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انتظار مى رود دانش آموز در پاىان اىن فصل بتواند:
1ــ مفهوم نظام سىاسى و اجزاى اصلى آن را توضىح دهد.

2ــ عمده ترىن وظىفٔه نظام سىاسى را بىان کند.
3 ــ دو نظام سىاسى خودکامه و قانونى را مقاىسه کند.

4ــ وىژگى هاى نظام جمهورى اسالمى اىران را بىان کند.
5 ــ ساختار سىاسى نظام جمهورى اسالمى اىران را با نظام هاى دىگر مقاىسه کند.

6 ــ ضرورت و اهمىت مشارکت سىاسى را شرح دهد.
7ــ راه هاى مختلف مشارکت سىاسى افراد را در جامعه با ىکدىگر مقاىسه کند.

8 ــ شرکت در انتخابات را مهم ترىن نقش فرد در نظام سىاسى بداند.
9ــ تأثىر متقابل نظام سىاسى را بر خانواده تجزىه و تحلىل کند.

10ــ تأثىر متقابل نظام سىاسى را بر نظام آموزشى شرح دهد.

فصل پنجم

نظام سىاسى
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درس اّول

مفهوم نظام سىاسى

افراد در کنار دوستى با ىکدىگر که به تشکىل گروه منجر مى شود و در آن احساس 
ىگانگى و وحدت مى کنند، دچار برخورد و تعارض هم مى شوند؛ مثالً:

ــ در خانواده، با وجود احساس همدلى و ىگانگى مىان اعضا، ممکن است مىان زن 
و شوهر، والدىن و فرزندان و نىز فرزندان با ىکدىگر اختالفاتى پىش آىد؛

ــ در ىک گروه دوستى، با وجود صداقت وصمىمىت مىان اعضا، گاهى ممکن است 
اختالفاتى نىز مشاهده شود؛ شاىد شما هم تجربٔه اىن اختالفات را داشته باشىد.

بنابراىن، مى توان گفت: وحدت و ىگانگى ىک روى زندگى اجتماعى و کشاکش و 
برخورد روى دىگر آن است. در اىن برخوردها افراد مى خواهند به ىکدىگر دستور دهند ىا 

به عبارت دىگر، ارادهٔ خوىش را به ىکدىگر تحمىل کنند.
ـ 5 در کالس بحث کنىد: فعالىت 1ـ

براى حّل دعواها و درگىرى ها درون گروه هاى زىر، چه چاره اى باىد اندىشىد؟
1ــ در خانواده مىان فرزندان

2ــ در مىان خوىشاوندان
3ــ در مدرسه مىان دانش آموزان.

در سطح جامعه نىز روابطى شبىه آنچه گفته شد در جرىان است. در ىک جامعه افراد 
و گروه ها در کنار ىکدىگر زندگى مى کنند و گاه مىان آنها برخورد و اختالف پىش مى آىد؛ 

مثالً ممکن است:
ــ افرادى مقررات را رعاىت نکنند )به هنجارها عمل نکنند( و به اىن ترتىب زندگى 

اجتماعى را مورد تهدىد قرار دهند؛
ــ گروه هاىى براى پاىمال کردن حقوق گروه هاى دىگر گام بردارند.
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به هنجارها عمل نمى کنند، تعادل و  بنابراىن، افراد و گروه هاىى که 
هماهنگى جامعه را مختل مى سازند. گاه تعادل و هماهنگى ىک جامعه اى به 
دنبال تجاوز جامعه اى دىگر به قلمرو سرزمىنى آن با اختالل روبه رو مى شود.

گاهى نىز ارتباط مىان جوامع و همراه با آن انتقال فرهنگ و فّناورى از جامعه اى به 
جامعٔه دىگر، تعادل نظام اجتماعى را مختل مى کند.

تعادل ها ضرورى و  براى رفع اختالالت و عدم  اىن گونه موارد، چاره اندىشى  در 
اساسى است.

در گروه ها، در کنار نقش هاى مختلف، نقش هاىى براى حّل درگىرى ها و منازعات نىز 
شکل مى گىرد؛ به بىان دىگر، حّل دعواها و درگىرى ها به نقش هاىى محّول مى شود؛ مثالً:

ــ رىش سفىد در محله
ــ پدر ىا مادر در خانواده

ــ پىران و افراد مسن در مىان خوىشاوندان
ــ و … .

