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 دهيچک

ون جوامع يزاسيبراليون و ليزاسيدموکراس يدر راستا ياسيدر غرب، احزاب س
ند توسعه يدر فرآ ياساس يا ، مرحلهينظام حزب يريگ اند و شکل وجود آمده به
 يها در نظام ياسيسم سي. اعتقاد بر آن است که پلورالديآ يحساب م به ياسيس
ان يم زيآم و رقابت مسالمت ياسي، صرفاً در تحزب سکيدموکراتـ  براليل

از  يريناپذ ييجدا وشود. امروزه تحزب جز يکسب قدرت خالصه م ياحزاب برا
 يدر دموکراس ي، خللياسيغرب است. اگر نبودِ احزاب س ياسيات سيح
 ديآ يحساب م به ياسيسم سيدر مقابل پلورال يز سديها ن د؛ بودن آنيحساب آ به

ان احزاب يدر غرب، به رقابت م ياسيس ييکه در حال حاضر، تکثرگرا چرا
ن يخود، قادر به تأم ياسيل اراده سيمحدود شده است که با تحم يخاص يدولت
قت، با تمرکز قدرت در دست يدر حق يستند. احزاب دولتين يواقع يساالر مردم

ر يرا از سا يابي امکانات و مجال قدرت يها و تساو فرصت يخود، برابر
 يوسته و واقعيسلب کرده و مانع از گردش پ ياسيس يها انات و گروهيجر

ک يدموکرات ـ براليامر، تحزب همزاد نظام ل يشوند. اگر در ابتدا يقدرت م
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ها، حکومت  آن ينگيو نهاد ياسيش نقش و قدرت احزاب سيبوده است، با افزا
 يدهد. برهان اصل يت احزاب ميخود را به حاکم يجا جيتدر مردم بر مردم، به

 ي ندهيشدن فزا  يدولت»ه قرار گرفته است که ين فرضيا يپژوهش حاضر بر رو
دولت حزب »جاد يباعث ا« يغرب يها شدن دولت  يحزب»و « ياسياحزاب س

 ياز سو« يدموکراس»شدن   دهي، به چالش کشجهينت و در« ساالر
، يو جمع يفرد يها شهياند شده است. در عصر حاضر، تفکر و« يتوکراسيپارت»
بدل  ي، به اراده حزبيو مل ياند و اراده مردم داده يخود را به شعور حزب يجا

است ملت، احزاب يو س ياست مليکننده س  نييامروزه تع جهينت شده است. در
که در احزاب  ييها اند و دولت ل شدهيها تبد از دولت يکه به بخش ياسيس
دولت »ان ياست که از آن با عنوان بن ين امريهستند و ا ،اند خالصه شده ياسيس

 شود. ياد مي« حزب ساالر
سم ي، دولت حزب ساالر، پلوراليتوکراتي، پارتيتحزب، دموکراس :هاد واژهيکل
 .ياسيس
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 مقدمه

وجود احزاب  ،يغرب يبرال دموکراسيل يها ن نظامياديبن يها يژگياز و يکي
ت يپردازند. اهم يکسب قدرت م يگر برايدکيکه به رقابت با  است ياسيس

را با  ياسيس يها ميتا به آن حد است که رژ يغرب يها ياحزاب در دموکراس
 يبند ره طبقهيها و غ ان آني، تعامل مژهيتوجه به تعداد احزاب، نقش، کارو

چه  هر ( وAron,1972) يحزب و چند يحزب ، دويم تک حزبيکنند: رژ يم
سم يواقع پلورال است. در ياسيات سينشان قدرت حشتر باشد يها ب تضاد آن

ک است، يدموکراتـ  براليل يها نظام يجيتدر يريگ که محصول شکل ياسيس
خالصه  ياسيس يها و نهادها ان احزاب، سازمانيو رقابت م ياسيدر تحزب س

 يبرابر برا باًيتقر يها از شانس و امکانات آن ين فرض که تماميشود. البته با ا يم
 ياسين، وجود احزاب سيز به قدرت برخوردار باشند. بنابرايآم مسالمت يابيدست

 يريگ بوده و شکل يون جوامع غربيزاسيبراليون و ليزاسيدموکرات يدر راستا

 2است. ياسيند توسعه سيدر فرآ ياساس يا مرحله يحزب يها نظام

 يطرف معرف ساختارها کياز  ياسيطور مشخص، احزاب س در غرب به 
در حال  يگر تبلور جوامع مدنيک قدرت هستند و از طرف ديدموکرات براليل

داشته  يناگسستن يونديپ ياسيبا احزاب س يجوامع غرب ياسيات سي. حاند تحول
اعتقاد بر  يشود. حت يخالصه م ياسيان احزاب سيدر رقابت م يسم غربيو پلورال

را بدون وجود احزاب حفظ و  يتواند دموکراس ينم يا چ جامعهيه»آن است که 
، تضادها، ياسيواقع احزاب س (. در22: 2730زاده،  بي)نق« توسعه دهد

در خود حل کرده و  يزيآم شکل مسالمت را به ياجتماع يها تعارضات و شکاف
و  ياسيس يب رفتارهايترت نيپردازند. بد يم ياسيس يها ف نزاعيبه تلط

                                                                                                    
سازي يـا تمرکـز قـدرت سياسـي،      از نظر ليپست و روکان، فرآيند توسعه سياسي داراي سه محور است؛ دولت 2.

يـا ايجـاد رقابـت بـراي کسـب       يساز سازي يا حضور محيط اجتماعي در ساخت قدرت، سرانجام حزب مشارکت
 قدرت بر اساس پلوراليسم سياسي. 
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ها، بر اساس وجود احزاب  دولت يداخلدر صحنه تعامالت  يانتخابات يها رقابت
ها و ثبات  ، عملکرد حکومتي. در جوامع غرباند يشدنل ير و تحليتفس ياسيس
 يها استيس ينيب شيپ يوند خورده است. حتيها با مبحث تحزب پ دولت ياسيس
 يگاه اجتماعيو پا ياسين احزاب سيو مطالعه دکتر يز، بر اساس بررسينده نيآ

اند و  ک سکهي يدو رو يتحزب و دموکراس رو نياز همر است. يپذ ها امکان آن
است. ماکس وبر احزاب  يک غربيبرال دموکراتيل يها همزاد نظام ياسيحزب س

( و متقابالً رابرت دال 229: 2731)وبر،  داند يم يرا فرزندان دموکراس
 ياسيدانسته که تبلور آن در وجود احزاب س يرا تکثر مراکز قدرت يدموکراس

 (. 24: 2730زاده،  بيست )نقا
د يشود که ارتباطات جد ين سؤال مطرح ميا يالديحال در هزاره سوم م 

امر، تحزب  يدر غرب چگونه است؟ اگر در ابتدا يان تحزب و دموکراسيم
ش نقش احزاب يک بوده است، لکن با افزايبرال دموکراتيل يها همزاد نظام

ت يخود را به حاکم يها، حکومت مردم بر مردم جا آن ينگيو نهاد ياسيس
ه قرار گرفته ين فرضيا يپژوهش حاضر بر رو يدهد. برهان اصل ياحزاب م
« يغرب يها شدن دولت  يحزب»و « ياسينده احزاب سيشدن فزا  يدولت»است که 
شدن   دهيجه به چالش کشينت و در« ساالر  حزب يها دولت»جاد يباعث ا
ط، با گسترش نفوذ و ين شرايشده است. در ا يتوکراسيپارت توسط يدموکراس

گانه  سه يک قوايا همان تفکيدر غرب، توازن قدرت  ياسياقتدار احزاب س
قرار گرفته است؛  ياسيطره احزاب سي، تحت سلطه و سيو قضائ يي، اجراينيتقن
داشته و محصول  يمنشأ حزب يهمگ يغرب يها ها و دولت پارلمان که آنژه يو به

ها  رفتار و کردار آن ياسيط، احزاب سين شراي. در ااند ياسيتعامالت احزاب س
زمان  روز هميحزب پ که ي، از هنگامگريد  يعبارت کنند. به ين ميين و تعييرا تب

ک قوا را يشه تفکيرد، در عمل انديگ يه را در دست ميقوه مقننه و قوه مجر
در  يحزب يها يباز ينگيو نهاد ياسيقش احزاب سش نيسازد. با افزا يم يمعن يب

داده  ياسيت احزاب سيخود را به حاکم يغرب، حکومت مردم بر مردم، جا
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خود را به شعور  يجا يو جمع يفرد يها شهياست. در عصر حاضر، تفکر و اند
ن علت يهم شده است. به يل به اراده حزبيتبد يو مل يداده و اراده مردم يحزب

( Partitocratie) «يساالر  حزب»، امروزه واژه يغرب يها يدر دموکراس
تحزب  ينگيشده است. با نهاد (Democratie)« ساالري  مردم»جايگزين 

ات يو ح ياجتماع يشئون زندگ ي روز در صحنه انتخابات، همهي، حزب پياسيس
 ار دارد. يرا در اخت يغرب يکشورها ياسيس

 در غرب؟ يتحزب و دموکراس يهمزادپندار ـ1

اد و يار زيف بسيست؟ تعاريشود که حزب چ ين سؤال مطرح ميدر ابتدا ا
 يها نيات و دکتريمتفاوت و بر اساس نظر يزمان يها مربوط به دوره يمتنوع

گسترده حزب را  يدر مفهوم يبرخ يشود. حت يمختلف درباره حزب ارائه م
س دوورژه در ير که مورطو اند. البته همان دانسته ياسيهمزاد جوامع س يا دهيپد

ها )در مورد حزب(  واژهسد: شباهت ينو يم «ياسياحزاب س»مقدمه کتاب 
 يباستان يها در نظام (.Duverger, 1981, 23نبايست باعث اشتباه شود. )

طور که  خواندند، همان يشدند را حزب م يم قدرت ميکه موجب تقس ييها گروه
ز حزب يشدند را ن يجمع م يکه دور فرماندهان نظام ييها در رنسانس، دسته

ا يبوده  يندگان انقالبيکه محل تجمع نما ييها که به باشگاه چنان دند. همينام يم
دند، باز هم حزب يد يرا م ين انتخابات غربيکه تدارک اول ييها تهيبه کم

 نييکه تب يگسترده مردم يها معاصر به سازمان ييدر اروپا يگفتند. حت يم
واژه حزب اطالق  ،باشند يز ميمدرن ن يها يدر دموکراس يافکار عموم کننده 
که الزاماً  يالتيها و تشک گروه يبرا «حزب»شود. البته وجه اشتراک عنوان  يم

دنبال هدف  ها به ن امر است که همه آنيگر ندارند، ايهمد اب يتشابه چندان
  (.Duverger, 1981, 23) ياسيباشند: کسب قدرت س يم يمشترک
 يدر تالش برا ياسيس يها ها و دسته دور، گروه يها ن از زمانيبنابرا 
 ياديز يها بودند. در اروپا مثال ياسيفاگر نقش احزاب سيدن به قدرت، ايرس
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طرفدار قدرت پاپ  (Guelfes) يها ان گلفين دست وجود دارد: تقابل مياز ا
فلورانس دوره رنسانس، در  يطرفدار امپراطور( Gibelins) يها بلنيو ژ

 يها گيسا با ويطرفدار پادشاه انگلستان و کل (Tories) يها يان توريمنازعه م
(Whigs )ان يدر قرن هفدهم، تضاد م يطرفدار پارلمان و ضد استبداد سلطنت

 (،Girondins) خواه يآزاد يها روندنيو ژ (Jacobins)گرا  يمل يها ژاکوبن
ثبات  ينان بينش دست ن ييو پا (Montagne)طلب  نان فرصتينش دست باال
(Marais)  .در طول انقالب فرانسه 

غرب  ياسيات سيمدرن آن از قرن هجدهم وارد ادب يمعنا اما واژه حزب به 
 يها ها و دسته است که از گروه يدياحزاب جد يريگ شود. منظور شکل يم

ا ي (Clan)، کالن (Faction)ون يفاکس يها طلب گذشته که با نام قدرت
شتر ين بيشيپ يها باشند. اگر گروه يز ميشدند، متما يشناخته م (Club)باشگاه 

د بر اساس يوجود آمده بودند، لکن احزاب جد به ياسياز اشخاص س يدر طرفدار

رساله » 2312در سال  2وميد هيويرند. ديگ يشکل م ياسيس يها شهيآرا و اند

مثابه  حزب را به 2021ن در سال ن کنستاياميو بن کند يرا منتشر م «احزاب

ف يتعر 0،«اعتقاد دارند يواحد ياسين سيها که به دکتر از انسان ياجتماع»

 (. Duverger, 1981, 19) کند يم
حزب را بر اساس عامل  يستيمارکس يها شهي، انديالديدر قرن نوزدهم م 

طبقه ن عناصر هر يتر منسجم از آگاه يالتيرا تشکف کرده و آنيطبقه تعر
طبقات  ياسيان سيجز ب يزيچ ياسين اساس، احزاب سيداند. بر ا يم ياجتماع
 يست. کمين طبقات نيجز بازتاب نبرد ب يزيها چ و منازعات آن ياجتماع

ک يمثابه  را به ياسياحزاب س ،محور و منفعت يماد يبعدتر، ماکس وبر از نگاه

                                                                                                    
1. David Hume, Essay on Parties.  
2. Benjamin Constant: “un parti est une réunion d'hommes qui professent la même 
doctrine politique”. 
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 ييها تيرا جمع ياسياحزاب س يشناس آلمان کند. جامعه يف ميتعر ياسيبنگاه س
دنبال  ، بهياسيکه با هدف کسب قدرت س داند يمو آزاد  يرسم يه تعهداتيبر پا
 ي، حزب بنگاهگريد  يعبارت باشند. به يز مين يو معنو يماد يازاتيبه امت يابيدست
در  يزير و برنامه يق سازماندهياز طر ياقتصاد يمانند بنگاه که  است ياسيس
 يموضوع اصل که ييجا ف شده است. از آنيش تعرياز پ يکسب منافع يپ
دنبال  از بهيق کسب امتين حزب از طرينظر وبر سلطه است، بنابرا است ازيس

در  2ش از آن، ادموند بورکياما پ(. Weber, 1971, 371)اعمال سلطه است 

 يشده و اصول مقدمات  نهين قواعد نهادياول يريگ ، همراه با شکل2332سال 
کند که  ياد مي «هواخواه يسازمان»عنوان  در انگلستان، از حزب با يانپارلم

ف مذکور در آن يشود. البته تعر يم ياسيستم سيمات در سيجاد تقسيباعث ا
 ياسيس يها ونيرا فراکسيز است؛ بودهروبرو انتقاد و منازعه با  داًيزمان شد

 جهينت و قدرت پادشاه و در يدر نظام سلطنت يدستگ جاد چنديموردنظر باعث ا
را با  ياسياحزاب س يتوان همزادپندار يم جا نيشدند. از ا يم ياسيس يثبات يب

