاب سیاسی -2افکار عمومی را شک 

و اعالم برنامه میکنند و به جـای ایـنکه افـراد ،محور رقابتهای سیاسی قرا ر گیرند-3،

ن یکطرفه و آمران ه نیست
برنامهمحوری به شعار اساسی تبدیل میشود -4رابطه مرد م و مسئولی 
ت د ر تصمیمسازیها و تصمیمگیریها مشهود است( .احمدی)11-42 :1390 ،
و -5عقالنی 

به نظر هانتینگتن دموکراسی مدل خوبی برای کشورهای درحال توسعه نیست .آنها
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بیشتر از دموکراسی ،به تشکیالت نهادمند و نظامهای سیاسی قوی و کارآمد محتاجند؛
زیرا بدون آزادی میشود سامان داشت؛ اما بدون سامان ،آزادی هرگز .بنابراین میتوان
شاخص اساسی را در توسعه از نظر هانتینگتن؛ نهادمندی سیاسی دانست .هانتینگتن معتقد
است در یک جامعه در حال گذار ،تشکیل احزاب سیاسی قدرتمند و متکی به حمایت

نهادینه شده تودهای است که ترجیحا باید پیش از رقابت سیاسی تشکیل شده باشد در
نتیجه در این دیدگاه ،رقابت سیاسی نسبت به نهاد خود تقدم نداشته ،بلکه متاخر از آن

است(خواجهسروی.)123 :1382 ،

بنابراین خالصه دستورالعمل هانتینگتن آن است که پیش از گسترش دامنهی رقابت

سیاسی ،باید یک نظام دو حزبی یا چند حزبی یا یک حزب مسلط ایجاد شده و استحکام
یابد و رقابت سیاسی در چارچوب آن به جریان افتد .به عبارت دیگر تنها ماشین حزبی یاد
شده در جوامع در حال گذر پاسخگوی حفظ رقابت سیاسی است .احزاب سیاسی میتوانند

موجب سوق دادن رقابتهای سیاسی به درون سیستم شوند و از رقابتهای برونسیستمی
 . 4-3-8استقالل و رقابت سیاسی

استقالل به عنوان مولفه رقابت سیاسی ،عبارت است از«داشتن قدرت تصمیمگیری و

سیاستگذاری همراه با اعمال این تصمیمها و سیاستها در حیطه حاکمیت .».اگر این

تعریف را تجزیه کنیم ،سه عنصر قدرت تصمیمگیری ،قدرت اعمال تصمیم گرفته شده و
قلمرو حاکمیت ،قابل بازیافت هستند که رقابت سیاسی باید معطوف به آنها باشد .بر این
اساس چنانچه ملتی بتواند بدون تأثیرپذیری از محیط خارجی اعم از منطقهای و نیروهای

اثرگذار بین المللی برای خود برنامههای کالن سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تدوین
کند ،آن را ملت مستقل مینامند( .انصاری)116-89 : 1379 ،

در همین راستا اسالم بر مبنای قاعده نفی سبیل و استقالل خواهی در روابط مسلمانان

و غیر مسلمانان به جهت عدم والیت کافران بر مسلمانان است که اجازه نمیدهد ایجاد

روابط و انعقاد پیمانها باعث سلطه کافران بر مسلمین گردد و در صورتی که پس از
انعقاد این نکته کشف گردد که قرارداد منعقده باعث زیان شدید جامعه اسالمی است با

مولفه های رقابت سیاسی اسالمی -ایرانی

پیشگیری کنند.

استفاده از قاعده «الضرر و الضرار فی االسالم» قاعده قبلی «اوفوا بالعقود» خنثی میگردد.
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(شکوری:1361،ص .)387

در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که با پیروزی انقالب اسالمی به رهبری امام

خمینی و تغییر رژیم سیاسی در ایران ،استقالل سیاسی به عنوان زمینه رقابت سیاسی تحقق
یافت .از این روی ضرورت حفظ آن و دستیابی به دیگر جنبههای استقالل یعنی استقالل

اقتصادی و به خصوص فرهنگی را دو چندان نموده است .ویژگی استقالل فرهنگی در
این است که استقالل درآن باعث دستیابی به دیگر ابعاد استقالل میگردد و بر عکس،

سلطهپذیری در آن نیز باعث سلطه در انواع دیگر میشود (صالحی .)525 :1386،بنابر این
استقالل به عنوان یکی از مولفه های رقابت سیاسی اسالمی-ایرانی ،جهت التزام طرف های

رقابت سیاسی به شمار می رود.