و  تعادل  در  اختالل  موجب  است  ممکن  که  تهدىدى  گونه  هر  مقابل  در  نىز  جامعه 
اىن نقش ها اختىار استفاده از  هماهنگى آن شود، نقش هاىى را در نظر مى گىرد. معموالً 

اجبار فىزىکى )زور( را دارند؛ مثالً:
ــ پلىس

ــ قاضى
ــ وزىر دفاع

ــ و … .
ـ 5 براى هر ىک از عوامل برهم زنندٔه تعادل نظام اجتماعى که در زىر  فعالىت 2ـ

آمده است، دو نمونٔه دىگر ذکر کنىد.
الف ــ تضادها و اختالفات داخل جامعه: 1ــ برخورد مىان هندوها و مسلمانان در 

جامعٔه هند، 2ــ …    و 3ــ …
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ب ــ انحراف از قانون: 1ــ احتکار، 2ــ …    و 3ــ …
         … کوىت،2ــ  خاک  از  بخشى  دربارٔه  عراق  ادعاى  1ــ  خارجى:  تهدىد  ــ  پ 

و 3ــ …
بنابراىن، به نقش هاىى که با هدف حفظ تعادل نظام اجتماعى شکل گرفته اند و مى توانند 
در صورت لزوم از اجبار فىزىکى )زور( استفاده کنند، نقش هاى سىاسى و به مجموعٔه به هم 

پىوستٔه آنها نظام سىاسى مى گوىند.



103

درس دوم

انواع نظام سىاسى

همان طورکه گفتىم، هر گروه و نظام اجتماعى نقش هاىى دارد که وظىفۀ آنها حفظ تعادل 
نظام اجتماعى است؛ از اىن رو، با توجه به نوع گروه، نقش ها و نظام سىاسى هم تغىىر مى کند؛ مثالً:
ــ در ىک گروه، رهبر گروه ىا شورا به مجازات متخلفان مى پردازد و گروه را هداىت مى کند.
ــ در ىک حزب ىا انجمن، شوراى مرکزى مشخص مى کند که چگونه باىد با آنچه 

حزب ىا انجمن را تهدىد مى کند، مقابله کرد.
نقش هاى  خاندان ها  ىا  طواىف  رؤساى  شوراى  و  قبىله  رئىس  قبىله،  ىک  در  ــ 
سىاسى اند که هداىت قبىله را در جهت مقابله با تهدىد خارجى و شراىط طبىعى برعهده دارند 

و به رفع اختالف مىان افراد و طواىف و مجازات متخلفان مى پردازند.
ــ در ىک کشور، اىن وظاىف را خرده نظام هاى مختلف و نقش هاى متعددى انجام مى دهند.
آنچه در اىنجا به عنوان نظام سىاسى مورد بحث قرار مى گىرد، نظام سىاسى گروه 

سرزمىنى ىا ملت است که از نظر مکانى در محدودٔه جغرافىاىى مشخصى زندگى مى کند؛
ــ نسبت به ملل دىگر از استقالل نسبى برخوردار است؛

ــ فعالىت سىاسى همٔه گروه ها در حدودى است که اىن نظام مشخص مى کند.
در ىک دسته بندی نظام های سىاسی را به دو نوع خودکامه و قانونی تقسىم می کنند:

الف ــ نظام خودکامه
در چند صد سال پىش، زندگى اجتماعى بىشتر درقالب قوم و قبىله ىا خاندان و محلّه 
جرىان داشت. حفظ تعادل نظام اجتماعى بر عهدٔه رىش سفىدان و سران قباىل بود؛ ىعنى 
کسانى که ىا مسن تر از دىگران بودند و در جرىان زندگى تجربىات بىشترى آموخته بودند ىا 

تواناىى جسمى بىشتر ىا نسب برتر داشتند.
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با  تعارضات  حّل  و  مشکالت  با  برخورد  نحؤه  مورد  در  تصمىم گىرى  نهى،  و  امر 
اىن گونه افراد بود. آنها حکومت را حّق خود مى دانستند و در عمل نىز با استفاده از زور 
و خشونت هر کارى را که مى خواستند، مى کردند. در اىن وضعىت، نظام سىاسى هم حول 

وجود چنىن افرادى شکل مى گرفت.
ــ در سطح محدود، خان و زمىن دار بزرگ )فئودال( و ارباب و …

ــ در سطح وسىع، شاه و حاکم و امپراتور و خاقان و فغفور و …
که در رأس نظام سىاسى قرار داشتند، از اختىارات بسىار برخوردار بودند و در کنار زور 

و تواناىى، از مزاىاى مادى و احترام نىز بهره داشتند.
اىن نوع نظام سىاسى که حول وجود فردى به نام شاه )سلطان(، حاکم و خاقان شکل 
مى گىرد و افراد براساس وفادارى به چنىن اشخاصى مى توانند حامالن نقش هاى آن باشند، 

نظام خودکامه شناخته مى شود که شکل غالب نظام هاى سىاسى در گذشته بوده است.