. اگر دوورژه کردنقد  يو گسترش نظام انتخابات يبرال دموکراسياصول ل
مرتبط  يانتخابات يها تهيو کم يپارلمان يها جاد گروهيش احزاب را با ايدايپ»

دهد که  يخ معاصر غرب نشان مياما تار (Duverger, 1981, 24) «داند مي
 يبا تالش برا يالزاماً ارتباط «هواخواه يها سازمان»شدن   يساختار
که فرمان آالرد و قانون  نداشته است. چه آن يون جوامع غربيزاسيدموکرات
، درست بعد از انقالب فرانسه، 2342ن مجالس فرانسه در سال يه در اوليلوشاپل

هر  0.بوده است ياسيل احزاب سيتشک يرو شِيپ يج، مانعيف رايربرخالف تعا

                                                                                                    
2. Edmund Burke ، ميالدي.  20شخصيت سياسي و فيلسوف ايرلندي تبار قرن 
0. loi Le Chapelierدر  «جلـس طبقـات  م»نام اسحاق لو شـاپليه نماينـده مـردم برتـاني در     ، قانون لوشاپليه به

هـاي کـارگري، اصـناف،     يابد فعاليت تمام سازمان انتشار مي 2342ژوئن  29پاريس بوده است. قانون مذکور که 
نيـز فرمـان آالرد    از ايـن  يش کند. پ اي و غيره را ممنوع مي هاي مصاحبتي، تجمعات حرفه هاي رفاقتي، هيئت هگرو
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پس از ناپلئون بناپارت، در  (Restauration) «يبازساز» چند که در دوران
ان و يمانند شاتوبر يا برجسته ياسيس يها تي، شخص2021و  2021 يها سال
و  يپارلمان يها ت گروهيو فعال يدموکراس يسيل مدل انگليدنبال تحم ترول بهيو

ب، يترت نيباشند. بد يد فرانسه ميجد يدر دوران سلطنت يا منطقه يها انجمن
ت بلکه در دوران ينه در دوران جمهور «هوادار يها سازمان» هياول يها هسته

و  يپارلمان يها ق گروهيزند. اگر در قرن نوزدهم، تلف يفرانسه جوانه م يمونارش
 يالزم را برا يها نهيزم وورژه در انگلستانبر طبق نظر د يانتخابات يها تهيکم
-2010دوم فرانسه ) ياما در امپراطور ؛آورد يوجود م ش احزاب مدرن بهيدايپ

ن يندارند. بنابرا يکار جز تجربه پنهان يا چاره «هواخواه يها سازمان»(، 2032
چه  در غرب، اگر ياسيس ييان شود که در دوران نوگرايب طور نيبهتر است ا

 يمياقل يو حت ي، طبقاتيمختلف اجتماع يها که محصول شکاف ياسيساحزاب 
که « هواخواه يها سازمان»ابند، اما ي يسم گسترش ميبوده، با توسعه پارلمانتار

 ي، کماکان با چالش جداند ياسيس ييگرا ا کثرتيسم يپلورال يمروج واقع
 2070سال ( Reform Act) مواجه هستند. اگر اصالح قانون انتخابات

 ياسيگ افتخار ارتقا به دو حزب سيو و يمانند تور ييها انگلستان، به گروه
فتح قدرت  ين احزاب برايا ياسيدهد، اما رقابت س يبرال را ميکار و ل محافظه

 Flag of the United"نظام سلطنتيبه  يصرفاً در چارچوب وفادار
Kingdom"  يا همان"Union Jack" که با اي  چنين، در فرانسه است. هم

2شد، فراوان پذيراي احزاب سياسي يرکردد
ها در  آن ياسيت سيهنوز هم فعال 

                                                                                                    
(décret d'Allarde در )کـه   سـاخته بـود. جالـب آن    قـدغن اعتصابات و تشکيل سنديکاها را  2342مارس  23

 اند.  ميالدي در فرانسه حاکم بوده 24قوانين مذکور تا اواخر قرن 
( پـا بـه عرصـه    Parti Radicalنام حزب راديکال ) ميالدي با 2422اولين حزب سياسي در فرانسه در سال   .2

( Associations) «هـا  انجمـن » 2422گذارد. تولد حزب سياسي در فرانسه محصول قانون اول ژوئيـه   وجود مي
پس از نزديـک بـه يـک قـرن،     شناسد.  رسميت مي هاي مدني به است. قانوني که احزاب را در قالب حقوقي انجمن

رسـميت   بار ساختار مستقل احزاب سياسي در فرانسه را به ، براي اولين2442ژانويه  21و  2400مارس 22قوانين 
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ه يژانو 02است که در  يتيبه جمهور يوفادار ي رهيکم در دايو ستيقرن ب
موافق به حذف نماد  يرأ 712) يشتر مجلس انقالبيب يک رأيتنها با  2347

باز  2031ه يژانو 72( و در 21 ييمخالف اعدام لو يرأ 712سلطنت در برابر 

2موافق به قانون والون يرأ 717) يمجلس مل يک رأيهم تنها با اختالف 
در  

و  يد. در فرانسه، هر سازمان حاميآ يدست م مخالف( به يرأ 710برابر 

در  ياسيت سير سؤال برد، از فعاليرا ز 0«تيجمهور يها ارزش»که  يطرفدار

محدود به  ياسيا همان تکثر سيسم يز پلورالينجا نيقالب حزب ممنوع است. در ا
 شود.  ينم يخواه يو شامل مخالفان جمهور است يخاص يرقابت احزاب دولت

علت نبوده  يان نسبت به تحزب از همان آغاز انقالب بيفرانسو ينيد بدبيشا
ت و نه در يرا نه در تضاد با سلطنت و جمهور يخواه يرا دموکراسياست، ز

ا تکثر يسم يدر پلورال يواقع يخواه يبلکه دموکراس ؛دانستند يموافقت با آن م
و  يپارلمان يها ساخته و پرداخته گروه ياسياحزاب س که يحال است. در ياسيس
با که  آنا سازند. مگر نه يرا مه توانند آن ينم گاه چي، هيدولت يانتخابات يها تهيکم

صد هزار  کين مجلس فرانسه با مشارکت تنها ي، اول7«تريسانس»توجه به اصل 
ا يده بود يل نگرديتشک يحق رأ يدارا يون فرانسويليش از شش مينفر از ب

% مردم فاقد 42علل مختلف  به يالديدر انگلستان در قرن نوزدهم م که آن
 ازين مورد ين، اراده مردميشرکت در انتخابات نبودند؟ بنابرا يقانون يها مجوز

                                                                                                    
 (Quermonne, 2006, 222دهد ) شناسد و به آن معادل حقوقي مي مي
اکثريـت مطلـق آراي    کند که انتخاب رئيس دولت بـا  ( طرحي را پيشنهاد ميHenri Wallonهانري والون ) .2

ريـزي   بنـاي پـي   واقـع قـانون والـون سـنگ     ساله صورت پذيرد. در  نمايندگان سنا و مجلس ملي براي دوره هفت
 (Morabito, 2004, 297در فرانسه است ) «جمهوريت»

2- Valeurs Républicainesيا Républicanisme يا   Autoritarisme Repúblicain 

نصابي از ماليات برخـوردار   از ثروت و مکنت کافي براي پرداخت حد که يتنها کسان در فرداي انقالب فرانسه،  .7
را داشتند. از اين نظام خاص انتخابـاتي بـا عنـوان سانسـيتر     « شهروند فعال»بودند، حق مشارکت سياسي با عنوان 

(Censitaire) که  شود يياد م(Cens) است. معناي ماليات الزم براي شرکت در انتخابات بوده به 
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انحصارطلبانه و  يحزب يساختارهاک در يبرال دموکراتيل يها توسعه نظام يبرا
 يکنون يغرب يها يرد. اما در حال حاضر، در دموکراسيگ ينم يدولت مآبانه جا

است که به خواست و  ياسيافته است: اراده احزاب سي يگريان صورت ديجر
 يغرب ياسيان سينوگرا يگونه که آرزو دهد و نه بالعکس، آن يشکل م ياراده مل

 بوده است. 

  ياسينام حزب س به يمشر الز ـ 2

ر يمانند سا در غرب  ياسياحزاب س ينگي، رشد و نهاديريگ خچه شکليتار
است. اگر امروزه  داشته ياريب بسيک فراز و نشيو دموکرات يمدن ينهادها

است،  يک غربيبرال دموکراتيل يها نظام ياسيات سينفک حيال وتحزب جز
که از آن  يازها و انتظاراتين يطور کامل پاسخگو نتوانسته به گاه چيلکن ه

در امر  يدر غرب خلل ياسيرفت، باشد. در حال حاضر، نبود احزاب س يم
 يتلق ياسيسم سيدر مقابل پلورال يها هم سد است، اما بود آن يدموکراس

 گردد! يم
د يو شک و ترد ينيمشحون از بدب يي، فضايريگ شکل ياز همان ابتدا 

 ينگيوجود داشته است. وجود احزاب و نهاد ياسينسبت به عملکرد احزاب س
در مقابل قدرت حاکمان بوده است.  يچالش يعامل يرش رسميپذ يمعنا آن به
ان يهم در سطح دولت و هم در م يکپارچگين تحزب مخل وحدت و يچن هم

آمده است.  يحساب م آن به يداريو ناپا ياسيم قدرت سيملت بوده و عامل تقس
در  يضد قدرت ياسيحاکمان و پادشاهان، احزاب س نظر در قرون گذشته، از

 يده ت و جهتيبردند که هدا يج پيتدر شدند. اما به يم يمقابل قدرت دولت تلق
بر آن،  ها باشد. عالوه ت قدرت دولتيحفظ و تثب يبرا يتواند، عامل ياحزاب م

حساب آورد.  به يتوان نشان بارز گسترش جامعه مدن يوجود احزاب را م
دنبال تقابل با آن  ها فاصله داشته و به از دولت فرسنگ نياز ا ش يکه پ يا جامعه
که نماد آن بوده و درصدد کسب قدرت و  ييها ش تشکليداي، با پاست بوده
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ن اساس، يکند. بر ا يدا ميرا پ ياسي، احساس مشارکت در قدرت ساستدولت 
 و در ز هم بودههمراه هم و نه جدا ا يو جامعه مدن ياسيتوسعه و رشد احزاب س

 شود.  يم ياسيس يها ت حکومتيها و مشروع باعث ثبات دولت تينها
ها و  ادآور عملکرد گروهي ياسيش احزاب سيداي، پيخياز لحاظ تار 
 کسب منافع و قدرت، دست به آشوب و يکه در پ است يطلب قدرت يها دسته
موجب بروز  ن امريدند. هميکش يت و ثبات را به چالش ميو امن زدند يمبلوا 
که باز  شده بود، تا آن ياسينسبت به عملکرد احزاب س ينيمقاومت و بدب ينوع
 ياسيز رقابت سيآم مسالمت يها جنبه يبر رو ديف احزاب مدرن و تأکيتعر
بر آن  سازد. عالوه يل ميدها را زايج شک و ترديتدر کسب قدرت، به يبرا

سابق، امروزه در قالب  يها ها و باشگاه ها و کالن ونيفاکس يها يطلب آشوب
رد که از ملزومات يگ يم يجا ينفع و فشار يذ يها گروه قانونمند يها تيفعال

 يها قرون گذشته بر اساس نگرش ياسيس يياست. نوگرا يگسترش جامعه مدن
که  د. چه آنيتاب ينم را بر ياسيها وجود احزاب س است تا مدتيک از سيکالس

 يشمندانياند يات قرارداديت نظريو حاکم يساز و ملت يساز در دوران دولت
معرف شکاف، تضاد و منازعه  ياسيمانند هابز، روسو و الک، وجود احزاب س

تصور  يريناپذ هيها کل واحد و تجز ها و ملت بوده است. در آن دوران، دولت
ر با منافع يمغا يز و در موارديانگ  و عملکرد احزاب نامطلوب و تفرقه است شده
 (.Seiler,1993) آمد يحساب م به يراده همگانو ا يعموم
ات فوق يکه از نظر يساز اني، دو حادثه جريالديان قرن هجدهم ميدر پا 

 بودند. در ياسيت احزاب سيشدت مخالف تحزب و فعال الهام گرفته بودند، به
( که سرآغاز 2307کا )ياستقالل آمر يها ( و جنگ2304واقع انقالب فرانسه )

 ياسيت احزاب سيبه فعال يت بودند، نگرش مثبتيخ بشريدر تار ينيتحوالت نو
 تينها و در يساز و ملت يساز دولت يها که شاهد روند ينداشتند. در دوران

از  يستم حزبي، سميهستدر جهان ( Nation-States) يمل يها ش دولتيدايپ
 از اعراب نداشته است.  يبرخوردار نبوده و محل يگاهيجا
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ر و يمانند دانتون و روبسپ يا برجسته يسه، رهبران انقالبدر انقالب فران 
ت احزاب و ياز فعال ينگران يخوب ن امر بهيبودند. ا يان حزبيگران مخالف جريد

دانتون  يدهد. حت يرا نشان م يو بروز منازعه و تفرقه داخل ياسيس يها دسته
هم حزب  شتر وجود ندارد و آنيک حزب بيمعتقد بود که در سرتاسر فرانسه 

در  يطور رسم فرانسه به ين مجلس انقالبين اساس اوليملت فرانسه است. بر ا
 يها يا، در انقالب کلنيدر آن سر دن 2سازد. يرا ممنوع م يحزب باز2342سال 

نقش و  ياسير، باز هم احزاب سيکب يايتانيبر يگانه بر ضد پادشاه زدهيس
 The Declaration of)2331ه استقالل سال ينداشتند. نه در اعالم يگاهيجا

Independence2303(، نه در قانون اساسي سال (The Constitution و )
به قانون  2342در سال  ( کهThe Bill of Rights) نه در منشور حقوق

منزله  االت متحده که بهيا يخياز سه سند تار کدام چيد، در هيالحاق گرد ياساس
 ييکايآمر يدموکراس گذار انياسناد بنان و ييکايآمر يل مقدس مذهب مدنيانج
شود  ينم ياسيو احزاب س يستم حزبيبه س يا چ اشارهيند، هيآ يحساب م به

نظر  کا، با وجود اختالفي(. رهبران برجسته استقالل آمر01: 2702، يي)طباطبا
نظر  کن در مخالفت با تحزب اتفاقيد، ليجد يدر رابطه با ساخت جمهور ياساس

دهم  يح ميترج» گفت: يکا مياستقالل آمر يجفرسون پدر حقوقتوماس  0داشتند.
. «ق حزب به قدرت برسميکه بخواهم از طر ز را از دست بدهم، تا آنيهمه چ

االت يس جمهور اين رئيو اول ي، جورج واشنگتن، رهبر نظاميب وين رقيچن هم
 ي... حزب بخش کشاند يرا به ضعف م يت عموميريحزب مد» متحده معتقد بود:

ها دامن  يها و نافرمان زاند و به شورشيانگ يم گر برياز جامعه را بر ضد بخش د
« گذارد... يگانگان و فساد باز مينفوذ ب يسو ... حزب درها را به زند يم