 .4-3-9وحدت و رقابت سیاسی

در ارتباط با نقش وحدت ملی در رقابت سیاسی ،که به معناي هما هنگی وهمبستگی

فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ایران ،سال سوم ،شماره سوم (پیاپی  ،)11پاییز 1399

میان اجزاي تشکیل دهنده یک نظام سیاسی و اجتماعی است؛ باید گفت که یکی از اساسی

ترین عناصر و پیش شرطهاي ضروري دستیابی به وحدت وهمبستگی ملی  ،هویت ملی
است .مهم ترین متولی وحدت ملی  ،دولت است  .دولت هایی که بتوانند این اجزاء و

مولفه ها را در پیوند ارگانیک با هم قرا ر دهند ؛ امنیت ،ثبات ،اقتدار و وحدت در جهت
رقابت سیاسی جامعه به ارمغان می آورند .اما دولت هایی که نتوانند بین ابعاد و اجزاء
هویت و وحدت ملی ،رابطه اندام وار به وجود آورند ،کشور را در معرض واگرایی سیاسی

و اجتماعی ودور شدن از رقابت سیاسی قرار می دهند.

هر ثبات و وحدت ملی فراگیر و مداومی در ایران نیز مسبوق به توجه همه جانبه دولت

و جامعه ،به هویت متکثر و بافت فرهنگی اجتماعی موزاییکی جامعه ایرانی است .شواهد
تاریخی نیز نشان می دهد در بطن جامعه بین الیه هاي هویتی و خرده فرهنگهاي اجتماعی
جامعه ایرانی نوعی همسازي وجود دارد و اقوام و خرده فرهنگهاي جامعه با یکدیگر

احساس تعارض نمی کنند .رقابت سیاسی جز در نتیجه اعتقاد به همسازي الیه هاي مختلف

هویت ملی ایرانی و اهتمام دولت به ایجاد شرایط عادالنه و برقراري روابط احترا م آمیز و به
رسمیت شناختن الیه هاي فرهنگی و هویتی و حقوق سیاسی اجتماعی اقوام مختلفی که در

یک گستره جغرافیایی همچون ایران زندگی می کنند ،تحکیم نخواهد شد( .قاسمی1390 ،
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 )107-138 :هم چنین در صورتیکه گروههای اقلیت به علت تفاوت نژاد ،جنس ،قومیت،
دین یا تفاوت دیدگاه سیاسی ،مورد تعرض بگیرند؛ در این صورت تنها راهی که تنش را

کم میکند و سبب ایجاد رقابت سیاسی میشود حمایت قانونی دولت از این گروهها و
کثرتگرایی گروهی است (جهانبین:1379،ص  .)238امام علی(ع) در خطبۀ ( ٥کـه بعد از
واقعۀ سقيفه ايراد شده است ) براي موج هاي هالکت آور فتنه ها و عد م پايداريها ،دوري

گزيدن از مسير تفرقه که یکی از موانع تحقق رقابت سیاسی است را تجويز ميکنند .کما

اينکه در ادامۀ آن  ،تظاهر به نسب و فخر ورزيدن به آن را نيز از قاموس فرهنگ سياسي و

رقابت سیاسی شـايستۀ مـدنظر خود دو ر ميکنن د (درخشه)19-38 :1397 ،

بنابراین دو الگوي کالن براي ایجاد وحدت و همبستگی ملی بنظر میرسد -1

همانندسازي:که بر اساس آن ویژگی ها و عا دات و رسوم فرهنگی گروههاي اقلیت در

فرهنگ حاکم اکثریت حل می شود که رادع رقابت سیاسی است  -2همگرایی  :که در آن

تالش بررعایت حقوق همه اقلیتهاي قومی و حفظ و پرورش ممیز ه هاي هویتی آنان(نظیر
حل و فصل درازمدت و صلح آمیز اختالفات و مدارا با تنوعات فرهنگی استکه از زمینه
های رقابت سیاسی می باشد .الگوي همانندسازي اگر چه وحدت ملی را در کوتاه مدت