ب ــ نظام قانونى
با تغىىرها و تحوالتى که در چند قرن اخىر در زندگى انسان ها ُرخ داد، دىگر نظام هاى 

سىاسى خودکامه قادر به حفظ تعادل نظام اجتماعى نبودند؛ زىرا:
ــ شهرها گسترش ىافتند؛

ــ نىروهاى جدىدى در جوامع سر برآوردند که در نظر آنها اطاعت از فردى به نام 
شاه بى معنا بود؛

ــ مفاهىم جدىدى چون برابرى و آزادى مطرح شد.
اىن شراىط و اعتقادات به معناى نفى نظام خودکامه بود.

بدىن ترتىب با پذىرش اىن نکته که:
ــ مردم حق دارند سرنوشت خود را خود تعىىن کنند؛

ــ شاهان داراى حّق طبىعى ىا الهى حکومت بر مردم نىستند؛
ــ و …

مردم به عنوان محور تعىىن کننده در نظام سىاسى مطرح شدند. اکنون دىگر، اىن مردم بودند 
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که مشخص مى کردند:
ــ جامعه چگونه اداره شود؛

ــ چه کسى و با چه خصوصىاتى حکومت کند؛
ــ افراد چگونه به حکومت برسند؛

ــ و …  .
اّما از آنجا که همٔه مردم نمى توانستند نظر خود را در همٔه امور ابراز کنند، نماىندگى به منزلٔه 

شىوهٔ معمول و مطلوب دخالت مردم در سىاست مطرح شد؛ به اىن ترتىب:
ــ نماىندگى براى تصوىب قوانىن )نماىندٔه مجلس(؛

ــ نماىندگى براى اجراى قانون )رئىس جمهور، نخست وزىر …(؛
ــ و …

اساس و مبناى نظام سىاسى جدىد قرار گرفت.
عالوه بر اىن، برخالف نظام خودکامه که »آنچه فرد مستبد مى گفت و مى کرد، قانون 
تلقى مى شد« و مبناى انتخاب افراد براى تصدى مقام هاى سىاسى »وفادارى به او« بود، در 
و  به عنوان اساس رفتار همه  « مشخص و معرفى شد و صالحىت  »  قانون  نظام هاى جدىد 

شاىستگى افراد، مبناى انتخاب آنها قرار گرفت.
در اىن نظام، اگر گروه هاى مختلف در جامعه داراى منافع مختلفى باشند، اختالفاتشان 

را توسط نماىندگان خود در مجلس و قؤه مجرىّه حل مى کنند؛
ــ گروه هاى مختلف با عقاىد گوناگون حزب و انجمن تشکىل مى دهند و به فعالىت 

سىاسى مى پردازند؛
ــ کارگزار حکومت را مردم انتخاب کرده اند و او تا زمانى مى تواند حکومت کند که 

مردم بخواهند؛
ــ افراد با صالحىت از اقشار مختلف مى توانند به حکومت برسند؛

ــ همه چىز قاعده مند شده است؛ هر مقام و نقشى وظاىف و اختىارات مشخصى دارد 
که نمى تواند از حدود آنها فراتر رود؛

ــ و … .
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از اىن رو، به اىن نظام سىاسى نظام قانونى مى گوىند؛ چون در آن، قانون مبناى عمل 
همه است.

براى مثال، مى توانىم نظام سىاسى کشور خودمان را مورد بحث قرار دهىم.
ـ 5 با توجه به جدول زىر، پنج مورد دىگر از وىژگى هاى نظام خودکامه  فعالىت 3ـ

و نظام قانونى را بنوىسىد. 

مقاىسۀ نظام خودکامه و نظام قانونى

نظام قانونىنظام خودکامه
حاکمان باىد براساس قانون عمل کنند.سخن فرد مستبد، قانون است.

همٔه افراد در مقابل قانون برابرند.مىان افراد در اجراى قانون تفاوت وجود دارد.
……………………………………… ………………………………………

ساىر دسته بندی های نظام سىاسی
باىد دانست دسته بندی های مهم تری از نظام های سىاسی وجود دارد که خوب است 

با بعضی از آنها آشنا شوىم:
١ــ براساس تعداد افراد تأثىرگذار و تصمىم گىر؛ با اىن مالک نظام های سىاسی 

به سه دسته تقسىم می شوند:
ــ نظام هاىی که ىک فرد در آنها حکومت دارد.

