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چکیده
با توجه به اینکه از یک سو ،گروهی عقیده دارند تحزب در اسالم و دولت اسالمی ،مایه ی تشتت و تفرقه و تضارب
آرا گشته و در صفوف مسلمین رخنه و شکاف ایجاد می کند و این بر خالف دستور قرآن کریم است که بهه فشهرده
بودن صفوف مسلمین دستور داده است .اینها برای اثبات ادله ی خود به این آیه «واعتصموااحببلمهللاحبمجحبعأ مالحبوفحبقوا ماا»
به ریسمان ناگسستنی الهی (وحدت برادی اسالمی) چنگ بزنید و از هم مپاشید (آل عمران )539/استناد مهی کننهد.
و از سوی دیگر ،احزاب سیاسی در جوامع حاضر به عنوان حلقه رابط مردم و حاکمیت از اهمیهت بسهیاری برخهوردار
می باشند ،و یک نوع رابطه ی دو سویه میان احزاب سیاسی و دموکراسی برقرار است .در این پژوهش سهیی بهر آن
است که با توجه به ادله های دینی و فقهی ،صرف نظر از اینکه حزب سیاسی از مبانی لیبرالیسم و دموکراسی غربی
است ،به تبیین نظرگاه دین و تیالیم اسالمی در زمینه مسلله و موضوع حزب که یکی از مسال جدیهد دینهی اسهت،
پرداخته شود .لذا سوالی که در این پژوهش پاسخ داده می شود ،این اسهت کهه تحهزب در اسهالم از چهه جایگهاهی
برخوردار است؟ همچنین در پاسخ به این سوال ،این فرضیه مطرح شده است که :تحزب در اسالم ،ضمن دارا بهودن
مبنای فقهی ،به صورت مشروط و مقید پذیرفته شده است.
کلیدواژگان :احزاب سیاسی ،اسالم ،تحزب ،دموکراسی لیبرالیسم.

سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 5931

 نویسنده مسئول :دانشجوی کارشناسی ارشد ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهayoob.damyar@yahoo.com :

 استادیار گروه معارف اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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مقدمه
در جامعه بنیان یافته بر اساس موازین و معیارهای دینی ،منابع دینی از مهم
ترین راههای شناخت و آگاهی شمرده می شود .در جهان بینی دینی ،اصول و
مفاهیمی در ابعاد مختلف زندگی مطرح شده که عمل به این اصول و بزرگداشت
آنها ،بدون بررسی و شناخت مفاهیم سیاسی دین و مشخص نمودن چارچوب،
محتوا و معانی آنها امکان پذیر نیست .از سوی دیگر ،با تحوالت و دگرکونی
جوامع ،پدیده های جدیدی بوجود می آید که جزء ((مسائل مستحدثه)) است که
در دین به طور مستقیم به آنها پرداخته نشده است ،در حالی که خواه ناخواه با آنها
روبه رو می شویم و ناچار به پذیرش یا نپذیرفتن آنها خواهیم بود .لذا برای بررسی
جایگاه حزب در اسالم ،با تأکید بر سه مقوله ی موقعیت ،وضعیت و ظرفیت اسالم
برای پیاده کردن تحزب در نظام اسالمی به دنبال یافتن پاسخ سوال اصلی پژوهش
هستیم .همچنین سعی بر آن است که برای قوام بخشیدن به سوال اصلی (تحزب در
اسالم از چه جایگاهی برخوردار است؟) تبیین شود که آیا اساسأ حزب در جامعه
ی اسالمی یک مسئله است؟ و اگر مسئله است ،آیا با ارجاعات دینی ،دین می
تواند به حل کردن آن بپردازد؟ و باألخره اینکه ،چه نوع حزبی در جامعه ی اسالمی
پذیرفتنی است؟ همچنین در پاسخ به سوال اصلی ،این فرضیه مطرح شده است که:
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 5931

تحزب در اسالم ،ضمن دارا بودن مبنای فقهی ،به صورت مشروط و مقید پذیرفته
شده است.
حزب سیاسی در تعاریف جدید؛ جمعیتی سازمان یافتهه و در درون یهک نظهام
سیاسی است که بر اساس عقیده و مرام نامه ای مشترک ،به صهورتی قهانونی بهرای
کسب و به کارگیری قدرت سیاسی و اجرای دیدگاه ها و اههداف خهود ،تهالش و
مبارزه می کنند .تاریخچه ی احزاب و تحزب امروزین ،با تاریخچهه ی دموکراسهی
های غربی جدید و معاصر ،همزاد و همپیوند است زیرا که تحزب از سهازوکارهای
اصلی اینگونه دموکراسی ها به شمار می رود و با سایر مؤلفه ها و سازوکارهای این
نوع نظام اندیشه ای و مهدیریتی ،ارتبهاطی تنگاتنه
.)821
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دارد (اخهوان کهاظمی:8811 ،

حزب
حزب کلمه ای عربی است که در فارسی به کار رفته است.
حزب در عربی

ٍ
ِ
ماه َحبوحباَعوما ُم ،حبفَم ُهم حبازمبا )) گروهی از
عاعةحبم
المنجد(( :
نحبالناسحبوحب ُکهللاحب َامحبقشا َکلَتحب ُل ُ
َ
مردم که حرف ها و دل هایشان با هم یکی شده است( .بادام چیان.)88 :8811 ،
قاموس قرآن( :جماعتی) که وحدت عقیده و هدف در آن ملحوظ است.
حزب در فارسی

فرهن

عمید :گروهی از مردم که دارای سبک خاصی هستند.

در میان تعاریف متعدد احزاب سیاسی گویا تعریف زیهر ،تعریهف جهامع تهری
است(( :احزاب سیاسی گروه هایی از افراد جامعه هستند کهه بها وحهدت نظهر بهه
برخی اصول و داشتن اهداف مشترک ،در سازمانی با عنوان حزبی متشکل شهده ،از
طریق شعبه ها و قسمت های مختلف با یکدیگر ارتباط متقابهل و مسهتمر دارنهد و
می کوشند تا برای رسیدن به اهداف و اجهرای اصهول مهورد نظهر ،حکومهت را در
دست بگیرند)) (رشیدی.)811 :8811 ،
نسبت دین و پدیده هاى نوین
به طور کلی باید گفت که مفاهیم و مبانى دینى به ((شکل مسهتقیم)) بهه پدیهده
هاى نوین مربوط نمى شوند .در عین حال ،باید اذعان نمود که پدیهده ههاى مهدرن
همانند هر مسئله ی مستحدثه اى در برابر دیهن قهرار مهى گیهرد ،و چهاره اى جهز
پذیرش یا رد آنها وجود ندارد .پس:

جایگاه تحزب
در اسالم
( 7تا )93

اوال :مبانى فقهى ه کالمى هر چند مستقیمأ به پدیهده ههاى نهوین مربهوط نمهى
شوند؛ ولى مى تواند نوعى سازگارى و تالئم (یا عدم سازگارى و عدم تالئم) با آن
پدیده ها داشته باشد .دین داراى پیش فرضها ،مبانى ،ارزشها و احکامى است که بهه
شکل غیرمستقیم مى تواند با پدیده اى نوین ،سازگار یها ناسهازگار باشهد .بهه طهور
9

مثال ،مى توان گفت :عقل گرایى و اعتقاد به مسئولیت فهردى و اختیهار ،بها اندیشهه
هاى آزادى خواهانه ،و اخبارى گرى و اعتقهاد بهه جبهر ،بها اندیشهه ههاى توتهالیتر
سازگار است.
ثانیا :دوگانهه بهودن دیهن و مدرنیسهم ،مهانع از اسهتخرا احکهامى جدیهد در
خصوص پدیده ها و امور مستحدثه نیست .دین غیر از مدرنیسم است؛ ولى در عین
حال ممکن است به ازدوا میمون آنها و پدیهد آمهدن فرزنهدى مشهروع از ایشهان
معتقد شویم .صرفا جهت تشبیه ،مى توان گفت کلر غیر از سدیم است؛ ولهى آن دو
در ترکیبى شیمیایى مى توانند موجود سومى به نام نمک طعهام را پدیهد آورنهد کهه
خصوصیات کلر و سدیم را ندارد ،حزب به عنوان پدیده اى نوین ممکهن اسهت در
نظام دینى از عوارض خاص خود جدا شده و هویتى جدیهد پیهدا کنهد( .حقیقهت،
.)1 :8811
براساس فرهن