                                                                                                    
 .فرمان آالرد و قانون لوشاپليه  .2

ها  گيري احزاب سياسي در قالب انجمن ساز شکل دولت جديد، زمينه يسنظر در جهت تأس البته کمي بعد اختالف .0
 شود.  خصوصي در اياالت متحده مي



 33  ....و« ساالر دولت حزب»بنيان 

 

 (.101: 2732نگتون، ي)هانت
زمان با گسترش  تحزب هم يي، دوران شکوفايالديهرچند که قرن نوزدهم م 

به  ينيبدب يساالرانه بوده است، اما باز هم قضا  مردم يها شهيو اند يجامعه مدن
، يو اجتماع ياسيابد. در دوران تحوالت سي ياستمرار م ياسياحزاب س

ها را محصول  پرداخته و آن ياسيف احزاب سيبه بازتعر يشمندان بزرگياند
در دوران  يت دموکراسيو عامل تثب يطبقات يا تضادهاي ياجتماع يها شکاف

ن دوران يدانند. اما در ا يقرن نوزدهم م يو اقتصاد ياسي، سيتعارضات اجتماع
مطلوب  يامر ياسيدر قالب احزاب س «هواخواه يها سازمان» ينگيز نهادين
 يو موز0«يگارشين اليقانون آهن»ه يبا ارائه نظر2خلزيرسد. روبرتو م ينظر نم به

 يرا با نقد علم ياسي، تحزب س«احزاب يخودمحور»ان تز يبا ب 7ياستروگورسگ
متصلب  يگارشيک اليجاد يخلز ايکشند. از نظر م يکارکرد احزاب به چالش م

بوده که باعث استحاله و  ريناپذ اجتناب يامر يحزب يها در درون سازمان
واقع  شود. در يم يساده حزب ياعضا، از روسا گرفته تا اعضا يتمام يسيدگرد
را  ي، ويتيشخص يد را سلب کرده و با دگرگونفر يآزاد ين حزبيماش
ان يط فاصله مين شرايآورد. در ا يدر خدمت حزب در م يصورت ابزار به

و قدم بر دوش  شوند يمو غرور  ياد شده، رؤسا دچار برتريرهبران و اعضا ز

                                                                                                    
2. Roberto Michelsرفتارهاي سياسي (. ميخلز به مطالعه  2471-2031شناس ايتاليايي متولد آلمان ) ، جامعه

است کـه در   «احزاب سياسي»پرداخته است. شهرت وي در نگارش کتاب معروف  يشناخت نخبگان در حوزه جامعه
کنـد. وي کـه از شـاگردان مـاکس وبـر بـوده اسـت، در جـواني          را مطرح مي «قانون آهنين اليگارشي»آن نظريه 

شـود. ر. ک   عضو حزب فاشيسـم ايتاليـا مـي    يتهان سمت راست و در به يجتدر تند چپي داشته لکن به هاي يشگرا
 . 2733زاده، نشر دادگستر،  احزاب سياسي، ترجمه احمد نقيب يشناس ربرت ميخلز، جامعه

2- Iron Low of Oligarchy, loi d'airain de l'oligarchie 
7.Moisey Yakovlevich Ostrogorskyگـذار   ن( و يکي از پدران بنيا2402-2019شناس روسي ) ، جامعه

هاي حزبي و فعاليت احزاب سياسي هنوز هم داراي شـهرت جهـاني    شناسي است. نظريات وي درباره سيستم جامعه
نظر وي وفاداري به احزاب سياسي حتي باوفاداري بـه مـذاهب قابـل قيـاس اسـت. کتـاب معـروف وي         است. از

 Democracy and)درآمده است.  به رشته تحرير 2420است که در سال  «دموکراسي و سازمان احزاب سياسي»

The Organization of political parties) 
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 ياز روانيز براساس نيو مردم ن شوند يل ميها تبد به سروران آن ،مردم گذاشته
دست  فرجام امور خود را به يآسان  م رهبران اقدام و بهين و تکريبه تحس يخاص
اد و يرابطه انق يدر بطن خود نوع يخلز هر سازمانينظر م سپارند. از يها م آن

 يتياکثر يراهبر بر رو يتيطره اقليجاد سيجاد کرده و باعث ايا يسرسپردگ
 ,Offerle) شود يکننده م  انتخاب يتياکثر يمنتخب بر رو يتيا اقليرهرو 

2010, 52 .) 

 يتحقق دموکراس يکه برا يز معتقد است که احزابين ياستروگورسک 
ل يتبد «هدف شدن»به  «له بودنيوس»از  ياند، پس از مدت وجود آمده به
2شوند. يم

ازمند يبوده که ن ياسيقدرتمند س يرويک نيمنزله  حزب به ينظر و از 
ن رهبران يخلز، اياست. اما برخالف نظر م يا و حرفه يسازمان دهندگان دائم

مثابه  سازند، بلکه حزب به يخود وابسته م شه حزب را بهيهم يستند که براين
قادر به از  يو حت شود يمج قدرتمند يتدر که به استده يچيخودکار و پ ينيماش
 يکه به موجود مستقل ين، حزبيبردن سازندگان خود خواهد بود. بنابرا  نيب

شتر و يب يدنبال کسب آرا که فقط به است يروح ين بيمانند ماش ،شدهل يتبد
 يو حت ي، جامعه مدنيمانند دموکراس ياهداف ن پسياز ادن به قدرت است. يرس

 يخودمحور»ت يشود. در وضع يها تابع عملکرد و منافع حزب م سرنوشت دولت
و جز رشد  يچ هدفيه ،ل شدهيله به هدف تبديحزب از حالت وس «احزاب

 يکين اساس، ي(. بر ا11-19: 2730زاده،  بيکند )نق يت خود را دنبال نميتقو
ستم و آغاز دوران يقرن ب يدر ابتدا ياسيس يشناس گذاران جامعه انياز بن

د احزاب يبا ينجات دموکراس يمعتقد است که برا ياسياحزاب س ييشکوفا
 را منحل کرد! ياسيس

در غرب ادامه داشت و  ياسيز نقد تحزب سيستم نيدر طول قرن ب 
اصل  يمختلف عملکرد احزاب و حت ياز منظرها ياريشمندان بسياند

                                                                                                    
1. L'organisation cesse d'être un moyen, pour devenir une fin. (Offerle, 2010, 53). 
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کشد  يجا م کار به آن يمه اول قرن حتيکشند. در ن يرا به چالش م آن يمند دهيفا
وابسته به آن  يو عملکرد نهادها يک غربيبرال دموکراتيل يها ت نظاميکه ماه

 نظر زود به يدموکراس ييجوان اروپا يها در دولت»رود.  يم ير سؤال اساسيز
تر مندرس و از مد افتاده جلوه  يميقد يها هنگام و نارس بوده و در دولت

 ينظم ياز ب ياريبس يها . در انگلستان نشانه(Rémond, 1989, 73) «کند يم
رسد که دولت نسبت به  ينظر م به ؛شود يده ميد ياسيو فساد قدرت س

ها عاجز است. در  آن ياز اجرا يدرازمدت ناتوان و حت يها استيس يزير طرح
 يثبات يو ب ياسيس يها نهيکاب يداريسوم، ناپا يجمهور يفرانسه در دوران طوالن

 يها د که سازمانيرس ينظر م باعث فلج شدن دولت شده بود. به يها حت حکومت
خود را از دست داده و توازن  يواقع يرگذاريبرال تأثيل يک و نهادهايدموکرات

 يها شهيکه شاهد رشد آرا و اند يکل، در دوران قوا برهم خورده است. در
برال يل يها ميم، رژيباش يتر ميتوتال يها نظام يريگ چپ و راست و اوج يافراط

نظر  به «قابل انطباق رينامتناسب و غ»گر يش از هر زمان ديب يغرب يدموکراس
 (. Rémond, 1989, 74) دنديرس يم

ش از همه در معرض يب يسنت يشده دموکراس شناخته يان، نهادهاين ميدر ا 
سم و کارکرد مخرب يتهاجم بودند. در واکنش به نقش آشفته پارلمانتار

ها در سطح نخبگان و عوام، در مقابل  مخالفت يريگ ، شاهد اوجيتوکراسيپارت
م. در دوران يباش يم ياسياحزاب س يگر گر مجالس و اخالل ت مداخلهيوضع

مجدد کار  يژه در اروپا، بازخوانيو ها به دولت ياعتبار يها و ب حکومت يثبات يب
 يفلسف ينياز بدب يديو موج جد شود يماز سر گرفته  يستم حزبيس يها ژهيو

مختلف،  يها کند. آثار و نوشته يبروز م ياسينسبت به عملکرد احزاب س
 جاد مردميدنبال ا رد هجمه قرار داده و بهرا مو يمآبانه غرب اشراف يدموکراس

د، يگو يس دوورژه ميطور که مور ان همانين مياست. در ا يا توده يساالر 
ان عمر يباشند به پا يبرال ميکار و ل شتر محافظهياحزاب خواص و کادر که ب

ن يدهند. ا يم يديو عوام جد يا خود را به احزاب توده يده و جايخود رس
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وضع  يدگرگون يبراو باشند  يکال ميخواه و راد ي، ترقيانقالبشتر ياحزاب ب
 يستي، کمونيستيالياحزاب سوس يرند. ويگ يدن به قدرت شکل ميموجود و رس

 ,Duverger, 1981د )دان يد ميآشکار احزاب جد يها را نمونه يستيو فاش

ز نبوده و ا يجوامع غرب يها بحران يز پاسخگويد نين احزاب جديالبته ا (.44
گر باز کنند. يد ياسياحزاب س يست صحنه را برايبا يدوم م يجنگ جهان يفردا
به اوج خود  ياسينسبت به عملکرد احزاب س ينين دوره، بدبيهرحال در ا  به
. در فرانسه که توسعه و برند يم حمله تحزب به  ياريشمندان بسيده و انديرس

بلوک » ياسيها در قالب دو جناح س و تقابل آن ياسيگونه احزاب س رشد قارچ
ن کشور شده بود، شاهد يا يو ناآرام يثبات يباعث ب «کارتل چپ»و  «راست
ها به  از همه جناح يمداران فرانسو استيشمندان و سياند يش نگرش منفيافزا
دست  ياسيگذاران جنبش س انيکه از بن 2م. شارل موراسيبود يانات حزبيجر
 يوحدت مل يرا برا ياسيت احزاب سياست، فعال0«يفرانسو اقدام» يراست
ست مجلس يالينده سوسيگرا و نما چپ 7داند. ژان شارلو يآور م انيها ز دولت

 ياسيشمارد: حزب س يم ن بريرا چن ياسياحزاب س يمنف يژگيفرانسه سه و يمل
 است سازمان داده شده يا گونه به ياسياست، حزب س ين جعل شعور جمعيماش
جز  يهدف ياسيکند و سرانجام حزب س يخود وارد م يبر اعضا يفشار جمع که
ژنرال دوگل  يحت (.Charlot, 1976, 150ندارد )حصر خود و حد   يت بيتقو

ل حزب يدوم با تشک يجنگ جهان يبخش فرانسه، که در فردا يرهبر آزاد
امر  يبود که در ابتدا يرد، از کسانيگ يزمام قدرت را در دست م ياسيس
ستم يخود را از س يمخالف بود و نگران يو مبارزات حزب يزندگ شدت با به

                                                                                                    
2. Charles Maurras (1868-1952)  داراي «گرايي کامل و جـامع  ملي»شخصيت فرانسوي و واضع تئوري ،
 هاي سياسي و ادبي است. بسياري در حوزه يفاتتأل

2. Action Française 
7. Jean Charlot (1901-1976) متعـددي دربـاره    يفـات مدار و نماينده مجلس ملي فرانسه، داراي تأل سياست

  .احزاب سياسي و سيستم حزبي فرانسه است



 33  ....و« ساالر دولت حزب»بنيان 

 

(. دوگل در خاطراتش 04-00: 2730زاده،  بيداشت )نق يپنهان نم يحزب
که ياست و تنها کس ياسيسد که خواست من در هم شکستن احزاب سينو يم
دادن به آنچه ان يد پايبه ام يد، خودم هستم. وين کار برآيتواند از عهده ا يم
کند. اما ژنرال  يم يگذار هيپنجم را پا يخواند، جمهور يم 2«حکومت احزاب»

افت يسرعت در ن برد، بلکه بهيرا از ب ياسيتنها نتوانست احزاب س ز نهيست حزب
-32: 2704، يوبي)ا0ستياز حزب ن يزيکه قدرت گريماندن بر ار يکه برا
ها نسبت به تحزب، با توجه به  ينيمشکالت و بدب يواقع، با وجود تمام در (.32
امده است، يوجود ن آن به يبرا يليبد گاه چيه يشمندان غربينظر اند که از آن
 شود.  يم يغرب ياسيس يها نفک نظاميال ون شر الزم، جزيا جيتدر به

 يغرب ين اساسيتوسط قوان ياسيرهنگام احزاب سيق ديتصد ـ3

در طول قرن  ياسيهرحال احزاب س  مختلف، به يها ينيها و بدب وجود مخالفت با
ت يماه يباز کرده و حت يبرال دموکراسيل يها خود را در نظام يپا يستم، جايب

ل يتحم يبر جوامع غرب يساالر ن مردميادياز ارکان بن يکيمنزله  خود را به
 يبرال دموکرات تا فردايل يها دولت ين اساسيساختند. اما با وجود آن قوان

چ دولت يار کرده بودند. هيدوم نسبت به نقش احزاب سکوت اخت ينگ جهانج
قدمت  يها دارا آن يکه قانون اساس 2ريکب يايتانيو بر 7االت متحدهيا يحت يغرب

                                                                                                    
1. Le régime des partis 

 تافت، منشأ دو حزب سياسي دست راسـتي در فرانسـه بـوده اسـت:     نمي نام حزب بر دوگل که هيچ حزبي را با .0
UPF و  (2491) گردهمايي مردم فرانسهUNR ( 2410اتحاد براي جمهوري جديد .) 