ــ نظام هاىی که اقلىتی از مردم در آن تصمىم می گىرند.
ــ نظام هاىی که اکثرىت مردم در سرنوشت سىاسی آن دخىل هستند.

٢ــ براساس روش تصمىم گىری و تأثىرگذاری؛ کسانی که در تصمىم گىری های 
سىاسی دخىل هستند ىا براساس خواسته ها و اغراض شخصی خود تصمىم می گىرند؛ ىعنی 
هر نوع تصمىمی را برای خود جاىز می دانند ىا اىنکه بر مدار حقىقت و فضىلت و با موازىن 

عقلی رأی خود را اظهار می دارند.
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٣ــ براساس دىنی ىا دنىوی بودن؛ نظام سىاسی دىنی بر مدار احکام و 
قوانىن الهی سازمان می ىابد. نظام سىاسی سکوالر و دنىوی، فقط ارزش ها 

و آرمان های دنىوی و اىن جهانی را مّدنظر قرار می دهد.
ارسطو از دو مالک اول و دوم برای دسته بندی نظام های سىاسی استفاده می کند و 

از شش نوع حکومت نام می برد.
در سه نوع آنها حاکمىت ىک فرد، اقلىت ىا اکثرىت بر مدار خواسته های نفسانی آنها 
شکل می گىرد و در سه نوع دوم حاکمىت فرد، اقلىت ىا اکثرىت بر مدار حقىقت و عقالنىت 

استوار است.
ارسطو حاکمىت اکثرىت را در صورتی که بر مدار خواسته های آنها باشد، دموکراسی 
می نامد. زىرا دموکراسی به معنای حاکمىت مردم است و در اىن نوع حاکمىت، مردم براساس 

آرای خود حکومت می کنند.
او حکومتی را که در آن اکثرىت مردم براساس حقىقت و فضىلت حضور و فعالىت 
تفاوت  بىن حکومت جمهوری و دموکراسی  او  بدىن ترتىب  دارند، جمهوری می خواند. 

می گذارد1.
و  جمهوری  حکومت  مىان  تفاوت های  امروزه  چرا  شما  به نظر  ـ 5  4ـ فعالىت 

دموکراسی نادىده انگاشته می شود؟

گونه شناسی ارسطو

براساس خواست و مىل افرادبراساس فضىلت 

تىرانی )استبدادی(مونارشیفرد

الىگارشیارىستوکراسیاقلىت

دموکراسی جمهوریاکثرىت

1ــ

تعداد حاکمان

شىوه حکومت
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درس سوم

نظام سىاسى اىران

قبل از مشروطىت، نظام سىاسى کشور ما نظام خودکامه بود. با انقالب مشروطىت، 
قدرت شاه محدود و نظام نماىندگى و قانونى برقرار شد ولى دىرى نپاىىد که همان شراىط پىشىن 
در شکل مشروطه خود را نشان داد؛ تا اىنکه با پىروزى انقالب اسالمى نظام جمهورى اسالمى 

شکل گرفت. نظامى که پاىه و مبناى آن را اسالم و رأى مردم تشکىل مى دهد.
در نظام سىاسى ما مى توان دو گونه نقش را از ىکدىگر تفکىک کرد:

اجتماعى  نظام  جهت دهى  و  هداىت  کار  به  عمدتاً  آنها  در  افراد  که  نقش هاىى  1ــ 
مشغول اند؛ مانند نقش رهبرى، نماىندگى مجلس شوراى اسالمى، رىاست جمهورى، اعضاى 
شوراى نگهبان، رىاست قؤه قضاىىه و وزرا. در اىن نقش ها افراد مشکالت نظام اجتماعى 
را شناساىى و براى آنها راه حل پىدا مى کنند و آن را به صورت قانون، مقّررات، آىىن نامه 
و… درمى آورند؛ روابط جامعه را با خارج تنظىم مى کنند و تهدىدهاى خارجى و داخلى را 

شناساىى و براى مقابله با آنها تصمىم گىرى مى کنند و … .
2ــ نقش هاىى که عمدتاً تصمىمات و جهت گىرى ها را اجرا مى کنند و بازوى اجراىى 
نقش هاى هداىت کننده اند. خرده نظام ادارى، خرده نظام نىروهاى مسلح )ارتش و سپاه(، 
خرده نظام نىروهاى انتظامى، خرده نظام قؤه قضاىىه و … نمونه هاىى از اىن نوع نقش هاى 

نظام سىاسى اند.