دینی حزب ارزش در خود نیست؛ بلکه وسیله نیل بهه اههداف

برتر و تحقق الگوی آرمانی جامعه دینی است .هم چنان که در مسئله ی آزادی نیهز
اسالم به همان میزان که بر ((آزادی از)) تأکید دارد ،به دنبهال آن اسهت تها ((آزادی
بر)) را در راستای ارزش های متعای تحقق بخشد (براتعلی پور.)823 :8811 ،
بر اساس آموزه های سیاسی اسالم (شیعی) ،ویژگی منتقدانه افهراد و بهه همهین
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
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ترتیب گروه های سیاسی ،جایگاه برجسته ای به آنها می بخشهد .امیرالمهؤمنین (ع)
به حاکمان سفارش می کند(( :و آن کس را بر دیگران بگزین که سخن تلخ حهق را
به تو بیشتر بگوید و در آنچه کنی یا گویی و خهدا آن را از دوسهتانش ناپسهند دارد
کمتر یاریت کند))( 8همان .)833 :
با نگاهی به متون دینی در می یابیم که اسهالم ،ههی گونهه منعهی در تشهکل و
حرکت جمعی ندارد و جز در مواردی که امکان کار جمعی وجود ندارد و کار بایهد
فردی انجام شود ،در سایر موارد توصیه ای به حرکت انفرادی ندارد.
 .8ولأکنحباثاه حبعندکحبا ام حبمباحباحلقحبلکحبوحبا له حبمساعدهحبفأواحبیکانحبمنکحبمماحبکاهحبمجحبفولأائهحبوا الحبذالکحبمنحبهااکحب
زأثحبو ع»؛ نهج البالغه؛ نامه .38
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بر اساس بعضی از برداشت های مطرح دربهاره ی تحهزب از دیهدگاه اسهالمی،
اسالم حزب را در معنای مشخص به صورت ابزار کار محدود قبول دارد ،نهه تعهدد
احزاب و مرامنامه ها و برنامه های خهاص آنهان را .اگهر قهرار باشهد در جامعهه ی
اسالمی ،حزب ،اکثریت پارلمان را به دست آورد و مخهالف احکهام اسهالمی عمهل
نماید ،از دیدگاه اسالمی ،چنین حزبی نامشروع و مفسد است .خالصه آنکه تحزب
در اسالم ممنوع نیست ،بلکه احزابی که ممنوع هسهتند ،احهزاب کهافر هسهتند .بهر
اساس بینش اسالمی ،تمام پدیده ها و جبهه ها به دو جناح حق و باطل تقسیم مهی
شوند( .مجموعه مقاالت تحهزب و توسهعه سیاسهی ( ،)2تحهزب در ایهران:8811 ،
.)811
در قرآن کریم آیاتی دیده می شود که در آنها به اموری توصیه شده است که بهه
انجام رساندن صحیح آنها جز با داشتن تشکل و تشکیالت امکان پهذیر نیسهت .بهه
عنوان نمونه آیات  81تا  22سوره مجادله ،آیه  33سهوره مائهده و همچنهین آیهه 3
سوره فاطر با معرفی حزب اهلل ،ویژگی های خاصی برای این تحزب بیان نمهوده و
آن را رستگار(( ،مفلح)) ،پیروز و ((غالب)) می داند .خداوند متعهال در ایهن آیهات

حباَّللَ َحبو َحبر ُسالَهُ َحبوحب
حبم ْنحبیَمتَم َا َّل َّ
نحوه ارتباط تشکیالتی این جمع را شرح داده و می فرماید (( َو َ
حبزب َِّ
ِ
َّ
حبه ُحبالْغالِلُا َحبن)).
حباَّلل ُ
حبآمنُااحبفَِإ َّن ْ َ
ذین َ
ال َ
در این آیات کلمه ((حزب)) به صورتی آشکار بر نوعی از اقسام تشهکل اشهاره
دارد و خدای متعال با نسبت دادن این تشکل به خود ،آن را تأییهد نمهوده اسهت و
همین انتساب حزب به خدا و تعریف آن در قرآن کریم ،دلیل بر تأیید تحزب الههی
بوده است (بادام چیان.)31-32 :8811 ،

جایگاه تحزب

احزاب معتقد به ارزش های دینی و الهی (به شرط عدم تحریف دین) بر اساس

در اسالم

ارزش های خدایی شکل می گیرند و عمهل مهی کننهد .تحهزب اسهالمی در مبهانی

( 7تا )93

معرفت شناسی ،جهان بینی ،هستی شناسی ،انسان و جایگاه انسان در مسیر خلهق و
تکوین و حضور در عالم هسهتی جهدای از مبهانی احهزاب غیهر دینهی (سهکوالر و
الئیست) است.
غرب در مبانی تحزب به اصالت سود انگاری و منفعت مادی مهی اندیشهد .لهذا
تحزب در غرب ابزاری برای دستیابی به قدرت برای برآوردن خواسته های مهادی،

00

امیال نفسانی و غرایز بشری است .بر عکس ،دین بویژه دین اسالم می تواند انسهان
را در برابر خدای متعال که مظهر همه خوبی ها ،ارزش ها و زیبایی هاسهت متعههد
سازد (موسوی.)883 :8812 ،
از آیات قرآن سه نوع حزب را می توان به دست آورد:
 .8حزب اهلل؛ حزبی که ((خدامحور)) است.
 .2حزب الشیطان؛ حزبی که ((شیطان محور)) است.
 .8حزب های بینابین که حزب اهلل نیستند ،حزب الشیطان هم نیسهتند و حهزب
((خود دیدگاه محور)) می باشند (همان.)881 ،
وضعیت حزب در اسالم
با نگاهی گذرا به روند تاریخی و به خصوص مقاطع حساس معاصر ،به روشنی
می توان اهمیت تشکیالت و نقش تاریخ ساز آن را در هدایت و حفظ مسیر صحیح
تحوالت اجتماع دریافت.
ساختار کلی اسالم به گونه ای است که مخاطب تعالیم ،احکام و آموزه های آن
تمامی بشر است .در حوزه ی اجتماعیات و سامان یافتن زندگی دنیوی انسان ،دیهن
اسالم ،رویکرد تک خطی و یک سو نگر نسبت به قشهر خاصهی از انسهانها ،یعنهی
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 5931

مسلمانان ندارد .آیه ی  11سوره ی شریفه ی اسراء 8کل گرایی ،و جامعیهت اسهالم
را نسبت به تمام بشر به خوبی بیان می کند (بهروز لک ،شفایی.)1 :8811 ،
کلمه حزب به معنای لغوی آن در قرآن کریم هم بهه صهورت جمهع و ههم بهه
صورت تعدد به کار رفته و هم به صورت مفهرد و مصهدا واحهد آمهده اسهت .در
یازده مورد با لفظ جمع و در اشاره به باندهای قدرت در برابر اسالم و دین حق بهه
کار برده شده و در هشت مورد با لفظ مفرد ه حزب ه و یهک بهار نیهز بها تعبیهر هه
حزبین ه آمده است (براتعلی پور.)23 :8811 ،
از اول اسالم تا دوران حکومت های اسالمی حزب وجود داشت ،پیغمبهر (ص)
ِ
لاحب
حبخلَ ْقناحبقَم ْوَأ حب
آد َم َحبو َحب
ناه ْ ِحبم َنحبالََّأوِلا ِ َحبوحبفَ َّ
ناه ْ َ
َ .8وحبلََق ْدحب َکَّاْمناحببَينحبحب َ
َ ْل ُ
ناه ْ ِحب يحبالْلَموِا َحبوحبالَْل ْر ِا َحبو َحبرَقْ ُ
حبحَْل ُ
َّن َ
حبعليحبحب َکث ٍريحبمم ْ
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مسلمان هایی که در مکه به ایشان پیوستند ،در حقیقت حزبی را بوجود آوردند ،کهه
تشکیالتی ،حزبی و زیرزمینی کار می کردند ،بعد هم که اسالم ظههور کهرد دعهوت
پیامبر به شکل حزبی بود (اخوان کاظمی.)888 :8811 ،
با قاطعیت می توان گفت فقدان یا ضعف تشکیالت اسالمی در طول تاریخ
معاصر کشورهای اسالمی ،بزرگ ترین عامل عقب ماندگی ها و مهم ترین دلیل
انحراف و یا بی نتیجه ماندن نهضت های اسالمی بوده است؛ که کار تشکیالتی
عناصر مزدور یا وابسته به استعمار و دشمنان اسالم در این عقب ماندگی تأثیر
داشته است.
در اجتماعات بشری هی حرکت مؤثر و کارسازی را نمی توان یافت مگر اینکه
تعدادی از افراد هم جهت ،هم هدف و هم فکر دور یکدیگر جمع شده و برنامه
تنظیم شده ای را از نقطه معینی به قصد رسیدن به اهدافی مشخص ،آغاز کرده اند.
البته بسیار اتفا

می افتد که همین افراد هم هدف ،پیش از آنکه یکدیگر را

بشناسند ،هر کدام جداگانه اقداماتی را برای رسیدن به آن اهداف آغاز کرده اند .اما
تجربه نشان داده است که این اقدامات گاه در جهت خنثی کردن اقدامات همدیگر
بوده است .حرکت های اسالمی هم از این قانون کلی مستثنی نیستند که باید عالوه
بر رهبری شایسته ،توسط جمع های هم هدف و هم جهت دنبال شوند تا به
پیروزی برسند (بادام چیان.)48-44 :8811 ،
به هر حال تشکیالت ،ابزاری سرنوشت ساز است که متعهدان و معانهدان آن را
برای اهداف خویش به کار برده و می برند و تنها هوشیاری و ایجهاد تشهکل ههای
مردمی خالص و شایسته است که می تواند توده های مهردم را منسهجم و حرکهت
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های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را ((همه مردمی)) نماید.