توسط کنوانسيون فيالدلفيا به نگارش درآمـد، نخسـتين و    2303قانون اساسي فدرال اياالت متحده که در سال  .7
در سـاير   که يحال گردد، در مي علت اين قدمت به تغييرناپذير بودن آن باز ترين قانون اساسي مکتوب است. قديمي

کشورهاي دموکراتيک جهان قوانين اساسي همواره دستخوش بازنگري، اصالحات و حتي تغييرات بنيـادين اسـت.   
در اصول و  ترين قانون اساسي بوده که باوجود صريح بودن واژه کوتاه 9992بر قدمت، قانون اساسي فدرال با  عالوه

 3کليات، درباره بسياري از مسائل سکوت اختيار کرده است. قانون اساسي فدرال داراي سه بخـش؛ مـتن اصـلي )   
هفده مـتمم تـاکنون(   ) "Amendments" هايي متمم( و اصالحيه22) "Bill of Rights"اصل(، منشور حقوق

هاي جديد بر اساس فرآيند پيچيده و سختي به آن  يقابل تغيير با نيازمند منظور انطباق قانون اساسي غير است که به
ها تصويب و به قانون اساسي فدرال  ( آن22+23عدد ) 03شود. از حدود ده هزار اصالحيه پيشنهادي تنها  اضافه مي
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خ صراحتاً به نقش و عملکرد ين تاريتا قبل از ا گاه چيباشند، ه يم يشتريب
 ينداشته است. تازه از فردا يا خود اشاره ييربناين زيدر قوان ياسياحزاب س

 يت و ساختاريجاد ماهيدنبال ا ، به2491پس از  ين اساسيجنگ است که قوان
(، 2493ا )يتاليا يقانون اساس 0باشند. يم ياسياحزاب س يبرا يو حقوق يقانون

( و 2431(، پرتغال )2431) وناني(، 2410(، فرانسه )2494) آلمان فدرال
شده،   حساب ياشاره کرده و با واژگان ياسياب س( به مبحث احز2430ا )ياسپان
که  يغرب يها ر دولتيکنند. در سا يف مي، حزب را تعريمثبت و منف ياياز زوا

ا ي ين عاديورود نکرده، قوان يطور رسم در مبحث احزاب به يقانون اساس
 ياسيستم سيگاه و نقش احزاب در سيبه جا يعال يها وانيمات ديتصم

 اند.  پرداخته

 ياسياحزاب س يساختار قراردادـ 1ـ3

 ييشناسا ياست که راه را برا يغرب ين قانون اساسيا، اوليتاليا يقانون اساس
 يتمام»کند که:  يح ميآن تصر 94کند. ماده  يباز م ياسياحزاب س يرسم

 يه ]روشيرا داشته تا بر پا ياسيشهروندان حق شرکت آزادانه در احزاب س
شده   ن واژگان حسابيا «مشارکت کنند. ياست ملين سييک[ در تعيدموکرات

 وجه چيه  بوده که به يستيضدفاش  مقاومت يروهايان نيدشوار م يمحصول توافق
ن اساس، مجلس مؤسسان قانون ينداشتند. بر ا ياز دموکراس ينگرش واحد

                                                                                                    
 (.03-07 :2702اضافه شده است )طباطبايي،

مدون بـوده کـه برگرفتـه از     ريغ يااز قواعد و دستوره يا انگلستان مجموعه يالزم به ذکر است که قانون اساس .2
ها و آداب و رسوم است. بنابراين انگلسـتان قـانون اساسـي بـه شـکل سـند        هاي حقوقي، عرف قوانين عادي، رويه
گـاه در سـند مـدون واحـدي      اي است کـه هـيچ   ولي داراي انواع و اقسام قواعد پذيرفته شده ؛مکتوب رسمي ندارد

مدون  ترين قواعد تاريخي که مرجعي براي قانون اساسي عرفي و غير اند. مهم عنوان قانون اساسي گردآوري نشده به
  اند از: باشند، عبارت انگلستان مي

Magna Carta 1215- Petition of Right 1628 - Bill of Rights, 1689 - Act of Settlement, 
1701 - Parliament Acts 1911 and 1949 - Fixed-term Parliaments Act 2011. 

طـور   بـه  2471اولين دولتي بود که حتي قبل از جنگ جهاني دوم در سـال   ياليستياتحاد جماهير شوروي سوس  .0
 کند.  رسمي به جايگاه سياسي و حقوقي حزب کمونيست شوروي در قانون اساسي خود اشاره مي

https://search.yahoo.com/search;_ylt=AwrBT4RGwJpVFDgAtv5XNyoA;_ylu=X3oDMTEwcTc4aWkwBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNxc3MtcXJ3?fr=yfp-t-742&ei=UTF-8&p=magna+carta+1215&fr2=12642
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ک[ در ير ]روش دموکراتيدنبال تفس را که به ييها هياصالح ي، تمامياساس
ن خصوص، يکند. در ا ياند را رد م احزاب بوده ياسيو س يعملکرد سازمان

بوده است. در نظر آن  يا و قواعد ساختاريتاليست ايحزب کمون آشکارا
ن يا يبر رو ديفرانسه با تأک يک دهه بعد قانون اساسيطور که حدود  همان

آمده  يکه در قانون اساس يست به اصول دموکراسيبا ياحزاب م»نکته که 
ست فرانسه را مدنظر قرار يم حزب کمونيرمستقيطور غ به ،«احترام بگذارند

 (. Borella, 1996, 94) دهد يم
ر درآمد، درباره يبه رشته تحر 2494ن آلمان که در سال ياديقانون بن 

 ين اساسيک از همه قوانيردموکراتياحزاب غ يو نف ياسيساختار احزاب س
 يدر فردا ين اساسينگارش قوان يخيط تاريبه شران امر يتر است. ا قيدق يغرب

 يها شهيو اند ياز غرب و گسترش آرا يميارتش سرخ بر ن ي  طرهيجنگ و س
ا در آن هنگام نگران يتاليفرانسه و ا که يحال گردد. در يم گر بازيد يميسرخ در ن

 سوم کيو  چهارم کيب يترت بوده که به يست قدرتمنديرشد احزاب کمون
را مجذوب خود ساخته بودند، اما آلمان  ييايتاليو ا يکنندگان فرانسو  انتخاب

خود را از گزند حزب  ياسيات سيست حيبا ي، فراتر از آن مسيفدرال تازه تأس
و از خطرات تولد مجدد احزاب  يمقتدر در حوزه نفوذ شورو يستيکمون
کند که  يح مين تصرياديقانون بن 02منظور ماده  نيد. بديحفظ نما ينئوناز

شوند.  يبنا م يه آزاديمردم شکل داده و بر پا ياسيبه اراده س ياسياحزاب س»
که  يک باشد... احزابياصول دموکرات يگو ست پاسخيبا يها م آن يسازمان داخل

ا يلطمه زنند  يو دموکراس يخود به آزاد يا رفتار اعضايلحاظ اهداف  به
 ,Borella) «هستند يقانونريفدرال آلمان باشند، غ يجمهور يبرا يديتهد

1984, 71).2 

                                                                                                    
2. François Borella ، بسـيار در   يفـات فرانسوا بورال، استاد دانشگاه و شخصيت سياسي فرانسوي، صـاحب تأل

 و تحزب سياسي: احزاب سياسي اروپايي و احزاب سياسي در فرانسه. حوزه حقوق اساسي 
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 يمختلف غرب ين اساسيدر قوان ياسيها از احزاب س ف و خواستيالبته تعار 
 ياست که در قانون اساس يغرب يها از دولت يکيمتفاوت است. دولت فرانسه، 

ن است که يرد. اعتقاد بر ايگ يتحزب در نظر م يت را براين محدوديشتريخود ب
کند، اما  ياشاره م ياسيت احزاب سيپنجم به فعال يجمهور ياساسچه قانون  اگر
 يبعد است که به تحزب در فرانسه جنبه حقوق ي چند دهه ين عاديواقع قوان در
احزاب و »فرانسه آمده است که  2410سال  يقانون اساس 9 دهد. در ماده يم

و  يريگ کنند. شکل يرقابت م يانتخاب يان )بروز( آرايدر ب ياسيس يها گروه
و  يت مليست به اصول حاکميها با ها آزاد است. آن ت آنيانجام فعال
 ياز معادل حقوق «حزب»با وجود آن باز هم مفهوم  ؛احترام بگذارن يدموکراس

 يقانونـ  يبرخوردار نبوده و کماکان در قالب حقوق يا ژهيمستقل و و
2رد.يگ يم يجا «ها انجمن»

و  2400 يها در سال يا ن جداگانهيسرانجام قوان 
موجود در  ياعطا و خألها يمستقل يت حقوقيشخص ياسيبه احزاب س 2442

 کند يپر م يغرب يها ر دولتيار نسبت به سايبس ريرا با تأخ يخصوص نظام حزب
(Quermone, 2006, 222)ياسيکارکرد س 2444در سال  يگري. قانون د 

از حق  يزنان و مردان در برخوردار يحقوق يبرابر»ب ياحزاب را با تصو
 کند.  يل ميتکم «يو نقش انتخاب يانتخابات يندگينما
ت احزاب يفعال يبرا يزيادآمين ساختار انقيچن گاه چياالت متحده هياما در ا 

کا، نزاع ياستقالل آمر يها برخالف اروپا وجود نداشته است. از همان آغاز جنگ
سم ي( و دسانترالييسم )تمرکزگرايانترالشده حول دو محور س  شناخته ياسيس

                                                                                                    
 Waldeck)را والـدک روسـو    2422معـروف بـه قـانون     (Associations« )ها انجمن»قانون  نويس يشپ .2

Rousseau) هـا را بـه    شود. اين قانون انجمن در پارلمان فرانسه طرح کرده که پس از اصالحات زياد تصويب مي
ترتيب فعاليت  تعريف کرده است. بدين «انتفاعي فکري و تالش براي اهداف غير دو يا چند نفر براي هم يمانيپ هم»

ها بايد موجوديت خود  موجب قانون مذکور انجمن شود. به ها و احزاب نيز در قالب انجمن آزاد مي ها، اتحاديه باشگاه
مذکور انحالل انجمن را بر عهـده دادگـاه گذاشـته و     را رسماً اعالم کرده و در راستاي منافع ملي عمل کنند. قانون

هاي مدني بسته است. با تصـويب و اجـراي قـانون مـذکور،  هـور       دست قوه مجريه را براي محدود کردن فعاليت
 (.12-10: 2704گردد )ايوبي،  جامعه مدني رسماً اعالم و فعاليت نهادهاي مدني آغاز مي
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د پس از شکست انگلستان، باعث يدولت جد سيجهت تأس ( دريي)تمرکززدا
ن دو طرز ينه شدن ايگردد. نهاد ين مياديبن ياسيش سيوجود آمدن دو گرا به

 يحزب دو يستميجاد سي، باعث ايناگسستن حال نيع رقابل امتزاج و دريتفکر غ
 ک دولت واحد، مقتدر و متمرکز،يت يشود. اعتقاد به حاکم ياالت متحده ميدر ا
آورد و  يوجود م به 2304است جورج واشنگتن در سال يها را به ر ستيفدرال

بر دولت  يالتيا يها ق رجحان دولتيطر از يواقع يمان به حصول دموکراسيا
 يآنت»، يو کاهش اقتدار مرکز يالتيارات ايش اختيا همان افزاي، يمرکز
به دور هم گرد  2340توماس جفرسون در سال  يرا به رهبر «ها ستيفدرال

 ارات هريها و حوزه اخت التينقش دولت فدرال و ا ينظر بر رو آورد. اختالف يم
تقابل  ياز موضوعات اصل يکيک، يدئولوژيک هنوز هم در فقدان شکاف اي
-72: 2702، ييخواه و دموکرات است )طباطبا يان دو حزب حاکم جمهوريم

بوده  يخصوص ييها منزله انجمن دو حزب بزرگ به امر، هر ي(. از همان ابتدا70
اول و چهاردهم و نه  يها ها توسط متمم عمل آن يو آزاد يکه استقالل داخل

ت يفعال يفدرال در چارچوب مبحث آزاد يگانه قانون اساس اصول هفت
صورت بروز  تحده دراالت ميا يوان عاليد يده است. حتين گرديها تضم انجمن

ن اساس، در نزاع ياحزاب را برتر دانسته است. بر هم ين داخلي، قوانينزاع حقوق
 يحزب 0يالتيون ايکنوانس يبرگزار يو حزب دموکرات برا2سکونسنيالت ويا

انتخابات  يبرا يالتياـ  يحزب يا نامزدهاينامزد  يد در معرفيجد يبه سبک
  7ابد.ييغلبه م يالتين ايحزب بر قوان ين داخلي، قوانياست جمهورير

                                                                                                    
1. Wisconsin 
2. Mini-Convention 

را در  "Primaries" حزب دموکرات ويسکونسن )پـس از ايالـت مينسـوتا(، فرمـول جديـد      2427در سال  .7
گيرد. اگر  کننده نامزدهاي رياست جمهوري حزب به کار مي  انتخاب هاي يئتبراي تعيين ه "Caucus" جايگزيني

عالوه بر اعضاي حزبي، مردم ايالت نيـز   «پرايمريز»کلوب بسته حزبي براي امر انتخابات بوده است، در  «کاکوس»
هاي قوانين ايالتي، فرمول جديد  شوند. با وجود مخالفت ايالتي مشارکت داده مي ـ  در امر انتخابات نامزدهاي حزبي

 يابد. در طول قرن بيستم ميالدي در سرتاسر اياالت متحده توسط دو حزب بزرگ گسترش مي
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 ينکته مهم يهمواره بر رو يياروپا ياسيدر خصوص ساختار احزاب س 
شتر يب ييربنايا زي ين اساسيکاغذ در قوان يشده است. اگرچه بر رو ديتأک

روز  آن روزبه يبه آن اشاره شده است، اما در عمل اجرا يغرب يها دولت
آزاد است، اما احزاب  ياسياحزاب س يريگ شکلگردد: اگر  يتر م رنگ کم
 يرا در انحصار خود قرار دهند. در قانون اساس يجامعه مدن يندگيست نماينبا

ر يت سايموازات آن به فعال  ت احزاب، بهيفرانسه در متن مربوط به فعال
 يکي، يياروپا يها ر دولتيز اشاره شده است. در ساين يو مدن ياسيس يها گروه

نگهبان( نظارت بر  ي)معادل شورا يقانون اساس يها دادگاه فياز و ا
 ياسياز جانب احزاب س يجامعه مدن يمردم و معرف يندگينما نکردن  يانحصار

 ياسيبه اراده س يده توانند در شکل ياگرچه م ياسيواقع، احزاب س است. در
ند. ينما را در خود منحصر توانند آن ينم گاه چيمردم مشارکت داشته باشند، اما ه

 يها و دولت ياسين احزاب سياالت متحده، ايدر ا ياما در عمل، در اروپا و حت
 يکنند. امر ين مييرا تع «است ملتيو س ياست مليس»باشند که  يمحصول آن م

 ,Avril)شود  ياد ميدر غرب 2«ساالر دولت حزب»ان يکه از آن با عنوان بن

1986, 109 .) 