نقش رهبرى
نظام جمهورى اسالمى، نقش والىت فقىه )رهبرى( قرار دارد. خبرگان  در رأس 
باىد  )رهبر(  ولّى  فقىه  مى کنند.  انتخاب  مقام  اىن  احراز  براى  را  فردى  مردم   منتخب 

صالحىت ها و شاىستگى هاى مشخصى داشته باشد:
ــ صالحىت علمى الزم براى فتوا دادن در ابواب مختلف فقه
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1ــ براى آگاهى از وظاىف و اختىارات رهبر، به کتاب قانون اساسى جمهورى اسالمى اىران، اصل ىکصدودهم 
مراجعه کنىد.

مجلس 
رهبرىخبرگان

مردم

فرماندهان 
نىروهاى 

مسلح

 رئىس
   قّؤه

 قضاىىه 

مجلس
شورای
اسالمی

شوراى 
نگهبان

وزرارئىس جمهور

قّؤه قضاىىه 

قّؤه مقّننه

قواى نظامى

 قّوه
مجرىه

نظام سىاسى اىران، نظامى قانونى

ــ عدالت و تقواى الزم براى رهبرى اّمت اسالم
ــ بىنش صحىح سىاسى و اجتماعى

ــ تدبىر، شجاعت، مدىرىت و قدرت کافى براى رهبرى
ــ و … .

رهبر وظاىف و اختىاراتى نىز دارد؛ هم چون:
ــ تعىىن سىاست هاى کلّى نظام جمهورى اسالمى
ــ نظارت بر حسن اجراى سىاست هاى کلّى نظام

ــ فرماندهى کّل نىروهاى مسلح
ــ تنفىذ حکم رئىس جمهور

ــ عزل رئىس جمهور
ــ اعالن جنگ و صلح و بسىج نىروها

ــ و… .1
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نقش رىاست جمهورى
نقش رئىس جمهورى در رأس قّؤه اجراىى قرار دارد و با رأى مردم 

انتخاب مى شود. صالحىت هاى احراز اىن نقش عبارت اند از:
ــ مدىر و مدبّر بودن

ــ دارا بودن حسن سابقه و امانت و تقوا
ــ مؤمن و معتقد بودن به مبانى جمهورى اسالمى اىران و مذهب رسمى کشور

ــ اىرانى االصل بودن
ــ و… .

وظاىف و اختىارات اىن نقش عبارت است از:
ــ رىاست قّؤه مجّرىه

ــ انتخاب وزىران و معرفى آنها به مجلس
ــ امضاى عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهاى دولت با ساىر دولت ها1

ــ اعطاى نشان هاى دولتى
ــ نظارت بر کار وزىران

ــ و … .
وزرا و معاونان رئىس جمهورى نقش هاى دىگرى اند که در قّوهٔ اجراىى، سىاست گذارى 

در امور مختلف از وظاىف آنهاست.

نقش نماىندگى
در نظام سىاسى، نقش دىگر نقش نماىندگى است که در قالب مجلس شوراى اسالمى 

تبلور ىافته است.
1ــ »عهدنامه«، قرارداد بىن المللى بىن دو دولت عضو سازمان ملل است. »مقاوله نامه«، پىش نوىس ىک عهدنامه 
ىا قرارداد است که معمواًل در مراحل مقدماتى اىجاد رابطه ىا تحکىم روابط در سطح مسئوالن پاىىن تر منعقد مى شود و 
الزام آور و قابل اجراست. »قرارداد« پىمانى تجارتى است که اکثرًا ىک طرف آن افراد عادى اند. »موافقت نامه« قرار ىا 

عهدى است که اعتبار آن کمتر از قرارداد و بىشتر از مقاوله نامه است.
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شراىط و صالحىت هاى نماىندگى مجلس شوراى اسالمى عبارت اند از:
ــ اعتقاد و التزام عملى به اسالم و نظام جمهورى اسالمى اىران

ــ تابعىت کشور جمهورى اسالمى اىران
ــ و … .

برخى از وظاىف و اختىارات نماىندگان مجلس عبارت است از:
ــ قانون گذارى

ــ حّق اظهارنظر و تحقىق در مورد همٔه مسائل داخلى و خارجى کشور
ــ رأى اعتماد به وزىران

ــ استىضاح وزىران
ــ و… .

شوراى نگهبان
در کنار مجلس شوراى اسالمى که به کار قانون گذارى مشغول است، شوراى نگهبان قرار 

دارد که قوانىن مصّوب مجلس را از نظر انطباق آنها با شرع و قانون اساسى بررسى مى کند.