در اسالم

در زمان رسول اکرم (ص) این طور نبود که فقط قانون را بیان و ابالغ کنند؛

( 7تا )93

بلکه آن را اجرا می کردند .رسول اکرم (ص) مجری قانون بود .مثأل قوانین اجرایی
را اجرا می کرد :دست سار را می برید ،حد می زد ،رجم می زد .خلیفه هم برای
همین امور است .خلیفه قانون گذار نیست .خلیفه برای این است که احکام خدا را
که پیامبر اکرم (ص) آورده اجرا کند .اینجاست که تشکیل حکومت و برقراری
دستگاه اجرا و اداره الزم می آید.
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سنت و رویه ی پیامبر اکرم دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است .زیرا  :اوأل خود
حکومت تشکیل داد .و تاریخ گواهی می دهد که تشکیل حکومت داده ،و به اجرای
قوانین و برقراری نظامات اسالمی پرداخته و به ادارهی جامعه برخاسته است:


والی به اطهراف مهی فرسهتاده؛ بهه قضهاوت مهی نشسهته ،و قاضهی نصهب
میفرموده ،سفرایی نزد قبایل و پادشاهان روانه می کهرده ،معاههده و پیمهان
می بسته ،جن

را فرماندهی مهی کهرده و خالصهه احکهام حکهومتی را بهه

جریان می انداخته است.


ثانیأ ،برای پس از خود به فرمان خدا تعیین«حاکم» کرده است .وقتی خداوند
متعال برای جامعه ی پس از پیامبر اکرم (ص) تعیین حاکم می کند ،به ایهن
معناست که حکومت پهس از رسهول اکهرم (ص) نیهز الزم اسهت .و چهون
رسول اکرم با وصیت خویش فرمهان الههی را ابهالغ مهی نمایهد ،ضهرورت
تشکیل حکومت را می رساند (امام خمینی.)81 :8841 ،

برخی از آیات بیانگر هدف ها و آرمان ههایی اسهت کهه تنهها در پرتهو وجهود
حکومت اسالمی به دست می آیند مانند آیه هایی که خواهان برقراری قسط و عدل
در جامعه اند و ظلم را رد می کنند مانند :لقدحبارسلناحبرسلناحبابللأنا حبوحبانبلناحبم هم حبالکتما حبوحب
املأبانحبلأقامحبالناسحبابلقسط.
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 5931

در برخی از آیات قرآن دستوراتی آمده است که گرچه هر فهرد بهه تنههایی مهی
تواند آن را انجام دهد ،لیکن انجام آن به طور فردی هدف قانون گذار یعنی خداوند
را تأمین نمی کند و بدون تحقق حکومت اسالمی این آیات امکان ندارد .از جمله:
ایحبایهاحبالذینحبآمنااحبفقتخذواحبالکافاینحباولأاءحبمنحبدونحباملؤمننی( .موسوی.)81 : 8812 ،
موقعیت ویژه ی حزب در اسالم
حزب باید از جنس محیط باشد ،بنابراین در اسالم آن حزبی پذیرفتنی است کهه
در یک محیط اسالمی رشد و نمو پیدا کند و در چارچوب مهوازین اسهالمی بهرای
پیش برد اهداف اسالم تالش کند .گرچه امروزه حزب را یک مقوله ی غربهی مهی
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دانند ولی باید کاری کرد با استفاده از تجربیات آنان ،حزب از جنس محیط غربی را
به یک محیط اسالمی تبدیل کنیم.

آقای دکتر ایزدی در خصوص مسئولیت ونقش احزاب در نظهام مهردم سهاالری
دینی معتقد است نگاه غرب به انسان ،نگاهی ابزاری و بر اساس منافع دنیوی اسهت
و انسان را موجودی تک بعدی [دنیوی محض] می داند؛ اما اسهالم انسهان را دارای
کرامت ،حقو معنوی و قابلیت رشد نامحدود می داند و به او نگاه ابهزاری نهدارد؛
لذا نظام مردم ساالری دینی به جای اخذ مبانی دموکراسی غربی ،برای فههم حقهو
انسان ها به دین مراجعه می کند و دین عالوه بهر جنبهه ههای فهردی ،کارکردههای
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی نیز دارد.
آموزههای شریعت و مبانی اسالم ،ضمن تأکید بر وحدت ملی و جلوگیری از
تنازع و تفرقه سیاسی ه که منشأ تضعیف ملت و امنیت کشور میگردد ه و همچنین
نفی هر گونه فریب کاری و ارزش نهادن به آزادی و کرامت انسان و همین طور
برای جلوگیری از رکود سیاسی بر مشارکت سیاسی مردم با مکانیزمهای مختلف ،از
جمله امر به معروف و نهی از منکر ،حق انتقاد ،حقو متقابل حاکم اسالم و مردم،
نظارت قانونی مردم بر عملکرد هیئت حاکمه و غیره تأکید فراوان نموده است.
بنابراین فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی در جامعة اسالمی مشروط به امهور
ذیل است:
 اوّل ،احزاب سیاسی به اصول عقاید اسالمی و احکام و ارزش ههای شهریعتایمان داشته باشند و بر اساس آیة «انحبالدینحبعندمجحباسلم» و «منحبیلتغحبغريحبافسلمحبدیناحبفلمنحب
یقلهللاحبمنه» (آل عمران )13 ،نباید از آموزههای اسالم عدول نمایند.
 دوّم ،همکاری و مودت احزاب و گروه های سیاسی در جامعة اسالمی با گروهو جمعیت های غیر اسالمی جایز نیست چنان که این آیهات شهریفه بهر ایهن مههم
اشههاره دارنههد« .ایحبایهماحبالمذینحبآمنمااحبفقتخمذواحبالأهمادحبوحبالنصمماراحباولأماءحبب َمه حباولأمماءحبب م حبوحبمممنحب
َّ ِ
حبآمنُمااحبفحب
ین َ
یتام حبمنک حبفانمهحبممنه حبانحبمجحبفحبیهمداحبالقمامحبال ماملنی» (مائده )38 ،و آیهه ایحبأَیُّم َهماحبالمذ َ
قَمت ِ
َّخ م ُذواحبآابء ُک م حبوحبوِ ْخ ماانَ ُک حبأَولِأمماءحبوِ ِنحباسممتَرلُّااحبالْ ُک ْومماحبعلَم ِْ ِ
حبه م ُحب
حبمم ْمنحبیَمتَ م َماَّمُْحبحب ِم مْن ُک ْ حبفَالُولکِ م َ
َ َ
کُ
ممحباْ ممان َحبو َ
ْ ْ َ ْ َ
َ َْ
ال َّالِ ُوا َحبنحب(توبه.)28 ،
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 سوّم ،مبارزه احزاب و گروههای سیاسی اسالمی ،با اندیشهها و گروههایی کههدر راستای دور کردن اسالم از عرصة زندگی سیاسی و اجتماع تالش می کننهد و در
صدد جریان سازی احکام و قوانین سکوالر در جامعة دینی هستند ،نیز از شهرایط و
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حباَّللُحب
حبَی ُک ْ ِحبمباحبأَنْم َمبَل َّ
حبم ْنحب ََلْ َْ
وظایف الزم احزاب سیاسی ،در جامعة اسالمی است و آیاتَ :و َ
ِ
حبهم ُحبال َّممالِ ُوا َحبن (مائههده،
حبَی ُکم ْ ِحبمبمماحبأَنْم َمبَل َّ
حباَّللُحبفَالُولکِم َ
فَالُولکِم َ
حبم ْمنحب ََلْ َْ
کُ
کُ
حبهم ُحبالْواسم ُقا َحبن (مایههدهَ ،)41 ،و َ
 )43داللت بر این وظیفه میکنند.
ظرفیت های دین اسالم برای پیاده کردن تحزب در نظام اسالمی
گرچه اسالم به طور مستقیم به پدیده ی حزب نپرداخته است و نمی توان آن را
به صورت مستقیم رد یا تأیید کرد ولی به نظر می رسد در دین اسالم ظرفیت ههایی
وجود دارد که می تواند در مواجه با حزب به عنوان یک پدیهده ی نهوین و مهدرن،
سازگاری داشته باشد.
از راهکارهای قطعی استیفای حقو مردم ،مراجعه بهنظرات و آرای آنان است.
در تفکر دینی ،مردم به معنای واقعی در سرنوشت خود نقش دارند و مقدرات خود
را رقم میزنند .آنان میتوانند با استفاده از حق تکوینی خود ،باالترین حقیقت و
عالیترین حقو خود را در عرصه حکومت بپذیرند یا کنار گذارند .دین اسالم
همواره مردم را به مشارکت و همکاری در امور سیاسی و اجتماعی دعوت کرده
است ،و از ابتدا نیز طرفدار تشکل بوده است .اگر بخواهیم به مصدا این امر پی
ببریم باید به چگونگی پیاده کردن پدیده ی مشارکت سیاسی در اسالم اشاره کرد.
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 5931