 احزاب ممنوعهـ 2ـ3

در  ياسيس يها احزاب و گروه يآزاد يبرا ياصول کل يسر کي يدر ورا
، که بنا بر يمتعدد يها تيها و ممنوع تي، محدوديغرب يها يدموکراس
ها متفاوت است، بر سر راه  دولت يخيو مختصات تار يقرارداد يساختارها

از خطوط  ياريوجود دارد. بس ياسيس يها تشکل يت برخيو فعال يريگ شکل
م مانع از يرمستقيطور غ به ين ذکر شده، اما برخيتوسط قوانصراحت  قرمز به
 سازد.  يها را محدود م  ت آنيا فعاليشده  ياسياز احزاب س يبرخ يريگ شکل

                                                                                                    
1. Etat partitocratique 
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و تنوع  ياسيت احزاب سين مربوط به فعاليقوان يدگيچياالت متحده، پيدر ا
 يبرا يثالث در سطح مل يش حزبيدايمختلف، پ يها التيا يحقوق يساختارها

 يرممکن ساخته است. مطالعات کارشناسيغ باًيرقابت با دو حزب حاکم را تقر
 ر در سطح فدرال بريک حزب فراگي يريگ شکل يرو شِيمانع را پ 12تا 

 يهم برا يدشوارتر يها د و شرطيبات آشکار و نهان، قيترت ياند. در ورا شمرده
ن يت دکتريوجود دارد. با توجه به حاکم ياسيت احزاب سيا ممنوعيت يمحدود

 يزير وقمع برنامه االت متحده و قلعيسم( در ايالي)امپر يمال يدار هينظام سرما
گرا )دوران  و چپ يستياليسوس يها شهيژه انديو شه مخالف بهيشده هرگونه اند

احزاب  ييدر شناسا يدئولوژيتوان از نقش ا ين کشور نميسم(، در ايکارت مک
خواه و دموکرات که  يجمهور يعمل آورد. هر دو حزب دولت حبت بهص ياسيس
 ينيدکتر يان آن دو خالصه شده، دارايقدرت در تعامالت م يباز ي ان بستهيجر
 ياسيبا دو جناح س يستم تک حزبين علت صحبت از سيهم باشند. به يکسان مي

و  ياجتماع گاهيپا ييکايز دو حزب حاکم آمريشود. وجه تما ياالت متحده ميدر ا
 يا ف گستردهيط يبر مبنا ياسيدر اروپا احزاب س که يحال ها بوده، در آن يمردم
متفاوت  ياسيس يها نيک و بر اساس دکتريگر تفکياز همد يدئولوژياز ا
 يقانون ريکا رسماً غيست در آمريچه حزب کمون ، اگرنيشوند. بنابرا يف ميتعر
 ريتش را غيزات طرفداران آن فعال، با مجاي، اما در عمل مقررات متعددستين

( در مورد 2493) (Taft- Hartley act) يهرتلـ  سازد. قانون تفت يممکن م
دال  يد تعهدنامه کتبيکاها بايندگان سنديد که نمايگو يم ييکايسند يها تيفعال

کاران  ست را امضا کنند. قانون مکياز حزب کمون يت و طرفداريبر عدم عضو
(McCarran) (2412دولت را ملزم به شناسايي احزاب با گرا )هاي يش 

توانند به استخدام دولت،  ها نمي کند. اعضاي آن ها مي کمونيستي و ثبت آن
ها درآمده و حق در اختيار داشتن گذرنامه را  ارتش و نهادهاي وابسته به آن

هاي  ها در حوزه ( درباره نفوذ کمونيست2493) HUACسيون يندارند! کم
( 2490) (Mundt-Nixon)نيکسون ـ  نگي تشکيل و قانون موندتفره
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ها است. سرانجام، در دوران موسوم به مک  خواهان سرشماري کمونيست
( تدابير شديدتري بر ضد احزاب 2412-2411)(McCarthy) کارتيسم 

باشد در دستور کار قرار  «سرخ»چه که  و سرکوب هر شود ميگرا اعمال  چپ
است اختراع شده  (Pinkish)« گرايش به صورتي»يان، واژه گيرد. در اين م مي

، بدين باشد وقمع عقايد چپي در اياالت متحده داشته که داللت بر شدت قلع
آزار و  «از سرخ گذشته، حتي اگر گرايش صورتي هم داشته باشي»معني که 

  (Kaspi, 1999, 170-1) شوي  مي يتاذ

 يطور واضح و آشکار ، به2410سال  يقانون اساس 9در فرانسه ماده  
ش احزاب و يدايپ شرط شيرا پ «يو دموکراس يت ملياصول حاکم»احترام به 

ر اصول مذکور يواضح است که تفس داند. پر ين کشور ميدر ا ياسيس يها گروه
 يت برخيتواند بر اساس آن فعال يرفته که ميز توسط دولت صورت پذين

 يبرخ ،تر از آن کننده ريسازد. اما غافلگموردنظر را قدغن  ياسيتشکالت س
ز يها ن است که با استناد به آن يو جانب ييذاين ايقوان يا حتيها  ها و عرف سنت

 يسنت»دار  راثيرا ممنوع ساخت! در فرانسه دولت م ياسيس يها يتوان آزاد يم
انات مخالف با يجر يتواند تمام يم بوده که بر اساس آن« خواهانه يجمهور
ز يسوم ن يجمهور يرا متوقف سازد. از برقرار «تيجمهور» يها و ارزش اشکال

د يتواند مورد تجد يت نميجمهور»دارند که  ديفرانسه تأک ين اساسيهمه قوان
را بر ضد همه  يديشد يها تيب، در فرانسه ممنوعيترت نيبد 2.«ردينظر قرار گ

ر سؤال يرا ز« ت حکومتيکشور و جمهور يت ارضيتمام»که  ييها انجمن
مبهم و چند پهلو، که  يتا حدود ين فرموليشود. بر اساس چن يبرند، اعمال م

ت يموجود يت و حتيکنون فعال است، تا يدولت يهم در دست نهادها ر آنيتفس

                                                                                                    
کارهاي قانوني تجديدنظر و اصالح قـانون   به راه استکه آخرين ماده آن  2410قانون اساسي سال  04ه در ماد  .2

گونه  هيچ« تماميت ارضي و جمهوريت نظام»آمده که در دو مورد  صراحت بهاساسي اشاره شده است. در همين ماده 
 يست. ن اعمال  قابلتغييري 

www.conseil-constitutioanel.fr 

http://www.conseil-/
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انات يجر يها و حت ها، نهضت هيها، اتحاد ها، انجمن از احزاب، گروه ياريبس
انات راست يوسته جريمختلف پ يها ، دولتجهينت ممنوع گشته است. در ياسيس

گرا  منطقه يها بحار، جنبش يماورا يگرا يمل يها ، نهضتي، چپ افراطيافراط
وقمع  ها را قلع را مورد هجوم قرار داده و آن يستيمونارش ياسيالت سيو تما
تعداد  يق برايدق يچند که آمار هر(. Mény,Surel, 2009, 79) اند ساخته
مطالعات صورت گرفته بر  ياند، وجود ندارد، اما برخ که منحل شده ييها انجمن

ت ي، حکايمات دولتيمنحله بر ضد تصم يها مختلف گروه يها ياقامه دعو يرو
 يدوم در فرانسه دارد. حت يجنگ جهان ياز فردا ياسيها گروه س ت دهياز ممنوع

ها و هم  تيلحاظ ابعاد گسترده ممنوع آور، هم به شوک ينديفرآ»صحبت از 
که  تر آن شود. جالب يم« رفع اتهامات يقانون يها لحاظ ضعف ضمانت به
در آلمان از  يت احزاب افراطيشده بر ضد فعال  نادر اعمال يها تيمنوعم»

اد يار زيبس يها تيتا ممنوع است در فرانسه برخوردار بوده يتر انعکاس گسترده
 (.Mény& Surel, 2009, 80) «شده توسط خود دولت فرانسه!  اعمال
ن ياديح قانون بنيت صريبه ممنوع يمختلف يها ن برداشتيد علت چنيشا 

م، يرمستقيغ يها تيسه با ممنوعياحزاب ممنوعه در مقا تيآلمان نسبت به فعال
قانون  02گردد. در آلمان ماده  يم ن فرانسه بازيقوان زيبرانگ ه و بحثيال چند
 يا رفتار اعضايلحاظ اهداف  که به ياحزابکند:  يح ميتصر 2494ن سال ياديبن

آن  يسرنگون يا در پيک لطمه زنند يبرال و دموکراتيمند ل نظام قانون خود به
وان يهستند. د يقانون ريفدرال آلمان باشند، غ يجمهور يبرا يديا تهديباشند 

رد. با استناد به يگ يم ميها تصم بودن آن يقانون ريفدرال درباره غ يقانون اساس
را کرده  يت احزاب افراطيممنوع ين اصل، دولت فدرال آلمان بارها تقاضايا

( و کمونيست SRت )سي، احزاب نئوناز2412ن اساس در سال يبر ا؛ است
(KPD) ها  ت آنيممنوع ياتهام دولت فدرال قرار گرفته و تقاضا در برابر
 يونازت حزب نئيحکم ممنوع 2410اکتبر  07در  يوان قانون اساسيشود. د يم

را درباره حزب  يحکم مشابه 2411اوت  23شتر در يرا صادر و با تأمل ب
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ان دو قطب يم ييزدا آورد. با گذشت زمان و آغاز تنش يست به اجرا در ميکمون
آلمان  يبرا يديست تهديگر حزب کمونيد که ديرس ينظر م شرق و غرب، به

خود را از سر  يها تين حزب مجدداً فعاليا 2413ن در اکتبر ينباشد، بنابرا
شکسته نشود، حزب  يوان قانون اساسيکه حکم سابق د آن يرد. اما برايگ يم

ب، ين ترتيهم کند. به يکار م آغاز به DKP"2"د با عنوان يست جديکمون
مجدداً سر برآورده،  2412ن مختلف از اواخر دهه يبا عناو يستياحزاب نئوناز

را  يشتريه و هم در مرامنامه اعتدال بست هم در اساسناميبا يم ن پسياز ا اما
 يستم حاکم، داراين احزاب نامتناسب با سياز ا کي چيند. اما هيدنبال نما

اند. پس از  ق انتخابات مختلف در آلمان بودهياز طر يرگذارين تأثيکمتر
ست آلمان يمانده با ادغام حزب کمون يباق يها ستيوحدت دو آلمان، کمون

 يمدت يز براين يستينئوناز يانات افراطيگرفته و جر يا سابق جان تازه يشرق
ل آلمان واحد ياز هنگام تشک .شود يق ميجانشان تزر يدر کالبد ب يا خون تازه

 ياسياحزاب س يبرا يتيشاهد اعمال ممنوع باًيگر تقري، د2442اکتبر  7در 
از  ياريبس يساز که دولت فدرال مجبور به قدغن 2440، مگر در سال ميستين

 يژه در آلمان شرقيو صورت گرفته به يها متعاقب خشونت ينئوناز يها وهگر
 (. Mény& Surel, 2009, 80)سابق، بوده است 

 ي، بر اساس رفتاريغرب ياسيس يها ستميکه همه س مييد بگويمجموع با در 
همخوان و همگن  ياسيجاد کردند که احزاب سيرا ا يطيش معتدل، شرايوب کم
متناسب را چه  ريغ يها ر گروهيخود را جذب کرده و سا يساختار يها ارزش با
ند. يطرد نما ييذايم و ايرمستقيصورت غ و با صراحت، چه به يصورت قانون به

ط يخاطر شرا نام برد که به يا و آلمان در مقام دو دولتيتاليتوان از ا يدر اروپا، م
احزاب  يين همگرايشتريدوم ب يجنگ جهان يخود، از فردا يخيو تار ياسيس

                                                                                                    
 DKP: Deutscheآيـد:   و در اول آن مـي  شـود  مـي جـا   واقع واژه آلمان در عنوان حزب کمونيست جابه در .2

Kommunistische Partei  
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د بتوان گفت که با ين علت شايهم اند. به را در ساختار دولت تجربه کرده ياسيس
ا و آلمان نسبت به يتاليدر ا 2«يساالر حزب»، ارکان ياسيتحزب س ينگينهاد
از  «ساالر دولت حزب»ان يتر بوده و بن استوارتر و کامل يغرب يها ر دولتيسا
مثل فرانسه و انگلستان هنوز  يغرب يها ر دولتيتر است. در سا يجا قو همه
 يستم دولتيدر س ياسياحزاب س ييپروسه همگرا ييتوان از تکامل نها ينم

مردان  ان دولتيز ارتباطات ميها ن ن دولتيچند که در ا ان آورد، هريم صحبت به
 خالصه شده است.  يدولت ياسيره بسته تعامالت احزاب سيو شهروندان در دا

 زه کردن قدرتيو مونوپول ياسياحزاب سـ 4

 يغرب يها در نظام ياسيگاه احزاب سيکه در رابطه با جا ياز مباحث مهم يکي
 قدرت است. در ياسيس يها يمطرح است، نقش انحصارطلبانه احزاب در باز

خود، مجال هرگونه رقابت را از  يبا نقش محور يدولت ياسيواقع، احزاب س
ا ياند. تمرکز قدرت در دستان دو  کرده سلب ياسيس يها انات و گروهير جريسا

بوده  يبرال دموکراسياصول ل يربنايها را که ز فرصت يچند حزب حاکم، برابر
سم صحبت از يف از پلورالين تعريتر ييکه در ابتدا ن برده است. مگر نه آنياز ب

 ياست که برابر يبر اساس قواعد ياسيله رقابت سيوس وسته قدرت بهيگردش پ
ن يمختلف را تضم يها ها و دسته ان گروهيامکانات م يها و تساو فرصت

احزاب حاکم، شاهد  يکه در صحنه عمل، با نقش مرکز کند. حال آن يم
ان يم. با بنيباش يها م توسط آن يجامعه مدن يندگيزه شدن کارکرد نمايمونوپول

 ياسيو حق اراده س ياسيساختن قدرت س يشاهد انحصار «ساالر دولت حزب»
 يستم حزبيکه امروزه از س يفين تعاريدتريکه در جد تر آن . جالبميمردم هست
و  ياسيط سيت احزاب حاکم در انطباق با محي رف يبر رو»شود  يدر غرب م

 ,Mény& Surel, 2009) شود يم ديتأک «بانيممانعت از تولد و توسعه رق

                                                                                                    
1. Partitocrazia, Parteienstaat 
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66.) 

ها  ت آنيروز از جذاب حاکم، روزبه يان احزاب دولتيم يبسته رقابت يدر فضا 
 ياسين صرف رقابت سيگردد. بنابرا يها افزوده م آن ياعتبار يکاسته و بر ب

 يربناي. زستين ياسيتکثر س کننده ن يبان تضميفرصت برابر به رق يبدون اعطا
 يها شيبا گرا يحاکم در غرب، احزاب دولت ياسيکارانه تعامالت س محافظه

را در  يمشابه يها ژهيک ساخته که امروزه کارويهم نزدهب يقدر مختلف را به
احزاب  يريگ شکل يکه از ابتدا يخيتار ينيکنند. همان بدب يانتخابات عرضه م

ر يده است. احزاب فراگيوجود داشت، امروزه در غرب به اوج خود رس ياسيس
 ان افراد ويمختلف را در رقابت م يها شهيات و انديان نظريمعاصر، رقابت م

در » يستم حزبيس يريگ اند. اگر فلسفه شکل خالصه کرده ياسيس يها تيشخص
ا طبقات ي ياسيفعال س يها مختلف، شکاف ياسيس يساختارها يندگينما