مجلس خبرگان
نىز  و  انتخاب رهبر  دىنى تشکىل شده،  امور  از متخصصان  که  اىن مجلس  وظىفٔه 
تشخىص عدم صالحىت رهبرى براساس معىارهاى قانون اساسى است. اعضاى مجلس 

خبرگان را مردم انتخاب مى کنند.

شوراهاى اسالمى شهر و روستا
فرهنگى،  بهداشتى،  عمرانى،  اقتصادى،  اجتماعى،  برنامه هاى  سرىع  پىشبرِد  براى 
آموزشى و ساىر امور رفاهى، از طرىق همکارى مردم و با توجه به مقتضىات محلى، ادارٔه 
امور هر روستا و شهر و … با نظارت شوراىى به نام شوراى اسالمى روستا و شهر و… 

صورت مى گىرد.
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اعضاى هر ىک از اىن شوراها را مردم همان محل انتخاب مى کنند.
نظام سىاسى کشور فقط به نقش هاىى که گفتىم، محدود نمى شود؛ مثالً خطىبى که 
در نماز جمعه از سىاست هاى دولت حماىت مى کند، آنها را مورد انتقاد قرار مى دهد و از 
نارساىى هاى شهر و استان خود سخن مى گوىد،فعالىت سىاسى دارد و نقش وى نقش سىاسى 

است؛ بنابراىن، مى توان نقش خطىب نماز جمعه را نىز بخشى از نظام سىاسى دانست.
ـ 5 در کالس گفت وگو کنىد: فعالىت 5 ـ

1  ــ آىا رسانه هاى گروهى )صدا و سىما، روزنامه ها، مجله ها( و احزاب و انجمن ها 
را نىز مى توان بخشى از نظام سىاسى دانست؟ چرا؟

2  ــ چه انتظارات و توقعاتی از مجلس دانش آموزى وجود دارد؟
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درس چهارم

مشارکت سىاسى

با توجه به اهمىتى که نقش هاى سىاسى )سىاست گذار( در نظام اجتماعى دارند و از آنجا 
که جهت گىرى نظام اجتماعى تا حّد زىادى در گرو تصمىم گىرى افراد در اىن نقش هاست، افراد 
و گروه هاى مختلف در جامعه سعى دارند براى پىشرفت مقاصد و تحقق عقاىد خود به اىن 
نقش ها دست ىابند. به همىن جهت، در جامعه فعالىت هاى بسىارى براى به دست آوردن اىن 
نقش ها صورت مى گىرد. مجموعٔه اىن فعالىت ها که براى دستىابى به اىن نقش ها ىا اثرگذارى 
بر آنها انجام مى پذىرد، فعالىت سىاسى شناخته مى شود. افراد و گروه ها از راه هاى گوناگون 

مى توانند دست به فعالىت سىاسى بزنند و در امور سىاسى مشارکت کنند.
ـ 5 در کالس گفت وگو کنىد: فعالىت 6 ـ

ــ با ذکر چند نمونه از اىن راه ها، مشخص کنىد چه عاملى َاشکال مختلف فعالىت هاى 
سىاسى را در ىک جامعه تعىىن مى کند؟

نىز اىن نکته را درىافته باشىد که قانون َاشکال مختلف مشارکت  ممکن است شما 
سىاسى افراد را در جامعه مشخص مى کند:

راه پىماىى ها و تظاهرات: افراد و گروه ها مى توانند با شرکت در راه پىماىى ها و 
گردهماىى هاى سىاسى و اجتماعى اهداف و مواضع خود را در امور سىاسى جامعه اعالم 
اعالم  با  که  اسالمى  انقالب  اواىل  بزرگ  راه پىماىى هاى  از  مى توان  نمونه،  براى  کنند؛ 
مواضع مردم در مقابل حکومت شاه همراه بود، ىاد کرد. همچنىن در زمان حاضر، مى توان 
با اعالم حماىت از نظام و برنامه هاى آن و  به راه پىماىى هاى بىست ودوم بهمن که معموالً 
نشان دادن قدرت سىاسى کشور به بىگانگان همراه است، نماز جمعه و نىز گردهماىى هاى 
گروه ها و انجمن هاى سىاسى که در آنها اىن گروه ها، اهداف سىاسى خود را اعالم مى کنند 

و درصدد جلب نظر افراد و دولت مردان هستند، اشاره کرد.
شرکت در انتخابات: براساس قانون اساسى جمهورى اسالمى اىران بسىارى از 
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نقش هاى سىاسى ــ مانند نماىندگى مجلس خبرگان، نماىندگى مجلس شوراى اسالمـى، 
ـ از طرىق انتخابات  رىـاست جمهورى، عضوىت در شوراهاى اسالمى شهر و روستا و …ـ 