منظور از مشارک مردم ،این است که خداوند متعال تعیین سرنوشهت جمعهی را
به خود انسانها تفویض کرده است .یکی از آزادی هایی که انسانها به حکم فطهرت
و عقل و شریعت دارند ،حق تعیین سرنوشت جمعی است (عمیهد زنجهانی:8811 ،
 .)21هر فرد عالوه بر اینکه می تواند سرنوشتش را با ارده و تدبیر خود تعیین کنهد،
یک حق انتخاب ،حق مشارکت و آزادی دیگری ههم دارد و آن ایهن اسهت کهه بها
مشارکت و همسویی دیگران بتواند نقشی در تعیین سرنوشت جمعی داشهته باشهد.
اگر بشر را موجودی فطرتأ اجتماعی بدانیم ،شاید مجبور به اقرار شویم که انسان ،به
تبع اجتماعی بودنش ،باید سیاسی هم باشد؛ چرا که تشکیل ههی اجتمهاعی بهدون
تدبیر امور و ادره ی آن ممکن نیست .از طرف دیگر ،شاید غیهر عقلهی و ناعادالنهه
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باشد که به انسان بگوییم موجودی اجتماعی باش و در اجتماع زنهدگی کهن امها در
سرنوشت اجتماعی خود دخالتی نداشته باش .بر اسهاس نظریهه ی عهدل ،خداونهد

حکیم ،انسان را در زندگی سیاسی خود آزاد گذاشته و قهدرت اراده و خلهق افکهار
سیاسی به او داده و بر اساس مالک هایی که عمدتأ ناشهی از حسهن و قهبح عقلهی
افعال است ،انسان را مسئول اعمال و کردار سیاسی خود کهرده اسهت (کالنتهری و
همکاران.)41 :8811 ،
لذا در اینجا با توجه به مؤلفه های مشارکت سیاسی در اسالم ،به تبیین رویکهرد
و ظرفیت های اثباتی دین اسالم نسبت به تحزب می پردازیم:
 .1شورا :به مفهوم تضارب آرا و اختبار از اصحاب خرد بهرای دسهت یهابی بهه
رأی صواب تر و مناسب تر ،یکی از نمودهای رقابت سیاسی است .مقایسه ی شورا
با مجلس نمایندگان و سیستم پارلمانی معاصر به وضوح ،بستر سازی این مفههوم را
برای رقابت سیاسی بیان می کند .یکی از نمودهای رقابت سیاسی در نظام پارلمهانی
و انتخاباتی ،رقابت در تدوین استراتژی سیاسی و برنامه های اجرایی و تقنینی است
که احزاب و فراکسیون های مختلف هر یک برای به تصویب رساندن دیدگاه هها و
مواضع شان با هم به رقابت می پردازاند .شورا به عنوان یک آموزه ی دینی ناظر بهه
چنین امری است که در فرآیند آن ،تضارب آرا و افکهار انجهام مهی گیهرد .در ایهن
فرآیند کلیه ی افراد و مجموعه ها می توانند با طرح دیدگاه های مختلف به دفاع از
دیدگاه مورد نظر بپردازند .بنابراین ،اصل دستور دینی شورا ،چه در قالب یک فرمان
الزم االجرا یا یک امر راجح و استحبابی ،می تواند مشارکت و رقابت سیاسی افهراد
در تصمیم گیری های سیاسی و شیوه های اجرای قوانین دینی و دسهتورات دولهت
اسالمی را به خوبی توضیح دهد (سجادی.)14-13 :8812 ،
قرآن کریم که مهمترین و معتبرترین منبع برای دریافت احکام و موازین شهرعی
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است ،یکی از امتیارات جامعه ی اسالمی را حرکت و عمهل بهر پایهه ی مشهورت،
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تبادل نظر و تصمیم گیری جمعهی دانسهته و بهر آن تأکیهد کهرده اسهت .در آیهات
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متعددی بر ضروت شورا توجه شده و بدان تصریح می شود از جملهه . . . .« :و در
کارها با آنان مشورت کن»( .آل عمران . . . .«)831 /و مؤمنان کارشان را با مشورت
انجام می دهند»( .شورا )81/در هر دو آیه به صراحت هر چه تمام تر ،اصهل شهورا
مطرح گشته و از پیامبر اکرم (ص) خواسته شده اسهت تها در کارههای اجتمهاعی و
تصمیم گیری های عمومی بر پایه ی شور و مشورت با دیگران عمل کند.
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 .2امر به معروف و نهی از منکر :با توجه به آیات و روایات درباره در باب امر
به معروف و نهی از منکر نه تنها مردم در دخالت در مسائل سیاسی ،فرهنگی. . . ،
جامعه و حکومت تشویق شده اند ،بلکه این حق و تکلیف شرعی قلمداد شده
است .از طرفی امر به معروف و نهی از منکر که مرتبه عملی بدون استفاده از
خشونت و زور بوده یک عمل سیاسی است ،عملی که فردی نبوده و محدود به
فعالیت در نظام سیاسی است .یکی از روش های متداول سیاسی معاصر ایجاد
احزاب و سندیکا ،انجمن ها و تشکیالت سیاسی است .لذا با وجود امر به معروف
و نهی از منکر عملی تر می شوند( .مجموعه مقاالت تحزب و توسعه سیاسی،
.)83 :8811
از واجبات مسلّم الهی امر به معروف و نهی از منکر می باشد که از آن به عنهوان
نظارت عمومی یاد می کنند .از آنجایی که تمام افراد یهک جامعهه بسهان یهک پیکهر
هستند اعمال و رفتار هر یک از افراد ،فراتر از خیر یا شهر بهودن بهر دیگهران تهأثیر
می گذارد لذا ضروری است که عموم افراد جامعه مواظب اعمهال و رفتهار یکهدیگر
باشند تا از انحراف و تباهی جلوگیری کنند .اهمیت ایهن دو در شهریعت اسهالم تها
جایی است که امام علی (ع) در این باره می فرماید« :همه اعمال نیک و جهاد در راه
خدا در برابر امر به معروف و نههی از منکهر هماننهد قطهره ای در برابهر دریاسهت»
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(نهجالبالغه ،حکمت .)214
بر این اساس امر به معروف و نهی از منکر تنها در محهدوده ی اعمهال و رفتهار
فردی ناظر به رابطه ی خلق با خالق محدود نمی شود ،بلکه شامل روابط اجتمهاعی
افراد و تعامل اجتماعی و سیاسی در درون جامعه ی اسالمی نیز می شود .هر چنهد
امر به معروف و نهی از منکر به عنوان دو فرع از فروع دین مطرح است ،اما از نظهر
تأثیری که از مجموعه ی تعالیم دینی می گذرد ،چنان وسیع است که بخهش اعظهم
شریعت را در بر می گیرد (مکارم شیرازی.)232 :8811 ،
 .3بیعت :از طریق بیعت می توان عنصر مشارکت را بیابیم زیرا از طریهق بیعهت
نوعی معامله بین افراد جامعه با رهبر و امام انجام می گیرد و افراد اموال و امکانهات
خود را در اختیار رهبر می گذارند و رهبر هم متعهد می شهود کهه مصهالح آنهان را
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تأمین کند (مجموعه مقاالت تحزب و توسعه سیاسی.)83 :8811 ،