حفظ می کند  ،ولی در بلندمدت باعث تشدید منازعات ،تضعیف همبستگی ملی و رقابت
سیاسی و زمینه سازي براي تجزیه ملی می شود ؛ اما الگوي همگرایی ،همبستگی و وحدت

ملی را در بلندمدت تحکیم می بخشد و زمینه های تکثر سیاسی و آزادی و در نتیجه رقابت
سیاسی در آن بیشتر بوده و الزم است هر گونه رقابت سیاسی ،معطوف به همگرایی و حفظ

وحدت ملی صورت پذیرد ......که مورد اخیر یعنی الگوی همگرایی ،الزمه رقابت سیاسی
اسالمی-ایرانی می باشد.

 .4-3-10مسالمت آمیز بودن و رقابت سیاسی

ث مهم جامعهشناسی سیاسی ،راههای مقابله با خشونت سیاسی است.
یکی از مباح 

رقابتهای سیاسی مبتنی بر گفتگو و مذاکره یکی از شاخصهای مهم نظام توسعهیافته

تلقی میشود .لوسین پای ،فرآیند نوسازی و دگرگونی سیاسی را مستلزم گذار از پنج مرحله

مولفه های رقابت سیاسی اسالمی -ایرانی

زبان ،سنتها و مناسک) است مساعد رقابت سیاسی است .وجه تمایز این دو الگو در موضوع

( -:1بحران هویت  -2بحران مشروعیت  -3بحران نفوذ  -4بحران مشارکت  -5بحران
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توزیع ) متفاوت میداند به اعتقاد او گذر از هر یک از این مراحل ،تضادها و رقابتهای
خاصی به همراه دارد .و با عبور از بحران های پنجگانه ،به تدریج از شدت کشمکشها و
کاربرد اجبار و خشونت برای حل کشمکشهای موجود کاسته میشود و جای آن را رقابت

سیاسی مسالمت آمیز و سازوکارهای مدیریتی و نهادی میگیرد( .دالوری ،1378 ،ص )59
بر همین اساس ،از جمله دالیلی که صاحبنظران برای خشونت پیکارهای سیاسی در

گذشته تاریخی ایران ذکر میکنند؛ این است که فرهنگ گفتگو میان دولت و مردم در جامعه
ایجاد نشد و اساس ًا اقشار مختلف مردم ،نیازهای خود را بدون مراجعه به دولت برطرف
میکردند و ارتباط متقابل میان دولت و مردم وجود نداشت .نبود تقاضا از سوی جامعه
موجب شد نظام سیاسی ایران به صورت نظامی بسته درآید و ارتباطی با محیط اطراف خود
نداشته باشد .نظریه ایستون و پارسونز 15در خصوص تلقی سیبرنیتیک از نظام سیاسی ،عم ً
ال

در ایران موردی پیدا نمیکرد .جعبه سیاه نظام سیاسی در ایران اساس ًا جعبه بسته و بدون

فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ایران ،سال سوم ،شماره سوم (پیاپی  ،)11پاییز 1399

ارتباط با محیط و مانع رقابت سیاسی بود .به عبارت دیگرهمانگونه که پیشتر نیز بیان شد،

ستیز دولت و ملت به صورت ستیزی هویتی جلوهگر شده و ستیزهای هویتی میتوانند به
آسانی به سمت خشونت سوق یابند(.ایوبی:1377،ص .)430

در همین زمینه امام علی (ع) تاکید زیادی به پرهيز از خشونت و ضرورت تمسک بـه

صـلح می کنند .از نظر امام علی(ع)  ،اصل بـعثت رسـول اهلل (ص ) ،خود بـزرگ تـرين
ي اصالح فرهنگ سـياسي اين مردم بود؛ اقدامي که با تالش براي زدودن اضطراب
اقـدا م برا 
ت ها و واکنش هاي غـيرطبيعي جـامعه ،همراه شد .تندخويي و
ي اجتماعي ،خشون 
ها 
ل (بـ ه منزلۀ يکي از بـن مـايه هاي فرهنگ سياسي
خشونت منشي ،امـکان تـمسک بـه عـق 

مطلوب اميرالمؤمنين (ع)) را مي گيرد و اگر اين آفت در جامعه اي به عنوان مؤلفه اي

فرهنگي پايدار شـود ،جـنو ن تـوده را منجر خواهد شد و شکسته شدن متداوم هـنجارها و
ج قابل انتظار خواهد بود .امام علي (ع ) در جايگاه
سـست شـدن پايه هـاي اجـتما ع ا ز نـتاي 