 ،(Offerlé, 2010, 29) «ها بوده است متکثر و به قدرت رساندن آن ياجتماع
کسب  يبرا ون در رقابتياسيا سيمردان  در دست دولت يل به ابزاريامروزه تبد

گاه  چيه ياسيان احزاب سيشدن انتخابات م يواقع رقابت قدرت شده است. در
متعارض و  ياسيس يها شهيها و اند انيشدن جر يرقابت يبرا ينينتوانست تضم

نر در يکه الپاالمبورا و وا شود. مگر نه آن ياسيس ييگرا ت کثرتينها در
 يو اجتماع ياسيس يها رانبه بح يها را پاسخ آن ياسيفشان از احزاب سيتعر

ها در  نظر آن ؟ ازاند هستند، دانسته بانيگر به ها دست ها با آن که دولت يمتعدد
و  يت، همبستگيمشروع يها ها همواره با بحران ، دولتييان نوگرايجر

ن يباشند. ا يها م قادر به حل آن ياسيمشارکت مواجه بوده که به مدد احزاب س
ها  انيجر يابي بوده که راه يمدرن يها سازمان ياسيس دو معتقد بودند که احزاب

ق ين طريده تا از ايرا سامان بخش ياسيس يها د به عرصه رقابتيجد يها و گروه
 &La palombara)کنند  ياريها  با بحران ييارويها را در رو دولت

Weiner, 1966.) 
 يها را محصول شکاف ياسيپست و روکان احزاب سيکه ل مگر نه آن 
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ل شدن يت تبدياز قابل يداريکه در صورت دوام و پا اند دانسته يمختلف اجتماع
چهارگانه را  يها ه شکافين دو، نظريباشند. ا يبرخوردار م ياسيس يها به شکاف

 يها با شکاف يناگسستن يونديپ ياسيمطرح کرده و اعتقاد دارند که احزاب س
2ها را بر عهده دارند آن يندگيداشته و نما ياسيفعال س

 (Bréchon, 1999, 

و  ياجتماع يها سميناميو د يجوامع بشر ييايواقع با توجه به پو در (.7
 يها مختلف که محصول نزاع يها ، تضادها، تعارضات و شکافياقتصاد

ها،  خود گرفته و به گروه به ياسيس يبوده، فعال گشته و رنگ و لعاب يخيتار
 يتعارضات اجتماع يطين شرايدهند. در چن يشکل م ياسيها و احزاب س سازمان
ن، يشوند. بنابرا يوارد م ياسيس يها دان رقابتيبه م يستم حزبيق سياز طر

 ياسيساختار و رفتار س يبر رو ياجتماع يها ، شکافياسيواسطه احزاب س به
کشورها  ياسيها و سرنوشت س بوده و در عملکرد دولت رگذاريجوامع تأث

، احزاب يو نروژ ييکايشمند آمريشوند. در نگرش دو اند يمشارکت داده م
 0باشند  يها و تعارضات گذشته م افته نزاعي  شده و تحول  فيشکل تلط ياسيس

Lipset& Rokkan, 1967).) 

 يو جامعه دستخوش تحوالت ياسين احزاب سياما امروزه در غرب، رابطه ب 
 يان خود انحصاريکه گردش قدرت را در م يشده است. احزاب دولت ياساس

 يها شکاف يندگيبوده، نه نما ياسيس يها بحران يگر نه پاسخگوياند، د ساخته

                                                                                                    
، ي، مـذهب يطبقـات  يتضادهاوجود آمدن  ( باعث بهيالملل ني)و انقالب سوم ب يو صنعت يدر واقع، دو انقالب مل  .2
ـ  يشوند. انقالب مل يم ييشده در جوامع اروپا شناخته  ياسيجه چهار شکاف سينت درو  يو کارکرد يمياقل ا همـان  ي
رامون( را فعال يپ ـه )مرکزيحاشـ مذهب( و متن   ـ ته  يسيسا )الئيکل ـ  دولت  يها ، شکافيمل يها ش دولتيدايپ

ـ ا يپرولتار ـ  عوام )بورژوا ـ  اشراف يوجود آمدن شکاف کارکرد باعث به يساخته و انقالب صنعت ـ ا کارفرماي  ـان  ي
 شود.  ي( ميکشاورز ـ  ي)صنعت ييروستا ـ يکارگران( و شهر

ر در جوامع يموجود و متغ يو طبقات ياسي، سياجتماع ياز تضادها يانعکاس يستم حزبياعتقاد بر آن است که س  .0
ست ثبات و يبا يتر م يباشند، اما در مرحله عال ين تعارضات ميا داران پرچم ياسيامر احزاب س. اگر چه در بدو است

بـه   يديجد ياسيم سيجاد رژينه سازند. اما در عمل با ايسم نهاديق گسترش جامعه و توسعه پلوراليآرامش را از طر
مـردم   ينـدگ يو نما يجامعـه مـدن   يبـه انحصارسـاز  « ساالر دولت حزب»ان ي( و بنيساالر )حزب يتوکراسينام پارت

 باشند.  يم ياسيسم سيگرا و توسعه پلورال جاد جامعه کثرتيا يبرا يخود سد راه يپرداخته و در عمل احزاب دولت
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ن يدر چن؛ اعتقاد دارند يحزب يها به خانواده يرا برعهده داشته و نه حت ياجتماع
اند. در  دست داده گذشته خود را از ياجتماع يها گاهيپا ياسي، احزاب سييفضا
دانند.  ينم يخاص يگر خود را معرف طبقه اجتماعيد، ديجد يت فراطبقاتيوضع
ل شده و احزاب يتعد ياديز تا حدود زيها ن آن ياسيس يها شيگرا يحت
ر است که يفراگ ياند. امروزه صحبت از احزاب افول کرده يکال و افراطيراد

 يدولت ينان احزابياند. ا ساخته يان خود انحصاريرا م ياسيقدرت و رقابت س
که تا  ياند. احزاب را از دست داده يجامعه مدن يندگيگر افتخار نمايبوده که د

کردند و فلسفه  يان مردم و دولت عمل ميدر مقام حد واسط م نياز ا ش يپ
ها  جامعه و دفاع از منافع آن در مقابل دولت يخود را در معرف يوجود

جدا کردند. در هزاره سوم  ياه خود را از جامعه مدنج ريتدر دانستند، به يم
 تر کيها نزد شتر از جامعه دورتر و به دولتيچه ب هر ياسي، احزاب سيالديم

د، يآ يان ميم ذکر به «ساالر دولت حزب»ان ياز بن که يواقع هنگام اند. در شده
 ها در احزاب ل و دولتيها تبد از دولت يبه بخش ياسيکه احزاب س آن يعني
 اند.  خالصه شده ياسيس

 ؛اند ها فاصله گرفته ت خود فرسنگياز ماه يامروز ياسيواقع احزاب س در 
جهت  در ياسيمنزله ابزار قدرت س  احزاب به يگذشته برا که در يفيگر تعاريد

ت يشد، با وضع يون جامعه و دولت نام برده ميزاسيبراليون و ليزاسيدموکرات
 ياسيس ييگرا تنها در جهت کثرت گر احزاب نهيدندارد.  يها سازگار آن يکنون

 ياسيسم سيجاد پلوراليا يبرا يها مانع گام برنداشته بلکه بالعکس آن، وجود آن
روز  ان دولت و مردم روزبهيوحدت م ياست! کارکرد احزاب در راستا

ها از  شتر دولتيچه ب هر ييبه جدا يو امروزه احزاب حت شوند يمتر  رنگ کم
شمندان و کارشناسان ير، انديزنند. در چند دهه اخ يمردم دامن م يها توده
، از «ساالر دولت حزب»و « يساالر حزب»ن يات نويادب يبر رو ديبا تأک ياسيس
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. کنند ياستفاده م ياسيف احزاب سيو تعر ييشناسا يبرا يديواژگان جد
 7، شارلو«رياحزاب فراگ»0مري، کرچ ها«ياحزاب خصوص»اصطالح  2هابرماس

 يکار برده و همگ را به «ياحزاب کارتل» 9رو کاتزيو ما «دهندگان  ياحزاب رأ»
حاکم بر  يانتقاد دارند. فضا ياسينده احزاب سيفزا« شدن يدولت»نسبت به 

به  ؛کرده بود ينيب شيپ يخوب مون آرون بهيرا ر ياحزاب غرب يت کنونيوضع
رقابت آزاد آن است و از  يعت حزب اقتضايطب» يشمند فرانسوياعتقاد اند

هم عوض  ت آنيحزب وجود نداشته باشد، ماه يبرا يبيگر رقيکه د يزمان
ها  دولت لهيوس که به ين، احزاب انحصارگريبنابرا (.Aron, 1972)« شود يم

 کنند، به ير احزاب را از صحنه خارج ميکه سا يريا احزاب فراگي شوند يمخلق 
حزب در  يکه فلسفه وجود يياز آن جا ند.يآ يحساب نم حزب به وجه چيه 

 يصورت انحصار قدرت به که يکسب قدرت است، از هنگام يرقابت آزاد برا
 دهد.  يو مفهوم خود را از دست م يگر حزب معنيد، ديآ يدر م

  ياسيسازمان احزاب سـ 5

است ياز مباحث مهم علم س يکي ياسياحزاب س يپولوژيسازمان تحزب و ت
پرداخته  «سازمان»ه ياز زاو ياسيبه مطالعه احزاب س ياريسشمندان بياست. اند

افته است. از يانتشار  يمتعدد يها ها در قالب مقاالت و کتاب جه کار آنيو نت
ر و کاتز، به يد مايجد يها خلز گرفته تا پژوهشيک دوورژه و ميمطالعات کالس

ن ياعتقاد بر ا پردازند. يم ير سازمانيت احزاب از منظر متغيل فعاليه و تحليتجز

                                                                                                    
2. Jürgen Habermas به نفي و تقبيح عملکرد احزاب پرداخته است. او حوزه عمـومي را   صراحت به، هابرماس

يجـه،  نت درکه احزاب سياسي به حوزه خصوصي و نفع پرستي تعلـق دارنـد.    يحال درحوزه تفاهم و ديالوگ دانسته، 
هـا در درون پارلمـان و دولـت کـه      نماينده سياسي و سخنگوي مجامع خصوصي و حافظ منافع آن عنوان بهاحزاب 

کنند. در واقع، تحزب چيزي جز تعدي حـوزه خصوصـي بـه حـوزه عمـومي       متعلق به حوزه عمومي است، ورود مي
 (.72: 2730زاده،  ست )نقيبين

2. Otto Kirchheimer 
3. Jean Charlot 
4. Peter Mair and Richard Katz 
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 ياحزاب، بلکه برا ييشناسا يتنها برا نه يديک عنصر کلي «سازمان»است که 
اعتقاد بر آن است که  يز است. تا بدانجا که حتين يغرب ياسيس يها ستميفهم س

شوند.  يم يساز مدل يغرب ياسيس يها ستمياحزاب، س يپولوژيبر اساس ت
ن يشود. ا يخاص خود شناخته م «يسازمان»واسطه مختصات  به ين هر حزبيبنابرا

احزاب را در  يندگيو کردار نما ياست که رفتار انتخابات يسازمان يها يژگيو
 کند.  ين مييتع ياسيس يها ستميس

مه سده ين انتشار آن به نيکه اول« ياسياحزاب س»س دوورژه در کتاب يمور 
 يها يژگيبر اساس و وار احزاب اندام يگردد، به آناتوم يباز م يالديستم ميب

سد: احزاب ينو يدر مقدمه کتاب معروف خود م يپردازد. و يها م آن يسازمان
 يشان معرفيت اعضايا هويشان يها واسطه برنامه که به ش از آنيد، پيجد ياسيس

 ,Duverger, 1981)شوند  يشان شناخته م يت سازمانيشوند، بر اساس ماه

برند، منظور همان  ينام م« يسازمان حزب» که در غرب از يواقع هنگام در (.20
ا ي يستياليات امپريدر ادب «ين حزبيماش»گر يد يعبارت ا بهي «يساختار حزب»
که به اعتقاد دوورژه  ياست. سازمان يستيات کمونيدر ادب «يدستگاه حزب»
 ,Duverger, 1981) «نانوشته قرار گرفته ياعمال و عادات يعمدتا بر رو»

طور کامل آشکار  به ياسيمطالعه اساسنامه و مرامنامه احزاب سگاه با  چيو ه (21
م ييآ يدهد که هرچه به جلوتر م ينشان م ياسيخچه احزاب سيشود. تار ينم

که در  يکند، در حال يدا ميپ يشتريت بيدر احزاب اهم «سازمان»مبحث 
ن سازمان حزب يشد. در آزمون تحزب، ا يه کمتر به آن توجه ميف اوليتعار
ه ير اجزا و عناصر حزب سايسر بر آورده و بر سا يج چون کوهيتدر که بهاست 

 افکند.  يم
 يدهند بر رو يد ارائه ميکه از احزاب جد يفينر در تعريالپاالمبارا و وا 

هويت ي ت تحزب بر رويها ماه نظر آن ار دارند. ازيبس ديتأک «سازمان»عنصر 
  (.LaPalombara& Weiner, 1966, 6سازماني آن قرار گرفته است )

دار است که ضامن دوام يپا يالتيو تشک «سازمان»مستلزم وجود  ياسيحزب س
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نجا است که يه آن است. از اياول گذاران انيحزب و استقالل آن از بن يو بقا
طلب و وابسته به  قدرت يها ها، دارودسته ها، کالن از گروه ياسياحزاب س
 شوند.  يز داده ميياشخاص تم

وابسته برخوردار  ييها مجموعه ريهمراه با ز يمل «يسازمان»از  ياسيحزب س 
ت يداشته و در سرتاسر کشور فعال يگر روابط منظم و متقابليکديبوده که با 

ها و  وني، فاکسيپارلمان يها از گروه ياسينجاست که احزاب سيکنند. از ا يم
 شوند.  يجدا م يفاقد انسجام مل ياسيس يها باشگاه

که نگاه  مييم بگويتوان يس دوورژه، ميشتاز موريبه مطالعات پ با توجه 
آغاز شده است. با وجود   يو يها يپرداز هيبا نظر ياسيبه احزاب س يسازمان
 را احزاب يپولوژيمبحث ت  ، داشته ياسياحزاب س يبند که به دسته يانتقادات

 يژه بر رويطور و به. او است کرده طرح م يشمند فرانسوين انديبار ا نياول يبرا
، است  داشته دياحزاب تأک يپولوژيدر ساختار مربوط به ت «سازمان»نقش 
ر تحول يشود. در س ياست دنبال ميس ير علمايکه پس از او توسط سا يمبحث

کادر » هم قرار داده و صحبت از احزاب يرا رودررو يدو مدل کل ياحزاب، و
ز با استناد ين نيريکند. سا يم «ما عواي يا توده» در مقابل احزاب «ا خواصي
را در گذر زمان به آن اضافه  يديجد يها ، مدليساختار يبند مين تقسيهم به
 ياسياحزاب س يپولوژين نوشتار چهار مدل جامع از تيدر ا يطورکل کنند. به يم