سال ها پیش از اسالم زمانی که اعضای قبایل و گروه های مختلف برای حفهظ و
دفاع از منافع و نظام قبیلهای احساس میکردند که نیاز به رئیس یا فرماندهی دارنهد،
گرداگرد او جمع شده و پس از بحث و گفتگو و بیان شرایط ،با دسهت دادن بها او،
وی را به عنوان رئیس قبیله انتخاب می کردند .این عادت که از آن به عنهوان بیعهت
یاد میشود پیش از اسالم در میان اعراب مرسهوم بهوده و از رسهومی اسهت کهه در
اسالم مورد تأیید و امضا قرار گرفته است .البته بیعت در اسالم به این معنها نیسهت
که امام بدون انتخاب و پذیرش مردم واجد صالحیت نیست بلکه به ایهن معناسهت
که «بدون پذیرش از طرف مردم ،امامت امام واجهد صهالحیت و انتخهاب شهده از
جانب خدا عینیت پیدا نمیکند» (عمیدزنجانی.)821 :8831 ،
بیعت ،یکی از مظاهر آشکار آزادی سیاسی در اندیشه ی اسهالمی اسهت کهه از
رهگذر اراده ی جمعی امت ،تعامل میان حکومت و جامعه را به نمایش می گهذارد.
بیعت در صدر اسالم ،دارای اهدافی بود که مهم ترین آن را می توان در محورههایی
چون :عضویت رسمی افراد و مجموعه ها در جامعهه ی اسهالمی ،پیمهان وفهادرای
برای شرکت در امر مهم و احراز و اثبات مقبولیت ،تلخیص کهرد (مصهباح یهزدی،
.)883 :8813
براساس نظریه بیعت که به نقش مردم در امر تصمیم گیری و انتخهاب حهاکم در
چارچوب قانون تاکید دارد پایه های نظری مفهوم بیعت با اصول حاکم بهر الگهوی
مشارکتی در یک نظام مردمی که ساختار حکهومتی آن جمهوریهت اسهت مناسهبت
دارد (عیوضی .)13 :8818 ،حال برای اینکه مشهارکت سیاسهی بتوانهد بهه صهورت
نهادینه عمل کند ما نیازمند به حزب هستیم .یکی از ههدف ههای اصهلی و مههم در

جایگاه تحزب

تشکیل یک حزب مشارکت در امور سیاسی است .حزب از نگاه ارزشی یهک نههاد

در اسالم

مناسب برای شرکت و اثرگداری بر تصمیم گیری های سیاسی به شمار می رود.

( 7تا )93

رابطه فرهنگ اسالم با تکثرگرایی سیاسی
اسالم دین آزادی عقیده و عمل است .در اسهالم انسهان هها ((شهدنی)) مسهتمر
هستند و ((پویشی)) خودآگاه ،و انتخابگری آزاد ،که بهر اسهاس قهانون پروردگهار،
آزادی و اختیار دارند که شاکر کفور باشند .یکی از موارد مهم آزادی ،آزادی انسهان
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ها در فعالیت های جمعهی و گروههی ،اعهم از تشهکیالتی ،ارتبهاطی یها رابطهه ای
میباشند .آزادی تحزب و تشکیل گروه ههای گونهاگون از همهین ((حهق)) نشهأت
میگیرد (بادام چیان.)813 :8811 ،
کثرت گرایی سیاسی به مفهوم تعدد مراکز قدرت سیاسی ،مفهومی است که در
اندیشه ی سیاسی غرب ظهور کرد و در بستر نظری و عینی جوامع غربی به رشد و
توسعه ی خود ادامه داد .در یک تعریف نسبتأ جامع می توان گفت :پلورالیسم
سیاسی بدان معناست که حاکمیت را نباید در یک گروه واحد ،سازمان یا فرقه قرار
داد ،بلکه حاکمیت را باید در همکاری و وفا چندین گروه جست و جو کرد.
بنابراین تعریف ،پذیریش حدأقلی از تکثرگرایی شرط ضروری هر نوع مشارکت
سیاسی و رقابت افراد و گروه هاست که از رهگذر احزاب و جناح های سیاسی
سامان می یابند .لذا ،اگر عنصر اجتهاد در فقه اسالمی و انفتاح باب اجتهاد به مفهوم
احترام به آرای افراد در فهم و استنباط مسائل شرعی و فروعات شریعت مورد
پذیرش قرار می گیرد ،پذیرش تعدد آرا در زمینه ی امور عرفی و مسائل حکومتی
به دلیل ماهیت عرفی بودن آن از زمینه های مناسب تری برخوردار است .بنابراین،
اصل خطای در اجتهاد ،استنباط سیاسی افراد و دست اندرکاران مسائل سیاسی را
نیز در معرض خطا پذیری و انتقاد قرار می دهد .و همین امر به پذیرش سطحی از
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تکثرگرایی سیاسی در فرهن

سیاسی اسالم ه حدأقل در اندیشه ی شیعی ه اشاره

دارد .از این رو ،اندیشه ی سیاسی اسالم ،ضمن پذیرش اصل خطای در اجتهاد ،از
هر نوع مطلق نگری و جزم اندیشی در حوزه ی مدیریت سیاسی جامعه اجتناب
کرده ،به آرا و نظریه های متفاوت و متکثر در جامعه ی اسالمی احترام می گذارد
(سجادی .)31-11 :8812 ،از نظر فقهی ،با توجه به اصل خطاپذیری در اجتهاد و
نیز اختالف نظر فقهی و فروعات فقهی و موضوعات عرفی ،در اسالم سطحی از
تکثرگرایی اعتقادی و به تبع آن ،تکثرگرایی سیاسی مورد توجه قرار گرفته است .در
چارچوب نظام سیاسی و فقهی اسالم ،روش های متفاوتی می توانند در جهت
اجرایی شدن بسیاری از امور ارائه گردند .البته کثرت گرایی به مفهوم خاص غربی
آن ،در اسالم وجود ندارد و چنین توقعی نابجاست (صداقت.)11 :8811 ،
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نقش مردم در شکلگیری حکومت
از آنجا که یکی از ارکان اصلی احزاب ،مردم هستند و مهردم بهه احهزاب نقهش
عملیاتی می دهند ،لذا به نقش مهردم در شهکل گیهری حکومهت در نظهام اسهالمی
میپردازیم و به دنبال این خواهیم بود که مردم از چهه جایگهاهی در نظهام اسهالمی
برخوردارند:
در اسالم حکومت و حاکمیت از آن خداست و این حق از ربوبیت و هدایت
الهی ناشی میشود و تنها کسی که از جانب خدا برای هدایت بشر فرستاده شده
است حق حکومت و حکمرانی بر مردم را داراست .حکومت دینی بدون حمایت
مردم توان تشکیل و استمرار ندارد بهگونهای که اگر باالترین فرد معصوم ه همانند
امام علی (ع) ه بر صدر آن قرار گیرد ولی مردم از پشتیبانی او و حکومتش سرباز
زنند ،چنین حکومتی کارآیی نخواهد داشت (جوادی آملی .)288 :8813 ،در روند
تشکیل و استقرار حکومت اسالمی ،مردم از جایگاه واالیی برخوردارند و در
حقیقت برای تحقّق مشروعیت حکومت در اسالم نیاز به رأی و حضور آزاد مردم
است .حکومت در اندیشه امام علی (ع) امری کامالً انسانی است و قدرت
حکمرانی ناشی از حق حاکمیت مردم است .امام علی (ع) میفرمایند« :ای مردم این
امر (حکومت) امر شماست و هی کس جز آن که شما او را امیر خود گردانید حق
حکومت بر شما را ندارد» (ابن اثیر.)814 -818 :8813 ،
از آنجا که خداوند متعال انسان را آزاد ،صاحب اختیار و مسلّط بر ذات خویش
آفریده ،بنابراین انسان از حق تعیین سرنوشت برخوردار است و هی کس نمیتواند
آزادی رأی و اختیار او را محدود کند و بدون رضایت او در مقدّرات وی تصرف
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کند .امام علی (ع) میفرماید« :کسی که از روی اطاعت با من بیعت کرد پذیرفتم و

در اسالم

کسی که از بیعت با من امتناع ورزید او را وادار به بیعت نکردم و رهایش ساختم»

( 7تا )93

(ابواسحا .)82 :8818 ،
در اسالم مردم تنها محرک چرخ حکومت به حساب نمی آینهد ،بلکهه همهراه و
همگام با حکومتند و تأیید و پشتیبانی آنان قوام و بقای حکومت را به دنبال دارد لذا
نمی توان حکومت دینی را حکومتی دانست که بهه نیهروی قهاهر و تحمیلهی متکهی
10