ي که امکان حل وفصل امور با وجوه مسالمت
ت بحران 
يک کارگزار حکومتي در هر موقعي 
ف ديگر امام علي (ع ابزار
آمي ز بوده است  ،از کاربست خشونت دوري مي گزيدند .ا ز طر 
رياست ( ب ه عنوا ن يکي از ارکان نهادي فـرهنگ سـياسي)را سعۀ صدر دانسته و جوهرة

ت را مـاليمت و هموار بودن بيان کرده اند .ب ه طور مشخص هر فرهنگ سياسي که
سـياس 
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ت و بـ ه تبع
گ بـاشد ،هـمواره تنش  ،تغيير و عدم ثـبا 
غضب و عدم سعۀ صدر در آن پررن 
آن  ،اختالل د ر نظام و رقابتهای سیاسی را تجربه مي کند( .درخشه جالل  ،شریعتمداری

احمد ،1397 ،صفحه )28-24

بنابراین رقابتهای مبتنی بر گفتگو و مذاکره یکی از شاخصهای مهم رقابت سیاسی

تلقی میشود .وجه مشترک غالب نظامهایی که رقابت سیاسی در آنها مبتنی بر گفتگو
است این است که نظام سیاسی در برخورد با مطالبات گروه-ها و قشرهای مختلف مردم به

گونهای عمل میکند که هزینه رقابت مبتنی بر گفتگو به شدت کاهش مییابد و این امید در
گروههای سیاسی ایجاد میشود که میتوانند با مذاکره و گفتگو به حداکثر خواستههای خود
دست یابند و رقابت سیاسی مسالمت آمیز «اسالمی-ایرانی» ایجاد شود.
 .4-3-11دین ،اخالق و رقابت سیاسی

اگرچه موضوع و جایگاه اخالق در مطالعات قدرت و سیاست به واسطه سیطره گفتمان

سکوالری 16در بازه ای طوالنی انکار شده بود ،اما به تدریج به ویژه با طرح نرم افزاری
حوزه مطالعات قدرت نیز به عنوان یکی از منابع قدرت دانسته شده است( .حسینی و

ث شان ،مـتغیرها
چوکامی )5-34 :1394،اندیشمندا ن علو م سیاسی و جامعهشناختی در مباح 

یـا عـوامل مختلفی که بر مشارکت و رقابت سیاسی اثرگذارند را بررسی کردهاند .البته
نـمیتوان فـقط بر یک متغیر تأکید کرد و در این زمینه نگرش تکعاملی صحیح نیست؛

ن مـتغیرها در مشارکت و رقابت سیاسی مؤثر است،
بلکه میتوان گفت مجموعهای از ایـ 
اما میزان تأثیرشان متفاوت است .در این مـیان نـقش دین و مذهب و عقاید سیاسی مذهبی

بهویژه در افـراد مـتدین بـسیار برجسته است .بـا تـوج ه ب ه این نکته ،انگیزهای مشارکت
و رقابت سیاسی را می توان در  -1منافع فردی -2ارزشهای اجتماعی و جامعهپذیری
سیاسی -3باورهای مذهبی وعقاید سیاسی خالصه نمود(.مظفری )139-160 :1394،نظام
سیاسی مردم ساالر دینی واجد ماهیت دینی و اخالقی است که به خودی خود الزامها و

محدودیتهایی را بر الگوی رقابت سیاسی ایجاد میکند( .کریمی مله :1380 ،ص .)316
بدیهی است رقابتهای سیاسی نباید اصول دینی را نقض نماید .بنابراین  ،کمک قانون

مولفه های رقابت سیاسی اسالمی -ایرانی

قدرت  ،عناصر اخالقی توجه ،بخشی از اندیشمندان علوم اجتماعی را جلب کرده و در

شناخته شده و بدین ترتیب سالمت فضای رقابت سیاسی را تضمین مینماید .لذا اخالقی
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نمودن جامعه باید به عنوان یک مولفه اصلی در دستور کار تمامی احزاب و گروهها که