 . شود يم يدارد، بررس يخ غرب همخوانيمختلف تار يزمان يها که با دوره

 خواص اياحزاب کادر ـ 1ـ5

اند. با آغاز  قرن نوزدهم بوده يو اجتماع ياسياحزاب کادر محصول تحوالت س
طراز اول جامعه، چه  ي، کادرهايغرب يبرال دموکراسيل يها نظام يريگ شکل

حفظ  يان خود برايدنبال رقابت م واسطه منصب، به واسطه ثروت و چه به به
 يانتخابات يها تهيل کميبا تشک (.Leroy, 2001, 78) ن خود بودنديقدرت در ب

 يجيشدن تدر يکه با عموم يدر رأس، در دوران يپارلمان يها ل و گروهيدر ذ
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ها و  محدود دولت ييجا قدرت، امکان جابه يبيشدن تقر يو رقابت يحق رأ
دنبال آن  ان و اشراف و بهيها فراهم آمده بود، خواص جامعه شامل اع استيس

که با گسترش  يا ممتاز خود بودند. در دورهت يطبقه بورژوا، درصدد حفظ موقع
ن جامعه و طبقات يريز يها هي، اليساالر و اصول مردم يجامعه مدن يجيتدر
است و کسب قدرت يدنبال ورود به س ت آرا، بهيحائز اکثر ين اجتماعييپا

 دهند. در يه شکل ميماندن بر قدرت، به احزاب اول يباق يبودند، خواص برا
برال يل «نيدکتر»که از  کار بوده ولو آن ن احزاب محافظهيا «سازمان»واقع 

توانستند از  يطراز اول جوامع غرب يب، کادرهايترت نيبرخوردار باشند. بد
را از گزند  يپارلمان يها يو کرس يانتخابات يها يق احزاب خواص، بازيطر
 خود را هر ياسيت سيت موجود، حاکميها محافظت کرده و با حفظ وضع توده
فکر و  هم يوستن رهبرانيهم پ تر استمرار بخشند. احزاب خواص از به يطوالنچه 
ن منبع يتر رهبران بانفوذ، مهم يشخص يها هيل شده و سرمايمرام تشک هم

فاقد »نظر دوورژه  ن احزاب کادر ازيحزب بوده است. بنابرا يدرآمد
اب کمک از طرفداران خود برخالف احز يآور و جمع يريعضوگ يها سميمکان
احزاب قرن نوزدهم  يتمام (.Duverger, 1981, 46) «بوده است يا توده

با ورود  يالديستم ميکا از نوع احزاب کادر بوده، اما از قرن بياروپا و آمر
دهد.  يم يا خود را به احزاب توده يج جايتدر است، بهيگسترده مردم به صحنه س

ن ياند که با عناو بودهق احزاب خواص ياز مصاد يغرب يهمه احزاب بورژواز
در انگلستان « کار حزب محافظه»در فرانسه و  «کاليحزب راد»مختلف مثل 

  کردند. يان و نخبگان تالش ميحفظ قدرت اشراف، اع يبرا

 ا عوامي يا احزاب تودهـ 2ـ5

 يکه فرصت ييها معنون به توده يا ش احزاب تودهيدايشاهد پ يالديستم ميقرن ب
ان يپا يستياليسوس يها واقع نهضت ابند، بوده است. دري يابراز وجود م يبرا

 يمردم برا يها بوده است. توده يا احزاب توده يها ن جوانهيقرن نوزدهم اول
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شکستن انحصار قدرت خواص، متوسل به  يج و براياست بسيورود به صحنه س
وضع موجود و  يدگرگون يبرا يا واقع احزاب توده شوند. در يم يحزب يها يباز
تناسب اعضا نسبت  يا شوند. در احزاب توده يل ميعوام به قدرت تشک يابيدست

واقع، احزاب  در 2شتر است.يار بيخالف احزاب خواص بس به هواداران بر
بوده که با پرداختن حق  يشمار يب يدائم يدنبال جذب اعضا به يا توده
، ياسيس يها نيورود دکتر کنند. با يم نيمنظم، بودجه حزب را تأم يها تيعضو

نظم و انضباط  ؛شوند يمند م متصلب و متمرکز بهره ياز سازمان يا احزاب توده
شود. اگر احزاب کادر  يک برقرار ميدموکرات يگسترش و سلسله مراتب يحزب
بوده، لکن احزاب « يگانگيو  يرت جامعه موجود بر اساس کارآمديمد» دنبال به

 (.Leroy, 2001, 79)باشند  يم« عين و بدينو يا جامعهتحقق » دنبال به يا توده
سم، يسم، نازي)فاش يسم( و راستيسم، کمونياليتر چپ )سوسياحزاب توتال

ر سرشت و سرنوشت جوامع ييدنبال تغ ستم بهيمه اول قرن بيسم( که در نيفاالنژ
 باشند.  يم يا ق احزاب تودهياز مصاد يبودند، همگ يغرب

 يا انتخاباتير ياحزاب فراگـ 3ـ5

 ياسياحزاب س يبرا يشنهاديپ يپولوژيس دوورژه خود به ناقص بودن تيمور
ت احزاب يبا فعال يالديستم ميمه دوم قرن بيکه از ن ژه آنيو به ؛واقف بود

 يم که نه در قالب احزاب خواص و نه احزاب عوام جايمواجه بود يديجد
در خارج  ياسيز احزاب سا يدارد که: اشکال متعدد ياذعان م يگرفتند. و ينم

 که در يحيمس -ک و دموکراتيرند. احزاب کاتوليگ يقرار م يشنهادياز مدل پ
قرار  (يا د )تودهيم )خواص( و جديان احزاب قديم ينينابيب يگاهيواقع در جا

...  شکل گرفته يا هيو اتحاد ييکايسند يها گاهيپا يکه بر رو يداشته... احزاب

                                                                                                    
ميليون نفـر عضـو رسـمي حـزب     2ميليون هوادار حزب کمونيست فرانسه،  1، از 2491عنوان مثال در سال  به .2

 اي بوده است.  يق احزاب تودهدهد که اين حزب از مصاد وضوح نشان مي بودند. تعداد باالي اعضاي دائمي به
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 ,Duverger, 1981)بوده ...   يمتفاوت يها سازمان يکه دارا ياحزاب دهقان

« يسازمان» يالبته کماکان بر اساس الگو يگريد يها مدل ين وي. بنابرا(48
تطابق دارد: احزاب سخت و  يقبل يبند ميبا تقس يکند که تا حدود يشنهاد ميپ

گر يد که ديرس ينظر م اما به 0م.يمستق ريم و احزاب غياحزاب مستق 2احزاب نرم،
شمندان يو اند7نداشته ين تحزب سازگاريط نويدوورژه با شرا يبند ميتقس
دهند. در  يرا ارائه م يگريجامع د يها ، مدلياسيبا مطالعه احزاب س يديجد

ر( و شارلو واژه يگ ا همهي) 9«رياحزاب فراگ»مر اصطالح يها کرچ ها رأس آن
ف و يکه از تعارکاربرده  ( را بهيا انتخاباتي) 1«دهندگان ياحزاب رأ»

احزاب  «يساختار»و  «يسازمان»ت يبرخوردار و بر ماه يمشابه يکارکردها
سم يبا مردود دانستن دگمات، ين مدل احزاب غربيد انطباق دارد. سوميجد
ست يدواليوياند ييگرا ر سؤال بردن نخبهيو ز يا ک احزاب تودهيدئولوژيا

احزاب  رو ني؛ از اگذارد يپا به عرصه م(. Leroy, 2001, 80) احزاب خواص
 دهندگان يدنبال باال بردن آمار رأ خود به يش تعداد اعضايافزا يجا به ياسيس

                                                                                                    
کار )حزب خـواص( و   دو حزب محافظه منظور احزاب برخوردار از ساختار سخت و نرم است. در انگلستان، هر .2

باشند زيرا در داخل هر دو حزب، ديسيپلين انتخاباتي و ضـوابط   داراي ساختاري سخت مي اي( کارگر )حزب توده
به اعتقاد دوورژه در اياالت متحده  که يصورت پارلماني حزب حاکم است. درويژه براي اعضاي  انضباطي دشواري به
انـد، کـه از مقتضـيات     خواه و دموکرات به اعضاي خود در کنگره آمريکا آزادي عمل اعطا کرده دو حزب جمهوري

عنوان رئـيس حـزب اسـت، بنـابراين هـر دو حـزب داراي        سيستم رياستي آمريکا و قدرت مطلق رئيس جمهور به
 (.Quermonne, 2006, 219) ساختاري نرم و ضعيف است

هـا و   شـوند يـا از طريـق سـازمان     طور مستقيم به حزب مرتبط مـي  منظور احزابي است که اعضا و طرفداران به .0
هـا و   عنوان مثال کارگران انگليسي از طريق عضـويت در اتحاديـه   پذيرد. به نهادهايي ميانجي اين عمل صورت مي

در سـال   UDF حـزب دسـت راسـتي    يسشدند. در فرانسه، با تأس گري به حزب کارگر وصل ميسنديکاهاي کار
طور غيرمستقيم به اين حـزب الحـاق و    هاي اجتماعي به خواه، راديکال و دموکرات ، اعضاي احزاب جمهوري2430

 (.Quermonne, 2006, 220گذاشتند ) مي UDFآرايشان را در اختيار
بست انطباق ميان شرايط جديد احزاب سياسي و تيپولوژي دوورژه، ويليام رايـت آمريکـايي    براي خروج از بن .7

ها را تضـمين کـرد. وي در    توان حيات آن اعتقاد دارد که با تغيير عنوان دو مدل پيشنهادي انديشمند فرانسوي، مي
کنـد   را پيشنهاد مـي  ”Party democracy model“ و ”Rational efficient model“ کتاب خود عناوين
Wright, 1971).) 

4. Catch – all Party / Parti attrape-tout 
5. Parti d électeurs 
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تا اثبات  ؛در انتخابات و کسب قدرت است يروزيت پين، اهميباشند. بنابرا يم
 دهندگان يرأ يآرا يآور دنبال جمع د بهي. احزاب جدياسيد سيو گسترش عقا

که  ش از آنيشان پ ياسيس يها ن برنامهيبنابرا ؛باشند يبه انحا مختلف م
شاهد بروز  يدر موارد ياست. حت يو اقتصاد يک باشد، اجتماعيدئولوژيا

 يها رنگ شدن نزاع م. با کميباش يها م از آن «ييزدا استيس»بر  يمبتن ييها اراده
خواهند خود را  يد نميگر احزاب جدي، دياجتماع يها و شکاف يخيتار

 يخاص يگاه اجتماعينده پايا نمايجامعه  يسنت يها از شکاف يکي يسخنگو
را  يگر طبقات خاصي، ديا انتخاباتير يد، احزاب فراگيت جديبدانند. در وضع

ز يها ن تيشامل اقل يکه حت يا گسترده يگاه اجتماعيمخاطب خود قرار نداده و پا
دنبال فشار بر  گر بهيد ديجد ياسيرند. احزاب سيگ يخود در نظر م يشود، برا يم

را که خود يباشند؛ ز يخود نم يحام يها منافع گروه نيمنظور تأم ها به دولت يرو
هدف  با يانجيگر نقش مير ديدانند. احزاب فراگ ياز دولت م يجزئ جيتدر را به
گاه دالل يشتر در جايبلکه ب ،نکرده يرا باز يان دولت و جامعه مدنيم يکينزد

 يکاهايد سنديت جدين وضعيرسانند. در ا يهم م بهن را يام طرفيعمل کرده و پ
ا راست، يگر در برابر احزاب حاکم چه از چپ باشد يکنند که د يادعا م يکارگر

که به دولت  يريرا احزاب فراگيکنند، ز يافت ميدر يمشابه يها همواره پاسخ
ي جز باقي ماندن بر قدرت در سر ندارند ا شهياند، اند شکل داده

(Quermonne, 2006, 220-2.) 
باال  يدانسته و برا يرأ يها خود را در صندوق ين احزاب رمز ماندگاريا 

مختلف و انجام  يها يو الب ياسيس يها با گروه  يخود از همکار يبردن آرا
گذشته در  يها در دهه يد حزبين جديب قوانيندارند. تصو ييابا يائتالفات حزب
کند، احزاب  يم يحزب يها ارانهيها را ملزم به پرداخت  ج دولتيتدر غرب که به

 سازد.  ياز مين يگسترده ب يها يرير را از عضوگيفراگ
 چون هم يراست يشتر در قالب احزاب دستير در فرانسه بياحزاب فراگ 

UNR ،RPR و حتي UMP  تجلي يافتند. در ايتاليا احزاب مرکزگرا مانند
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از  Forza Italiaچون  هم ييگرا احزاب راست حزب دموکرات مسيحي و حتي
ال دموکرات يباشند. سرانجام در آلمان حزب سوس ير ميق احزاب فراگيمصاد
حزب  ياست. البته برخ يدر قالب احزاب دست چپ ين مدل حزبياز ا يمثال
 ين طبقه جايز در ايقرن گذشته را ن يانيپا يها ست فرانسه در دههياليسوس

 دهند.  يم

 يا دولتي ياحزاب کارتلـ 4ـ5

در ساختار نظام  يرات اساسييژه متعاقب تغيو ، بهيالديستم مياز اواخر قرن ب
ر يچون سا هم ياسي، احزاب سيقطب ستم دويس يدنبال فروپاش الملل به نيب

ت يات و فعالياز ح يديوارد مرحله جد يو مدن ياسيس يها و نهادها سازمان
و  ييکايشمند آمريتوسط دو اند يالت حزبن دوران، تحويشوند. در ا يخود م

 رديگ يقرار م يبررس مورد ير در مقاله معروفيکاتز و ما يها به نام يرلنديا
(Katz& Mair, 1995, 5-28 .)احزاب  ييآنان اعتقاد داشتند که همگرا
، نياز ا ش يکه تا پ يده است. احزابين سطح خود رسيها به باالتر با دولت ياسيس

ها را داشتند،  و دفاع از منافع آن در مقابل دولت يجامعه مدن يندگيافتخار نما
اند.  ل شدهيها تبد از آن يريناپذ ييجدا ييبه جز يوسته و حتيها پ گر به دولتيد

 «يحزب يها دولت»و  «ياحزاب دولت» يدگيند، شاهد درهم تنين فرآيل ايبا تکم
ر يط احزاب فراگيشران يم. در ايباش يم «ساالر ان دولت حزبيبن»ل يو تشک

ان خود کاسته و با يز مياند که از ست شده يمانيپ متحد و هم يها ل به کارتليتبد
گران هستند. بر يم منافع خود و بستن راه بر ديها به دنبال تقس ادغام در دولت

ت ين وضعييتع يبرا 2«ياحزاب کارتل»از اصطالح  رين اساس، کاتز و مايا
، احزاب ير برشون فرانسويکنند. از نظر پ يم د استفادهيجد ياسياحزاب س