است و بدون توجه به میل و خواست مردم سرنوشهتی مجهزا را بهرای آنهان تعیهین
میکنند (جوادی آملی.)883 :8813 ،
به طور کلی از نظر عقل عملی و نظری تشکیل هر حکومتی ناچار به وجهود دو
عامل مشروعیت و قدرت است؛ متقضای عقل نظری ایجاب می کند کهه حکومهت
دارای مشهروعیت باشهد و ضهرورت عقهل عملهی وجهود قهدرت اسهت؛ بنههابراین
حکومت بدون مشروعیت ظلم به حساب می آید و بدون قهدرت حکهومتی شهکل
نمی گیرد .پیرامون منبع قدرت در حکومت ها دو فرصهیه مطهرح شهده اسهت :اوأل
حکومتی که بر اساس جبر تشکیل می گردد که این حکومهت مطلهوب نظهر شهارع
مقدس نیست و آیات فراوانی از قرآن مجید حق اعمال حکومت بهر اسهاس زور را
نفی می نماید .برای نمونه در آیات  11یونس و  231بقره استفاده از قدرت مهافو
ارده ی بشری جهت تأسیس حکومت را ناپسند می داند ،ثانیأ قدرت حکومت خواه
از نظر عقل عملی و خواه از منظر شارع مقدس در تشکیل حکومت اسالمی از ارده
ی مردم سرچشمه می گیرد و اقتدار یک نظام حکومتی با پذیرش مردم امکان پهذیر
می گردد (صالحی ،فتاحی.)813 :8812 ،
نقش مردم در مقام فعلیت بخشیدن به حکومت اسالمی مؤثر اسهت و در واقهع
مردم در مقام مقبولیت ،عینیت بخشی و کارآمهدی بهه حهک .مهت اسهالمی نقشهی
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اساسی دارند .این امر از آن رو است که حاکمیهت دیهن در نظهام اسهالمی نیازمنهد
حضور مردم و اتحاد مردم بر محور حق است .مردم بوسیله ی قبهول دیهن در گهام
اول و پذیرش والیت ولی الهی در گهام بعهد موجبهات اجهرای دسهتورات الههی و
حاکمیت اسالم در حامعه را پدید می آورند .بنابراین اگر مردم در عرصه ی پذیرش
حکومت وارد نگردند حتی امهام معصهوم نیهز در تحقهق حکومهت اسهالمی موفهق
نخواهد بود و حکومت اسالمی هی گاه بدون خواست و ارده ی مردم محقق نمهی
شود (جوادی آملی .)18 :8818 ،لذا می توان گفهت کهه مهردم همهان گونهه کهه از
جایگاه بهاالیی در دیهن اسهالم برخوردارنهد و مهردم هسهتند کهه بها اراده ی خهود
دموکراسی دینی و اسالمی را فعلیت مهی بخشهند همهین مهردم نیهز مهی تواننهد بها
مشارکت فعال خود به مقوله ی تحزب رن
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و لعاب اسالمی دهنهد و جامعهه را از

وجود یک ساختار حزبی اسالمی برخوردار سازند.

رهیافت های متعارض در انطباق پذیری آموزه های دینی و تحزب
در اینجا برای رفع تعارضات پیش آمده در باب مسئله ی تحزب و جایگاه آن
در اسالم به بررسی رهیافت های موجود می پردازیم و سپس تبیین خواهیم کرد که
کدام رهیافت از نظر شریعت اسالمی قابل دفاع خواهد

بود:

امتناع مبانی فقهی وکالمی تحزب

بر اساس این نگرش ،تحزب هی گونه مبانی کالمی و فقهی ندارد؛ چرا که
تحزب در درون نظام سیاسی دموکراتیک معنا دارد .این نظام بر تجدید دائمی
مشروعیت رهبری سیاسی از طرف ملت و پردازش کامأل آزادانه ی اراده ها و عزم
های سیاسی در جامعه استوار است .بر این اساس ،احزاب نقش اجتناب ناپذیر
حلقه ی واسط مشروعیت میان رهبری سیاسی و ملت را ایفا می کند و افزون بر
آن ،تنوع و تعدد حزبی توأم با وجود فرصت های برابر جهت اتخاذ برنامه های
سیاسی شرط اصلی امکان حاکمیت ملت و بهره مندی از حق تصمیم گیری در هر
جامعه ای است .در حالی که در عصر پیامبر اکرم (ص) ،در حجاز ،نه نظام سیاسی
دموکراتیک بر مبنای حق حاکمیت ملت و آزادی و مساوات تمام انسانها در حقو
سیاسی و اجتماعی وجود داشته است و نه نظام چند حزبی .این مسئله از نظر
تاریخی قابل انکار نیست که این رژیم سیاسی مبانی و ساختار دیگری داشته است.
مشروعیت آن هم با شخص پیامبر (ص) به عنوان فرستاده ی خداوند بوده است.
بنابراین ،نمی توان انتظار داشت که در کتاب و سنت ،مبنایی برای تحزب وجود
داشته باشد .اما در عین حال ،چون در کتاب و سنت ،مسلمانان از تأسیس نظام
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دموکراتیک و اجتهادهای جدید که الزمه ی آن است ،منع نشده اند ،مسلمانان می
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توانند در عصر حاضر به تأسیس نظام دموکراتیک سیاسی اقدام کرده و نظام چند

( 7تا )93

حزبی را که الزمه ی بقا و فعال بودن چنین نظامی است را بوجود آورند (براتعلی
پور.)48-44 :8811 ،
خالفت اسالمی قرن ها بدون حاجت و اتکا به تحزب ،قلمهرو اسهالمی را اداره
کرده و تنها با اتکا به اجماع امت و طرد تفرقه و اختالف ،جامعه ی اسهالمی را بهه
پیش برد .در این زمینه احادیثی مانند ((همه در آتشند مگر جماعت)) و روایاتی که
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رقابت گروهی و طرح و تبلیغ اشهخاص را (چنانچهه در انتخابهات معمهول اسهت)
نکوهش می کنند ،قابل بحث و استناد است (مطبعه چی.)822 :8811 ،
فقد ادله ی دینی؛ استلزام تمسک به روش منطقة الفراقی

این رهیافت با نشان دادن اینکه اساسأ حزب در قرآن بهه طهور عمهوم در وجهه
دینی آن استفاده شده و با وام گیری از سازوکار فقهی منطقة الفرا نتیجه می گیهرد
که حزب به عنوان یهک ((روش)) در سهازماندهی سیاسهی ،اجتمهاعی و اقتصهادی
مسلمانان یک روش منطقة الفراقی است .بر این اساس ،ایهن رهیافهت در تجزیهه و
تحلیل آیات حاوی واژگان حزب ،حزبه و حزبین اینگونه باور دارد که:
اوأل :بجز آیه ی دوازده سوره ی کهف که واژه ی حزبین ،همچون جمع تثنیهه،
به یک مورد تاریخی و نوعی اختالف محاسباتی در باب ایامی که اصحاب کهف در
غار به سر برده اند ،بر می گردنهد ،دیگهر مهوراد همگهی بهدون اسهتثنا از جهوهر و
اشارات ((دینی )) برخوردارند.
ثانیأ :هی یک از آیات مطلق حزب را مورد سرزنش قرار نداده انهد بلکهه ایهن
مصادیق و کیفیت حزب است که مورد مذمت قرار گرفته است.
ثالثأ :با توجه به بند اول نتیجه گیری یعنی مفاد دینهی واژه ی حهزب در آیهات
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قرآن ،تأکید بر حفظ همبستگی مسلمانان همچون اعضای یک دیهن در قبهال دیگهر
احزاب اهل کتاب که دچار تفو جویی دینی به ضرر هویت واحد دین برآمده انهد
و با مشرکان که نقش پرستش دین را با شرک آلوده اند ،در ترکیب حزب اهلل مهورد
تأکید قرار گرفته است.
رابعأ :آیات مورد نظهر ،در نفهی حهزب کهه مهراد از آن سهازماندهی سیاسهی ه
اجتماعی ،اقتصادی داخلی مسلمانان باشد ساکت است( .براتعلی پهور- 41 :8811 ،
.)41
اجتهاد فقهی شیعه بر مبنای شیوه و روش عقالیی خهویش واجهد ایهن قابلیهت
است که حتی در صورت عدم کشف سوابق قرآنی و روایی تحزب به معنای امروز،
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به این پدیده به عنوان امری جدید و مستحدثه و موضوعی که جزو ((منطقه الفهراغ

بوده)) و نص شرعی پیرامون آن نیامده ،نگریسته و بر مبنهای مهالک ههای عقلهی و
فقهی حکم به تجویز آن می دهد (اخوان کاظمی.)13 :8811 ،
تالش برای برقراری رابطه ی ایـن همـانی میـان تحـزب و عناصـری از فرهنـگ
سیاسی اسالم

این رهیافت در صدد است تا هر مفهوم و پرسشی را با بهره گیری و اسهتناد بهه
شواهد روایی و تاریخی تبیین کرده و پاسخ دهد .با بیان نمونهه ههایی از حهزب در
تاریخ صدر اسالم چون حزب نفا و منافقان ،حزب اموی ،حهزب مثلهث ابهوبکر،
حزب انصار ،حزب مهاجران ،حزب تشیع ،حزب به مفهوم امروزی را قابل انطبها
بر همسویی ها و تشکل های سیاسی در صدر اسالم می داند .لکن احزاب سیاسهی
در غرب ،سرشت و عناصر اساسی خود را از گذشته ی تاریخی به ارث برده اسهت
(براتعلی پور.)31-38 :8811 ،
اصول چهارگانه ای که نشان از رابطه ی این همانی میان تحهزب و عناصهری از
آموزه های سیاسی اسالم دارد:
اصل عدم تکلیف ـ عدم والیت