خواهان رقابت سیاسی سالم «اسالمی -ایرانی» میباشند ،قرار گیرد.
 . 5نتیجهگیری

اعتقاد به ضرورت وجود رقابت سیاسی به عنوان يك اصل مسلم در فراگردهای

سياسي ،آن را از شاخصهاي «نظام مردم ساالردینی» قرار ميدهد كه در شرايط مطلوب

از كار ويژهاي مختلفي از جمله ثبات سياسي ،پويايي و نشاط سياسي و اجتماعي ،تقويت
وفاق اجتماعي برخوردار خواهد بود .شاخص چنين فرآيندي ،در نهادينهسازي رفتارها و

رقابتهاي سياسي ميباشد .بسياري از جدالها ،ناشي از نوع رويكردي است كه براساس
آن هرگروه خود را به عنوان «مبنا و معيار اقتدار سياسي» ميداند .اين فرآيند به گونة

ب ناپذير به جدال و رويارويي منجر ميشود؛ زيرا گروههاي سياسي در شرايط جدال
اجتنا 
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ساختاري ،به الزامهاي اخالقي يا مصالح منطبق و هماهنگ با يكديگر توجهي ندارند .براي

گذار از چنين «فرايند پر تنش» و شرايط شكنندهاي كه فراروي ما قرار دارد ،بايد روندي در

پيش گرفته شود تا براساس آن «مولفه ها و الزامهاي رفتار سياسي گروههاي رقيب» براساس

معيارهايي انجام پذيرد كه بين اشخاص و گروههاي سياسي موجود ،مشترك باشد؛ به عبارت
ديگر «رفتار گروههاي رقيب» ميبايست بر محور يك قاعده رفتاري شكل گيرد كه اتكاي

به آن براي تمامي گروهها الزام آور باشد .در این مقاله (با استفاده از روش دلفی) یازده
مولفه از نظر نخبگان برای رقابت سیاسی «اسالمی  -ایرانی» (  -1نظام سیاسی  -2فرهنگ
سیاسی -3دین و اخالق -4قانون -5نخبگان سیاسی  -6آزادی  -7تکثر و مشارکت سیاسی

 -8احزاب سیاسی و نهادمندی  -9استقالل  -10وحدت  -11مسالمت آمیز بودن) جهت
التزام طرف های رقیب ارائه شد.درادامه باید به این نکته اشاره کنیم که با توجه به عدم

توجه نگرش غربی به دین و اخالق در زندگی انسان و از جمله قدرت ،توسعه و خصوصا
در رقابت سیاسی ،اختالف مبنایی با فرهنگ سیاسی اسالمی وجود دارد  .از طرفی با توجه

به حکومت پاتریمونال و استبدادی که در بیشتر طول تاریخ ایران حاکم بوده است اساسا

رقابت سیاسی امکان پذیر نبوده است و یا بیشتر صوری و ظاهری (مانند دوران قاجار و

پهلوی) وتقلید کورکورانه از غرب و غیر اسالمی بوده است .بنابر این پیشنهاد نویسنده،
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اصل ومعیار قرار دادن فرهنگ و قوانین اسالم بوده و در مواردی از فرهنگ غربی و ایرانی

که با با قوانین اسالمی مغایرتی ندارد می توان در رقابت سیاسی»اسالمی – ایرانی» در نظام

مردم ساالر دینی بهره برد.
کتابنامه :

قرآن کریم
ج البـالغه
نـه 

امام خمینی(ره) ،روح اهلل ( .)1364صحیفه امام .تهران :موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(ره).

امام خمینی(ره) ،روح اهلل ( .)1389والیت فقیه .تهران :انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،
آیت اهلل خامنه ای ،سید علی ( .)1397والیت وحکومت ،تهران :صهبا.
آیت اهلل خامنه ای ،سید علی ( .)1397اندیشه والیت ،تهران :صهبا.

احمدی ،محمد ( .)1390رقابت سیاسی و اخالق انتخاباتی در ایران :چالشها و راهبردها ،پژوهشنامه،ش،76

اشیری ،سعید ( .)1390لیله القدر نظام اسالمی انتخابات ،تهران :انتشارات انقالب اسالمی.