و به اتکاى آراى عمومى به افراد محول مى شود.
گاهى آراى عمومى بى واسطه است و از طرىق همه پرسى و در موارد معّىنى )مانند 
انتخاب رئىس جمهور، نماىندگان مجلس و نظاىر اىنها( صورت مى گىرد. همچنىن ممکن 
است در مسائل بسىار مهم اقتصادى، سىاسى، اجتماعى و فرهنگى، اعمال قؤه مقننه از 

راه همه پرسى و مراجعٔه مستقىم به آراى مردم انجام گىرد1.
گاهى نىز مراجعه به آراى عمومى باواسطه انجام مى گىرد؛ به اىن معنا که ابتدا مردم به 
نماىندٔه خود رأى مى دهند. سپس او به عنوان نماىندٔه مردم مسائل مختلف جامعه را مورد 
ارزىابى قرار مى دهد و اظهار عقىده مى کند. در اىن صورت، مردم با استفاده از ىک واسطه 

نظر خود را بىان مى کنند؛ مانند رأى اعتماد به وزرا.
همکارى با احزاب و انجمن ها: در ىک جامعه افراد و گروه هاىى با عالىق، منافع 
و عقاىد متفاوت وجود دارند؛ جامعه باىد راه هاىى را مشخص کند تا آنها بتوانند عالىق، 

منافع و عقاىد خوىش را بىان و از آنها دفاع کنند و در حدود قانون آنها را محقق سازند.
و  احزاب  تشکىل  کرده،  پىش بىنى  منظور  اىن  براى  جامعه  که  راه هاىى  از  ىکى 
انجمن هاست. در اىن گونه محافل، افرادى با عقاىد، منافع و عالىق ىکسان گردهم مى آىند 
و در حدود قانون، براى دستىابى به نقش هاى سىاسى ىا اثرگذارى بر آنها فعالىت مى کنند. 

افراد مى کوشند تا در اىن نقش ها:
ــ از منافع، عالىق، آرمان ها و عقاىد خوىش دفاع کنند؛

ــ آنها را به صورت قانون و مقررات درآورند؛
ــ در جهت اجراى آنها بکوشند.

وجود احزاب و انجمن ها در ىک جامعه آثار و نتاىج بسىارى دارد؛ مثالً:
ــ خواست ها و عالىق گروه ها و مردم مطرح مى گردد و براى مشکالت، راه حل هاىى 

اندىشىده مى شود؛ بدىن ترتىب، از تحوالت ناگهانى جلوگىرى مى گردد؛
1ــ به قانون اساسى جمهورى اسالمى، اصل ششم مراجعه کنىد.
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ــ سىاست گذاران از آنچه در جامعه مى گذرد، بىشتر اطالع مى ىابند؛
ــ احزاب و انجمن ها با اطالعاتى که در مورد عملکرد سىاست گذاران 

در اختىار مردم قرار مى دهند، به انتخاب فرد شاىسته تر کمک مى کنند؛
ــ و… .

ـ 5 پنج نمونٔه دىگر از آثار و نتاىج وجود احزاب و انجمن ها در جامعه  فعالىت 7ـ
ذکر کنىد.

استفاده از رسانه ها: مردم ىک جامعه براى ابالغ پىام ها، بىان افکار و انتقال مفاهىم 
از رسانه ها استفاده مى کنند. امروز با توجه به پىشرفت هاىى که در زمىنٔه فّناورى ارتباطات 
و  گروه ها  ىافته اند.افراد،  اهمىت  دىگرى  دورٔه  هر  از  بىش  است، رسانه ها  آمده  به وجود 

احزاب سىاسى نىز به منظور:
ــ آگاهى دادن به مردم از طرىق اخبار و اطالعات داخلى و خارجى

براى مردم از راه تفسىر و تجزىه و تحلىل مسائل  اندىشه  ــ اىجاد فرصت تفکر و 
سىاسى و اجتماعى

ــ آموزش مردم
ــ رشد آگاهى سىاسى و اجتماعى مردم

ــ آگاهى جامعه از اهداف و برنامه هاى سىاسى خود
ــ و… 

از رسانه ها بهره مى گىرند1.
ىکدىگر  با  کالس  در  جامعه  بر  رسانه ها  نامطلوب  تأثىرات  دربارٔه  ـ 5  8 ـ فعالىت 

گفت و گو کنىد.