فقه سیاسی شیعه در عین حال که والیت محور است اما با توجه به مبنای عقلی
که اساس روش شناختی آن را تشکیل می دهد ،به اصل اولی آزادی و عدم تکلیف
و بنابراین ،عدم وال یت استوار است .به جز معدودی از نویسندگان شیعه که با تکیه
بر اصل حق الطاعه در جست و جوی تعمیم اولی تکلیف و تبعا وال یت بوده و آن
گاه موارد مستثنی از تکلیف را نیاز به دلیل می دانند ،سیمای عمومی فقه شیعه بر

جایگاه تحزب

اصل آزادی و عدم تکلیف (خواه برائت عقلی یا شرعی) استوار است .فقه سیاسی

در اسالم

شیعه از اصل آزادی شروع می کند شرعی بودن سیاست در فقه سیاسی شیعه

( 7تا )93

مساوی عدم مخالفت با مصرحات قرآن و سنت دانسته شده است( .فیرحی:8811 ،
.)813
اصل خطاپذیری و عدم تصویب

برخی از اهل سنت به عدم خطاپذیری و در نتیجه ،تصویب باور دارند .این
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اصل بدان معناست که خداوند به تعداد آرای مجتهدین حکم شرعی دارد و هر
آنچه که با اجتهاد حاصل شود ،همان حکم خداوند خواهد بود .در مقابل ،شیعیان
به خطا پذیری در احکام شرعی عقیده دارند و چنین می اندیشند که خداوند در هر
مسئله ای تنها یک حکم دارد که ممکن است مجتهد به آن برسد یا به رغم بهره
گیری از روش شناسی فقهی بدان نایل نگردد .شیعه با خطا پذیر دانستن عقل عملی
و قرار دادن آن در مقدمات احکام سیاست شرعی ،الجرم به خطا پذیری ذاتی
تصمیمات سیاسی توسط حاکمان مجتهد نیز حکم می کند (سجادی.)12 :8812 ،
ضرورت حزب از باب مقدمه ی واجب

بنابر نظریه ی والیت فقیه ،اگر تأسیس و حفظ مصالح چنین نظامی ،به عنوان
یگانه نظام مشروع شیعه در دوره ی غیبت از مهم ترین واجبات است ،احزاب
سیاسی به دو دلیل مهم ،می توانند نقش مؤثری در این فرآیند ایفا کنند .در نظریه
والیت فقیه ،دو ویژگی اساسی نهفته است که خواه در نظریه ی نصب یا انتخاب،
میدان وسیعی را برای فعالیت های عرفی و عقالیی ،و به منظور تمهید مقدمات
استقرار فقیه حاکم تدارک می نماید؛
نخست اینکه ،در این نظریه ،فقیه حاکم هرگز تعهین شخصهی نهدارد؛ بلکهه بهر
وصف عنوانی ((فقیه)) یا ((فقیه جامع الشرایط)) اکتفا شده است.
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دوم اینکه فقیهان مورد اشاره در این نظریه ،عمأل تعدد و تکثر دارند و بالقوه در
تصدی منصب والیت ،رقابت خواهد بهود .احهزاب سیاسهی ،بهه عنهوان مقدمهه ی
واجب ،در شناسایی و معرفی مواضع نظری و سیاسی فقیهان موضوع این نظریهه از
یک سو ،و نیز بسیج مردم در شرکت در انتخابات و تعیین و تشهخیص مسهتقیم یها
غیر مستقیم از سوی دیگهر ،کارکردههای مهمهی را مهی تواننهد بهه عههده بگیرنهد.
(براتعلی پور.)38-34 :8811 ،
در احکام فقهی از قاعده ی وجوب مقدمه ی واجب زیاد استفاده می شهود؛ بهه
عنوان نمونه اگر نماز واجب است مقدمات آن نیز همانند وضو ،به عنوان مقدمهه ی
واجب دارای وجوب است .از این اصل نیز می توان استفاده کرد که امروزه بسیاری
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از واجبات و تکالیف و مسئولیت های سیاسهی فهردی و جمعهی در نظهام سیاسهی

اسالمی جهت تحقق ،نیاز به نوعی مشهارکت سهاختارمند و نهادینهه ماننهد تحهزب
دارند (اخوان کاظمی.)81 :8811 ،
جامعه اسالمی جامعه ای نیست که حکومت در آن منحصرأ در اختیار حزب ها
باشد .زیرا احزاب در همه ی جوامع و کشورها نمی توانند تمامی مردم یک جامعه
و کشور را به خود جذب کنند و معموأل بخشی از مردم در احزاب عضو می شوند.
از طرفی در اسالم ،حکومت ،منتخب مردم است .یعنی حق همگی مهردم اسهت
که حاکمان خود را با آزادی انتخاب کنند و امهور ادراه جامعهه را بهه نماینهدگی از
خود به آنها بسپارند .لذا نمهی شهود در اداره ی حکومهت ،حهق مهردم را کهه مهی
خواهند منفرد باشند و عضو احزاب نشوند ،از آنها سلب کرد و اجبار کرد که فقهط
احزاب هستند که می توانند در هر انتخابات ،افراد را به مردم معرفهی کننهد و نظهام
حکومتی در اختیار حزب قرار گیرد (براتعلی پور.)811 :8811 ،
بهره گیری از مفهوم عدل در آزادی فردی یا جامعه ی آزاد

کالم سیاسی شیعه با تأسیس اصل اساسی عدل در سیاست ،یعنی امامت و
عدل ،راه میانه ای را در تمایز با دو گرایش افراطی معتزله و جبرگرایی سیاسی
تمهید می کند .و بدین سان ،تعریف خاصی از آزادی سیاسی و طبعأ مرزهای
فعالیت احزاب سیاسی ارائه می دهد .در این معنا سرنوشت اجتماع انسانی به اختیار
و انتخاب او واگذار شده و کسی حق ندارد این حق را از او سلب کند ،زیرا این
حق بر اساس حق طبیعی امری طبیعی و ذاتی تلقی می گردد.
موافقت مشروط

صاحبان این دیدگاه ،به طور خالصه ،با در نظر گرفتن آفات موجود در
کارکردهای احزاب و از طرفی فواید تحزب ،کفهی ابعاد مثبت تحزب را بر کفهی

جایگاه تحزب
در اسالم
( 7تا )93

ابعاد منفی مرجح میدانند و معتقدند تنها به لحاظ شرایطی ،احزاب از دیدگاه اسالم
دارای مشروعیت و صحت عمل هستند .صاحبان این دیدگاه بر اساس قواعد
«الضرورات تبیح المحظورات» و «دفع افسد به فاسد» ،حکم به مشروطیت عملکرد
احزاب میدهند .از این منظر ،احزاب و تحزب در نظامهای سیاسی و با توجه به
17

تألی فاسدهای حکومت فردی و استبدادی یک ضرورت هستند .از طرفی چون
آموزه های شریعت و مبانی اسالم ضمن تأکید بر وحدت ملی و جلوگیری از تنازع
و تفرقههای سیاسی که منشأ تضعیف ملت و امنیت کشور میگردد و همچنین نفی
هر گونه فریبکاری و ارزش نهادن به آزادی و کرامت انسان ،بر جلوگیری از رکود
سیاسی و مشارکت سیاسی مردم با سازوکارهای مختلف ،از جمله امر به معروف و
نهی از منکر ،حق انتقاد ،حقو متقابل حاکم اسالمی و ملت ،نظارت قانونی ملت
بر عملکرد هیئت حاکمه و غیره تأکید فراوان کرده است (اخوان کاظمی:8811 ،
 .)81بنابراین فعالیت احزاب و تشکلهای سیاسی در جامعهی اسالمی مشروط به
امور ذیل است:
 .8احزاب سیاسی به اصول عقاید اسالمی و احکام ارزش ههای شهریعت ایمهان
داشته باشند و بر اساس آیاتی ماننهد (آل عمهران )13 ،نبایهد از آمهوزه ههای
اسالم عدول کنند.
 .2همکاری و مودت احزاب و گروه های سیاسی در جامعه ی اسالمی با گروه ها
و جمعیت های غیراسالمی بر پایهی آیات الهی جایز نیست.
 .8مبارزهی احزاب و گروه های سیاسی اسالمی با اندیشهها و گهروه ههایی کهه
در راستای دور کردن اسالم از عرصه ی زندگی سیاسهی و اجتمهاعی تهالش
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می کنند و در صدد جریانسازی احکام و قوانین سکوالر در جامعههی دینهی
هستند ،بنا به آیات الهی امری ضروری است.
 .4اعتقاد احزاب به حاکمیت خداوند متعال و نیز اطاعت از حاکم اسهالمی کهه
شرایط حاکمیت دینی از جمله عدالت ،علم ،تقوا ،مدیریت و . . .را داراست
بر اساس آیه ی «اطیعو اهلل و اطیعوا الرسول و اولی االمر مهنکم» (نسهاء)31 ،
الزم است.
 .3نظارت و مراقبت مستمر احزاب بر عدم مخالفت احکام و تصمیم گیری های
سیاسی با شریعت اسالم نیز از شرایطی است که آیه ی  13سوره ی بقهره بهر
آن تأکید دارد.
امام خمینی با پذیرش و مفروض انگاشتن اصل آزادی احزاب ،زمینه ای را
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فراهم آورد که گروه ها و سالیق گوناگون بتوانند در درون نظام جمهوری اسالمی