ر سابق يشده همان احزاب فراگ  ديو تشد افتهي  شرفته، تکامليشکل پ يکارتل

                                                                                                    
1. Cartel party اي  Cartel Political party 
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و  يدولت ي، انجام کارکردهايحکومت يها از کمک يمند است که با بهره
است  دهندگان يرأ يآرا يدنبال گردآور خود، صرفاً به يف عموميگسترش و ا

 ,Bréchon) ياسيس يها و جدال يانجام مبارزات حزب يبراج اعضا يتا بس

1999, 84.) 
مانند   يغرب يدار هيدر نظام سرما يالديحال احزاب هزاره سوم م هر  به 

جاد ائتالف و اتحاد يعمل کرده که با ا يو اقتصاد يبزرگ تجار يها شرکت
 يکه همدست طور ن، همانيباشند. بنابرا يش سود ميدنبال کاهش رقابت و افزا به
و حق انتخاب را از  شود يم «يمونوپول»جاد يبزرگ باعث ا يها ان شرکتيم

شدن قدرت  يز باعث انحصارين يشدن احزاب دولت يرد، کارتليگ يان ميمشتر
که  يدهد. در دوران يم دهندگان ين امکان انتخاب را به رأيکمتر جهينت و در
پوچ  يجامعه مدن يندگينماده و افتخار يرنگ گرد در تحزب کم يدئوژينقش ا

ن خود کاهش داده و با دست در يدهند رقابت را ب يح ميترج يشده، احزاب دولت
ار داشته باشند. در ياز قدرت را در اخت يک سهميگر گذاشتن، هر يدست همد

نده جامعه در يمنزله نما را به ياسيست احزاب سيبا يگر نميد، ديط جديشرا
ر سازمان احزاب ييرا که با تغيجامعه دانست، ز دولت و يانجيا ميمقابل دولت 

ز دستخوش تحول و يان مردم، حزب و دولت نيو ساختار جوامع، ارتباطات م
تنها   م که نهيهست ينديشاهد فرآ» ريانطباق شده است. به قول کاتز و ما

متحول شده  يگانه حزب، دولت و جامعه مدن ب سهيترک يارتباطات بلکه مرزها
 يد، احزاب کارتليط جديواقع در شرا در (.Katz& Mair, 1995, 9) «است
دهند.  يهواخواه را نشان م يان ساختارهاياز تطابق و تعامل م يا ت تازهيروا

باشند که در  يم يتيمنابع و مشروع يريگ دنبال بازپس احزاب به نيپس از ا
ردن دست آو بار، احزاب به نيداده بودند. ا  دست از يبا جامعه مدن يهمراه

 يندگينقش نما يفايدانند. فراتر از ا يها م با دولت يکيمطالبات خود را در نزد
نش، يگز يبرا يمشترک يجاد ساختارهايدنبال ا به يجامعه، احزاب معاصر غرب

 يباشند که با ورود به بازار انتخابات يم يکردن نخبگان يا و حرفه يساز ياسيس
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خود  يجا يواقع رقابت انتخابات باشند. در يم آن ميدنبال کسب قدرت و تقس به
توانند به سود  يگر ميکديبا  يدست داده که کسبه با هم يرا به بازار انتخابات

 يکيها معلول نزد ها و کاهش رقابت ييجو زهيابند. توقف ستيدست  يشتريب
 يجاد نوعياست که باعث ا ياسيانتخابات س يو تناوب و توال يکار يها پروژه

ها شده است.  تحت نظارت دولت ياسيان احزاب سيم يائتالف تجار ايکارتل 
 يسنت يا توده يان احزاب و مردم برگرفته از اصول دموکراسيه ميارتباطات اول

ها  به دولت يمردم يفه خود را در انتقال تقاضاهايکه بر طبق آن احزاب و 
مشترک احزاب  يخود را به زندگ يدانستند، امروزه کامالً متحول شده و جا يم

 يشتر احزاب از جامعه مدنيچه ب جه آن فاصله گرفتن هرينت ؛و دولت داده است
ت موجود صحبت از ورود به فاز يه وضعير در توجياست. سرانجام کاتز و ما

ل يتحم يميند قديفرآ»کرده که بر اساس آن  يغرب يها يدر دموکراس ينينو
ها  بر دولت يف جامعه مدنها از طر تيها و محدود انواع و اقسام نظارت

 يبه جامعه مدن يو حزب يخود را به عرضه خدمات دولت يمعکوس گشته و جا
 (. Katz& Mair, 1995, 22) !«داده است

، کاتز و يغرب يج بروز بحران در دموکراسيمقابله با تفکر را يواقع برا در 
 و ياسيو س يمدن ينهادها يگذار بر ارزش يمبن ييها افتن پاسخيدنبال  ر بهيما

 باشند. از يم يو اجتماع ياسيها متناسب با تحوالت س آن يدائم يرشد و ارتقا
ت يان دولت و جامعه، وضعيسمت مستمر روابط م رِييها با توجه به تغ نظر آن

 يافته و از همراهيز حالت معکوس ين ياسيانه احزاب سيگرا يانجين و مينابيب
درک و فهم  ير داده است. براير مسييدولت تغ يسمت کارگزار به يجامعه مدن

ر ينمودار ز يگانه( دولت، حزب و جامعه مدن ب سهي)ترک يکوتوميبهتر تحول تر
 شود. يشنهاد ميپ
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از  يق بارزيمنزله مصاد دوم به يجنگ جهان يد و از فردايجد يو اجتماع ياسيس
 يست براياليط، احزاب سوسين شرايشوند. در ا يم يمعرف «رياحزاب فراگ»

 يو اقتصاد ياجتماع يها زمان برنامه طور هم ، بهدهندگان يرأ يآرا يآور جمع
دهند.  يرا در دستور کار خود قرار م يمتضاد يها استيرا عرضه و س يمتفاوت

 يغرب يها ستيلاي، سوسيطيست محيافتن مباحث زيت ي، با اولو2402در دهه 
ا ي «يستيط زياحزاب مح»را در دستور کار خود قرار داده و تا به امروز  آن
ها  ا در ائتالف با آنيست ياليمجموعه احزاب سوس ريا زي يغرب «يسبزها»
احزاب »ف يدر رد يستيالياحزاب سوس جيتدر باشند. از اواخر قرن گذشته به يم

، کماکان يت و انطباق دائمير ماهييقرار گرفته و با استفاده از تغ «يکارتل
را گرد  ييباال يمردم يداده و آرا يجا يزمره احزاب دولت رتوانستند خود را د

و  يست غربياليت احزاب سوسي، اکثريالديواقع، در هزاره سوم م آورند. در
ت پشت يرا با موفق« شدن يکارتل»ست فرانسه توانستند پروسه ياليحزب سوس

، به يائتالف و اتحاد با احزاب دست راست يو حت يمانيپ سر گذاشته و با هم
است يب ببندد. انتخابات رير احزاب رقيم قدرت پرداخته و راه را بر سايتقس

 يدر ورا «يلاحزاب کارت»ان يم يهمدست يخوب فرانسه، به 0220سال  يجمهور
واقع، متعاقب ائتالف و اتحاد  دهد. در يچپ و راست را نشان م يشکاف سنت

 يجمهور يست )چپ( و اجتماع برايالي، حزب سوسيان دو حزب کارتريم
 يروزيلوپن با وجود پ ي، ژان ماريست فرانسويونال پوپولي)راست(، نامزد ناس

 يها ان در سالين جريشود. هم يانتخابات م يدر دور اول، ناچار به واگذار
گشته و  ز تکراريشهر ن يندگان و شورايو در خالل انتخابات مجلس نما يبعد

ان خود، يم قدرت ميگر و تقسيکديبا  يتوانستند با همدست يحزب يها کارتل
 ب شوند.يرق ياسياحزاب س يانداز مانع از دست

 يها ، تفاوتياسياحزاب س يسازمان يپولوژيکه بر اساس ت سرانجام آن 
م شده ير ترسيدر غرب در جدول ز يچهار مدل جامع حزب يو کارکرد يساختار
 است.
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 ها آن يو مختصات ساختار يغرب ياسياحزاب س يپولوژيت .2جدول

 ياحزاب کارتل رياحزاب فراگ يا احزاب توده احزاب کادر مختصات

 به بعد 1991 نيمه دوم XX نيمه اول XIX XX يدوره زمان

 يمدل انتخابات
)پرداخت  تريسانس

حد نصاب الزم 
 ات(يمال

 يعموم
 زنان( ي)منها 

 يعموم يعموم

 اهداف
 يده سازمان

 يبهبود اوضاع اجتماع ياصالحات اجتماع ازاتيع امتيتوز
 يها استيس

 يا حرفه

 نوع رقابت
رقابت تحت 
 نظارت احزاب

ج يبس
 دهندگان يرأ

 رقابت گسترده
رقابت محدود و 

 شده  يريتمد
 توسط احزاب

 يدولت مختلف يسازمان يشخص منابع

 انيروابط م
 نخبگانـ  اعضا

 ينخبگان اعضا
حزب  يرهبر

 هستند

از  ينظارت نسب
 ين بر روييپا

 نخبگان

نظارت نسبي از باال 
 بر روي اعضا

ميان  ينسب ييجدا
 و نخبگان اعضا

 يشخص يها شبکه مدل ارتباطات
 يارتباط يها شبکه

 يحزب
 يدسترس يرقابت برا
 ها رسانهبه 

به  يم دسترسيتنظ
ها توسط  رسانه

 دولت

حزب و رابطه 
ان دولت و يم

 جامعه

 ريغ يمرزبند
ان يشفاف )نرم( م

حزب، دولت و 
 جامعه

نده ياحزاب نما
جامعه در مقابل 

 دولت

« دالل» منزله بهاحزاب 
ان دولت يدر رقابت م

 و جامعه

 احزاب جز
 )مکمل( دولت

 يندگيمدل نما
بر  يمبتن يندگينما

 اعتماد
 يندگينما
 يک و سنتيکالس

کاران  احزاب مقاطعه
 يعموم يها استيس

کارگزاران احزاب 
 دولت

 يريگ جهينت

ستم تحزب و يدر غرب، س ياسيس يها وجوه اشتراک نظام نيتر از مهم يکي
 يابيدست يها برا ان آنيو رقابت م ياسياست. وجود احزاب س يساالر حزب

است.  يبرال دمکرات غربيل يها ن نظامياديز به قدرت از اصول بنيآم مسالمت
ات يبوده و ح يدر جوامع غرب ياسياز اصول توسعه س يساز ند حزبيفرآ
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 دارد، اما امروزه، با يناگسستن يونديپ ياسيبا احزاب س يغرب يها دولت ياسيس
گر ي، ديغرب يها شدن دولت يو حزب ياسيند احزاب سيشدن فرآ يتوجه به دولت
ون و يزاسيدر جهت دموکرات يمردم ييعنوان نهادها به ياسياز احزاب س

 شود. يدولت نام برده نمون جامعه و يزاسيبراليل
ازها و ين يگاه نتوانستند پاسخگو چيه ياسيکه احزاب س وجود آن با 

را با چالش  يها، دموکراس رفت باشند؛ لکن نبود آن يها م که از آن يانتظارات
سم يدر مقابل گسترش پلورال يز مانعيها ن چند که بود آن سازد؛ هر يمواجه م
قدرت، مجال هرگونه رقابت را از  ينحصارطلببا ا ياسيواقع احزاب س است. در

اند. تمرکز  سلب کرده ياسيس يها هواخواه و گروه يها انات، سازمانير جريسا
 يج برابريتدر به يغرب «ساالر حزب» در نظام يا چند حزب دولتيقدرت نزد دو 

دولت » انيط، صحبت از بنين شراين برده است. در ايها را از ب فرصت
زه کردن ياز مردم، اقدام به مونوپول ياسياست که با سلب اراده س «ساالر حزب

و  يشه فردين انديگزيجا ي، شعور حزبيتيوضع نيکند. در چن يم ياسيقدرت س
واقع، صرف  شود. در يم يو مل ين اراده مردميگزيجا يو اراده حزب يجمع
ان خود يکه گردش قدرت را م يدولت يان احزابيشدن انتخابات م يرقابت
متعارض و  يها شهيشدن آرا و اند  يرقابت يبرا ينيچ تضمياند، ه ساخته ياجبار
 منزله گر احزاب در غرب بهينبوده است. امروزه د ياسيس ييگرا ت کثرتينها در

چه  هر ييبه جدا يان دولت و مردم عمل نکرده، بلکه حتيمقام حد واسط م
 يگر فلسفه وجودين، ديبنابرازنند.  يمردم دامن م يها ها از توده شتر دولتيب

در مقابل  يو دفاع از منافع طبقات اجتماع يجامعه مدن ياحزاب، در معرف
ها در  ل و دولتيها تبد از دولت يبه بخش ياسيها نبوده، بلکه احزاب س دولت

و  ياحزاب دولت»ن اساس، گزاره شاخصيا اند. بر خالصه شده ياسياحزاب س
است که  يتحزب در غرب يت کنونيکننده وضع  انيب يخوب به «يحزب يها دولت

 را به انزوا کشانده است.« يدموکراس» جيتدر به «يتوکراسيپارت»
در غرب، احزاب  ياسيس يها ميخ پرفراز و فرود رژيچه در طول تار اگر 
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را داشته « هواخواه يها سازمان»خود در مقام  يگاه واقعيگاه نتوانستند جا چيه
هرحال   فا کنند، اما بهيرا ا يخود در جهت توسعه جامعه مدن يباشند و نقش سنت

دست آورده و به  گاه مستحکم خود را بهيثابت و بادوام، جا يگرانيمنزله باز به
اند. امروزه، اعتقاد بر آن است که  ل شدهيتبد ينفک از جوامع غربيال ييجز
آن  يبوده و بقابالمنازعه برخوردار  ياستوار و ساختار يانياز بن يستم حزبيس
واقع از  ر است. دريناپذ ت قدرت و حفظ دولت در غرب اجتنابيتثب يبرا

ها  ن وجود آنيدا نشده است، بنابرايپ ياسياحزاب س يبرا يليکه هنوز بد ييآنجا
ن بس يساده، هم يالزم است. به قول ياسيدر جهت گردش هرگونه سازوکار س

در  يو عمل ينظر يها استيبوده که به کارکرد س يسازمان يتياحزاب کل»که 
جه، ينت در .(Offerle’, 2010, 3)« بخشد يم يساختار يتيهو يجوامع غرب

در  يو انتظارات آرمان يف سنتيرا بر اساس تعار ياسيتوان احزاب س يگر نميد
، بلکه کرد ييشناسا يبرال دموکراسيو گسترش ل يجهت توسعه جامعه مدن

ت دولت و حفظ سازوکار يجهت تثب در ياسيکارکرد احزاب سامروزه در غرب 
خالصه  (Status Quo)ت موجود يانت از وضعيص تينها قدرت و در ياسيس
 شود.  يم
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