افتخاری ،اصغر (« ،)1380رقابت سیاسی در چارچوب :درآمدی بر نسبت رقابت سیاسی با سرانه ناامنی»،

اطاعت ،جواد(« ،)1376تحقق جامعه مدنی در انقالب اسالمی ایران» در مجموعه مقاالت جامعه مدنی و
کثرت گرایی سیاسی ،تهران ،سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی.
امینی ،پرویز ( ،)1388مهار قدرت در مردم ساالری دینی براساس دیدگاه های امام خمینی(ره) و قانون
اساسی ،تهران :نشرآفتاب توسعه.
ایوبی ،حجتاهلل (« ،)1377مشارکت سیاسی در ایران :تجربه خشونتبار و پرهزینه» در مجموعه مقاالت
جمهوریت و انقالب اسالمی ،تهران ،سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی ،صص
بشیریه ،حسین( ،)1382دیباچهای بر جامعه شناسی سیاسی ایران ،دورة جمهوری اسالمی .تهران :نگاه
معاصر.

بی نا« )1379( ،میثاق رقابتهای سیاسی و مصلحت ملی» ،تهران :همایش «رقابتهای سیاسی و امنیت ملی»
مرکز بر بررسی های استراتژیک
پهلوی ،محمدرضا ( ،)1371پاسخ به تاريخ ،تهران :انتشارات زریاب.
تاجیک ،محمدرضا(« ،)1380تجربه رقابت سیاسی در میان ما ایرانیان» در مجموعه مقاالت رقابتها و
چالشهای سیاسی در ایران امروز ،ج ،1تهران ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
تقی زاده انصاری ،محمد ،)1379( ،استقالل سیاسی و استقالل اقتصادی ،تهران :مجله دانشکده حقوق و علوم

مولفه های رقابت سیاسی اسالمی -ایرانی

همایش :رقابت ها و چالش های سیاسی در ایران امروز ،تهران 1381

سیاسی(دانشگاتهران) ،پاییز 1379دوره  ،49شماره صفر -شماره پیاپی ،779
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جمشیدی ،محمدحسین ( ،)1388اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) ،تهران :پژوهشکده امام خمینی و انقالب
اسالمی

جناتی ،محمدابراهیم (« ،)1377حقوق متقابل حکومت و مردم در گفتمان سیاسی اسالم» ،جمهوریت و
انقالب اسالمی ،تهران :سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی
جهانبین ،داریوش(« ،)1379فرهنگ ،وفاق اجتماعی و خشونت» ،در مجموعه مقاالت:رقابتهای سیاسی
و امنیت ملی(رویارویی اندیشهها) ،تهران ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
حق پناه ،رضا؛ .،جایگاه قانون و قانون گرایی در قرآن ،مجله :پژوهش های اجتماعی اسالمی » پاييز 1377
 -شماره 14

حسینی ،حسین؛ باقری چوکامی ،سیامک ( ،)1394آفاق امنیت ،پاییز ش28

خرمشاد ،محمد باقر( ،)1383مردم ساالری دینی :دمکراسی صالحان ،دانشگاه اسالمی ،بهار و تابستان ،1383
شماره  21و 22

خواجهسروی ،غالمرضا ( ،)1382رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسالمی ایران ،تهران :مرکز
اسناد انقالب اسالمی.

خواج ه سروی ،غالمرضا (« ،)1385چارچوبی برای تحلیل رقابت و ثبات سیاسی با نگاهی به تجربه جمهوری
فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ایران ،سال سوم ،شماره سوم (پیاپی  ،)11پاییز 1399

اسالمی» ،مجله دانش سیاسی ،شماره 3

خواجه سروی ،غالمرضا (« ،)1382چارچوبی برای تحلیل رقابت و ثبات سیاسی با نگاهی به تجربهی
جمهوری اسالمی ایران» ،تهران ،فصل نامهی پژوهشی ،شمارهی 18و19

خواجه سروی ،غالمرضا ( ،)1389سی گفتار پیرامون امام خمینی ،انقالب و جمهوری اسالمی ،تهران:
انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

درخشه جالل  ،شریعتمداری احمد » )1397( ،مولفه های سازنده فرهنگ سیاسی شایسته در سپهر سیاست
ورزی امام علی(ع)) ،سیاست ،بهار  - 1397شماره  1صفحه 28-24

دالوری ،ابوالفضل ( ، )1378بررسی ریشه های خشونت و بی ثباتی در ایران  ،پایان نامه دکتری دانشکده
حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران،

رضاقلی ،علی ( ،)1384جامعه شناسی خودکامگی ،تهران :نشر نی.