به گونه ای مشروط به فعالیت بپردازند که اهم این شرایط بدین شرح اند :رعایت
چارچوب قوانین دینی و رعایت مصالح و قوانین کشور در فکر و آرا و در رویه
های عملی ،عدم برخورد مسلحانه با نظام سیاسی اسالمی ،بیان انتقاد و دوری از
توطئه ،عدم وابستگی به قدرت های بیگانه ،برخورداری از پذیرش و حمایت مردم
و سازگاری با انسجام و همبستگی ملی و اجتماعی (ورعی.)818 :8811 ،
به نظر می رسد با توجه به تبیین مسئله ی مورد نظر در رابطه با اینکه کدام یک
از این رهیافت ها به موازین اسالمی نزدیک تهر اسهت رهیافهت موافقهت مشهروط
بیشتر پذیرفتنی است .چرا که نسبت به بقیه رهیافت ها و دیدگاه های مطهرح شهده
صریح تر در مورد فواید و معایب تحزب گرایی در یک جامعهه ی اسهالمی بحهث
کرده است
نتیجه
تحزب ،و تشکل های سیاسی که امروزه غرب آنها را از ابداعات و حاصل
اندیشه ای خود می داند ،و معتقد هستند که در اسالم این مفاهیم نه ریشه ی دینی
و فقهی دارند و نه هم نسبت به آنها موضع گیری خاصی داشته ،چرا که نمی توان
مصداقی از عملی کردن تحزب و تکثر در اسالم یافت .اما در این پژوهش نشان
داده شد که اسالم برنامه ای فرا گیر و در بر گیرنده تمام جوانب زندگی انسان
است و تغییرات زمان و مکان را مورد توجه قرار میدهد و از صفت جاودانگی
برخوردار است .دین اسالم در برخی از موارد به خصوص در مورد قضایای مربوط
به سیستم سیاسی ،گرچه به بیان اصول و مقاصد کلی آنها اکتفا کرده است ،اما

جایگاه تحزب

جزئیات و روشهای تطبیقی و عملی ساختن آنها را که تحول پذیرند ،به عقل و

در اسالم

اندیشه انسانها واگذار نموده است تا انسانها با استفاده از دانش و آگاهی و تجربیات

( 7تا )93

خود و به فراخور شرایط زمان و مکان ،راههای عملی ساختن آن اصول را بیابند و
برای آن برنامه ریزی نمایند.
اسالم مقرر داشته است که منشاء قدرت سیاسی جامعه ،مردم می باشند و آنها
هستند که قدرت را به عده ای اعطاء کرده اند ،به این معنی که حق عزل و نصب و
نظارت بر کارگزاران دولت را دارند و این مطلب در نظام سیاسی اسالم یک اصل
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اساسی می باشد که کامال مسلّم و تردید ناپذیر است ،که این خود نشان از توجه
اسالم به وجود تکثر در جامعه دارد .نظام سیاسی اسالم می تواند از ابزار دموکراسی
کامال استفاده نماید و با اسلوبی نوین و در عین حال با حفظ جنبه اسالمی و الهی
آن ،اصول کلی و جاودانه ساختار سیاسی را در عمل پیاده سازد.
لذا ،با توجه به مطالب این پژوهش می توان گفت که دین اسالم نه تنها در
مورد کلمه ی حزب سکوت نکرده ،بلکه با ارجاع به آیات قرآن و کتاب نهج
البالغه مشاهده شد که تحزب در اسالم با داشتن ریشه ی فقهی و دینی ،پذیرفته
شده است .یک حزب باید در کشور اسالمی موازین اسالمی را رعایت کند و در
چارچوبی که ایدئولوژی اسالمی طراحی کرده کار کند ،نه آنگونه که مد نظر
کشورهای غربی هست.
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منابع


قرآن کریم



نهج البالغه



ابن اثیر ( ،)8813الکامل فی التاریخ ،بیروت :بی نام.



ابواسحا ابراهیم بن محمد ( ،)8818الغارات؛ ترجمه عبدالمحمد آیتی ،تههران:
انتشارات وزارت فرهن



و ارشاد اسالمی.

اخوان کاظمی ،بهرام ( ،)8811علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایهران ،تههران:
مرکز اسناد انقالب اسالمی ایران.



اخوان کاظمی ،بهرام؛ ( )8811حزب و تحهزب در اندیشهه اسهالمی ،مطالعاا
اسالمی :فقه و اصول ،شماره ی .12/8



امام خمینی ( ،)8841والیت فقیه :تشکیل حکومت اسالمی.



بادام چیان ،)8811( ،آنچه درباره ی حزب و تشکل باید بدانیم ،تههران :اندیشهه
ی ناب.



براتعلی پور ،مههدی ،)8811( ،بهازخوانی آمهوزه ههای اسهالم شهیعی و مسهأله
تحزب ،تهران :نشر عرو .



بهروز لک ،غالمرضا ،شفایی ،امان اهلل (" )8811آموزه های انسجام جوامع چنهد
فرهنگی در اندیشه ی سیاسی اسهالمی" ،فصلنامه ی علوم سیاسای ،شهماره ی
.33



جوادی آملی ،عبداهلل ( ،)8818والیت فقیه ،نشر :اسرا.



جههوادی آمل هی ،عبههداهلل ( ،)8813نسههبت دیههن و دنیهها :بررسههی و نقههد نظریههه

جایگاه تحزب

سکوالریسم ،قم :مرکز نشر اسراء ،چاپ چهارم.

در اسالم



حقیقت ،)8811( ،جایگاه بحث احزاب در اندیشه سیاسى اسالمى ،نشریه علوم

( 7تا )93

سیاسی ،شماره .8


دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسهی وزارت کشهور ،)8811( ،مجموعهه مقهاالت
تحزب و توسعه سیاسی ،تهران :همشهری.



رشیدی ،بهروز ( ،)8811احزاب سیاسی و همبستگی ملی ،مجلس و پاووش ،
شماره ی (.)31
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سجادی ،عبدالقیوم ( ،)8812مبنهی تحهزب در اندیشهه ی سیاسهی اسهالم ،قهم:
مؤسسه ی بوستان کتاب قم.



صداقت ،قاسم علی ( ،)8811تحزب و مبانی آن در فقه سیاسهی شهیعه ،ادیاا ،
مذاشب و عرفا  :معرفت ،شماره (.)23



صالحی ،سهراب ،فتاحی زفرقنهدی ،علهی ( ،)8812جایگهاه مهردم در تشهکیل
حکومت اسالمی ،فصلنامه بررسی شای حقوق عمومی ،شماره ی (.)8



عمیدزنجانی ،عباسعلی ( ،)8831فقه سیاسی ،تهران :امیرکبیر ،چاپ دوم.



عمیدزنجانی ،عباسعلی ( ،)8811ابعاد فقهی مشارکت سیاسی (مجموعه مقاال
مشارکت سیاسی) ،به اهتمام علی اکبر علیخانی ،تهران :انتشارت سفیر.



عیوضههی ،محمههدرحیم ( )8818بیعههت پههیش از دموکراسههی ،مجلااه ی زمانااه،
شمارهی  ،24صص  11ه .18



فیرحی ،داوود ،)8811( ،مبانی آزادی و حهزب در مهذهب شهیعه ،فصالنامه ی
علوم سیاسی ،شماره ی .8



کالنتری ،ابراهیم و دیگران ،)8811( ،درآمدی بر مبانی مشهارکت در اندیشهه ی
سیاسی اسالم ،فصلنامه ی علمی ا پووششی مطالعا

انقالب اسالمی ،شماره

ی .23
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی



سپهر سیاست
سال سوم
شماره دهم
زمستان 5931



مصباح یزدی ،محمهدتقی )8813( ،حقهو و سیاسهت در قهرآن ،قهم :مؤسسهه
آموزشی پژوهشی امام خمینی.
مطبعه چی ،مصطفی ،)8811( ،تحزب از دیدگاه یک اندیشهمند مسهلمان عهرب
(مندرج در احزاب سیاسی در ایرا ) ،قم :بنیاد تاریخ انقالب اسالمی.



مکارم شیرازی ،ناصر و دیگران )8811( ،پیام قرآن ،جلد  ،81تههران :دارالکتهب
اسالمیه.



موسوی ،سید محمد؛ ( ،)8812نظام سیاسی و دولت در اسالم ،قهزوین :حهدیث
امروز.
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ورعی ،سیدجواد ( ،)8811تأملی در گسترش احهزاب سیاسهی ،امهام خمینهی و
حکومت اسالمی ،جلد  ،2تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