رهبر ،عباس علی ( ،)1393تعامل ساخت فرهنگ با توسعه ی سیاسی در فرهنگ سیاسی شیعه ،پژوهشهای
راهبردی سیاست ،تابستان  93ش9
رهپیک ،حسن ( ،)1378مسایل عمده در امنیت حقوقی جمهوری اسالمی ایران ،تهران :پژوهشکده مطالعات
راهبری (بولتن).

سریع القلم ،محمود (« ،)1372اصول ثابت توسعه سیاسی» ،مجله سیاسی اقتصادی ،ش  7و ( ،8فروردین و
اردیبهشت).

سویزی ،علیمحمد ( ،)1390اخالق انتخاباتی ،انتشارات انقالب اسالمی
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شکوری ،ابوالفضل ( ،)1361فقه سیاسی اسالم ،ج ،2قم :آرین.

صالحی ،سهراب ( ،)1386پژوهشی در تحوالت سیاسی معاصر ایران؛ ایران و انقالب اسالمی ،تهران:
دانشگاه امام حسین(ع).

علیخانی ،علی اکبر(« )1380ویژگیهای نخبگان سیاسی از دیدگاه امام علی (ع) ،فصلنامه اندیشه دینی  :بهار
 - 1380دوره  ،2شماره 3

علیزاده ،محسن؛ حقیقت صادق (  ،)1386آسیب شناسی فرهنگ سیاسی ایرانیان ،بازتاب اندیشه ،تیر،86
ش 87

قاسمی ،علی اصغر؛ ابراهیم آبادی ،غالمرضا ( ،)1390فصلنامه راهبرد ،سال ،20ش.59
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

کارگر قمی ها ،اشرف ( ،)1395درآمدی بر نظام انتخاباتی و تاثیر آن بر احزاب و رقابت سیاسی ،مطالعات
علوم سیاسی ،حقوق و فقه ،تابستان ،سال دوم ،ش2

کتابی ،محمود ،و دیگران ( ،)1380گونه شناسی فرهنگ سیاسی دانشجویان شاغل به تحصیل در ایران،
ادبیات ،پاییز و زمستان ،1380ش  26و 27

 ،83ش8

مارش  ،دیوید؛ استوکر ،جری؛ ( ،)1378روش و نظریه در علوم سیاسی ،ترجمه :امیر محمد حاج یوسفی،
تهران :انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

مظفری ،آیت ( ،)1394سبک زندگی ،مشارکت و رقابت سیاسی با تاکید بر آیات و روایات ،پژوهش های
سیاست اسالمی ،بهار و تابستان، 1394،،شماره 7
میر محمدی ،داوود (« ،)1381رقابت سیاسی و مسئله وفاق اجتماعی» ،در مجموعه مقاالت :رقابتها و
چالشهای سیاسی در ایران امروز ،ج  ،2تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی.

وبر ،ماکس ( ،)1374اقتصاد و جامعه ،ترجمه عباس منوچهری و همکاران ،تهران :مولی.

هیود ،اندرو ،)1391( ،مفاهیم کلیدی در علم سیاست ،ترجمه:حسین سعید کالهی،عباس کاردان ،تهران:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

هانتينگتون ساموئل ( ،)1375سامان سياسي در جوامع دستخوش تحول ،ترجمه محسن ثالثي ،تهران:
انتشارات علم ،چاپ دوم

 / http://farsi.khamenei.irآیت اهلل خامنه ای ،سید علی ،بیانات و سخنرانی ها

مولفه های رقابت سیاسی اسالمی -ایرانی

کریمی مله  ،علی ( « ،)1380پتانسیل های تبدیل رقابت به منازعات سیاسی ایران» ،فصلنامه ی مطالعات
ملی ،شماره 3
کیخا ،عصمت ( ،)1383فرهنگ سیاسی شیعه و مناسبات آن با فرهنگ ایرانی و غربی ،شیعه شناسی ،زمستان

1. Religious Democracy
2. Political competition
3. Andrew Heywood
4. Andrew Heywood
5. Samuel P. Huntington
6. Joel S. Migdal
7. James Glenn Beall
8. Patrimonialism
9. Political culture
10. Max Weber
11. Isaiah Berlin
12. Karl Jaspers
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