1ــ براى آگاهى از شراىط آزادى عقىده، مطبوعات، احزاب و انجمن ها، به قانون اساسى جمهورى اسالمى 
اصول بىست وسوم، بىست وچهارم و بىست وششم مراجعه کنىد.
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درس پنجم

                   انتخابات

در نظام سىاسِى قانونى، قدرت از طرىق نماىندگى به فرد ىا افرادى تفوىض مى شود و 
آنها براساس قانون مجازند که از اىن قدرت استفاده کنند؛ بنابراىن، فرد در تفوىض قدرت 
به فرد دىگر )انتخاب نماىنده( نقش محورى و مهّمى بر عهده دارد و مهم ترىن نقش و کار 
فرد، انتخاب نماىنده است؛ زىرا اگر افراد در انتخاب نماىنده درست عمل نکنند و انتخاب 

صحىحى انجام نشود، اّولىن کسانى که زىان مى بىنند خود مردم اند.

نحوۀ انتخاب
در زمان انتخابات، افراد متعددى نامزد )داوطلب( نماىندگى مى شوند که صالحىت 
آنها از نظر داشتن شراىط الزم براى نماىندگى بررسى مى گردد؛ سپس همه ىا گروهى از آنها 

تأىىد و به مردم معرفى مى شوند. از اىن زمان به بعد،
ــ نامزدها )داوطلبان( به معرفى خود و برنامه هاىشان در مجلس ىا در مقام  رئىس جمهورى 

مى پردازند؛
ــ سوابق خود را مطرح مى کنند؛

بازارىان،  مستضعفان،  کارگران،  هم چون  خاصى  قشر  و  گروه  نماىندٔه  را  خود  ــ 
مهندسان، دانشگاهىان و … معرفى مى کنند؛

ــ صالحىت ها و تخصص هاى خود را بىان مى کنند؛
ــ مى گوىند که اگر به مجلس راه ىابند ىا رئىس جمهور شوند، چه خواهند کرد؛

ــ و… .
بعد از اىن، شهروند باىد به انتخاب نماىنده ىا رئىس جمهور بپردازد؛ اّما چگونه؟

مراحل انتخاب
ـ هدف از انتخاب: قبل از هر چىز، هر شهروند باىد به اىن پرسش پاسخ دهد:  الفـ 



117

»انتظار دارم اىن نماىنده )ىا رئىس جمهور( در مجلس )ىا قؤه اجراىى( چه 
کارهاىى انجام دهد و چه اهدافى را دنبال کند«؛ به عبارت دىگر، او باىد 

هدف خود را از انتخاب مشخص کند؛ براى نمونه:
ــ از اسالم دفاع کند؛

ــ عدالت اجتماعى را برقرار سازد؛
ــ کارهاى دولت را کنترل کند؛

ــ شهرم را آباد کند؛
ــ جاده هاى روستاىى را آسفالت کند؛

ــ و… .
اگر شهروندى نتواند به اىن پرسش، پاسخى روشن بدهد، انتخاب او انتخابى کور خواهد بود. 
در اىن حالت، ممکن است مواردى از قبىل تشوىق دىگران ىا قىافٔه نامزد نماىندگى و … او را 

به پاى صندوق رأى بکشاند؛ بدون اىن که بداند آىا اىن داوطلب واقعاً نماىندٔه او هست ىا نه.
انتخاب کور فرد در  از مواردى را که نشان دهندٔه  نمونٔه دىگر  ـ 5 سه  فعالىت 9ـ

جرىان انتخابات است، ذکر کنىد.
ــ چرا چنىن انتخابى را درست نمى دانىد؟

ـ شناساىى نامزدها: گام دوم در انتخاب نماىنده، شناساىى نامزدهاست. شناساىى  بـ 
به منظور پاسخ گوىى به اىن پرسش صورت مى گىرد که »کدام ىک از نامزدها مى تواند نماىندٔه 

نظرىات و افکار من باشد؟«.
در اىن مرحله،شىوه هاى مختلفى براى شناساىى نامزدها وجود دارد:

اّولىن راه شناساىى، بررسى نکاتى است که نامزد مورد نظر به صراحت در سخنرانى ها 
و تبلىغات خود مطرح مى کند.

دومىن راه، بررسى مطالبى است که مخالفان وى در روزنامه ها، سخنرانى ها و محافل 
مختلف نقل مى کنند.

چه  با  گروه هاىى  و  افراد  چه  اىنکه  است؛  وى  هواداران  شناخت  راه،  سومىن 
خصوصىاتى از او هوادارى مى کنند، براىش تبلىغ مى کنند، پوستر چاپ مى کنند و … .

ــ مرفهان بى درد از او حماىت مى کنند ىا تودٔه مردم؟
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ــ افراد متعهد و با صالحىت از او تعرىف مى کنند ىا افراد بى قىد و بند؟
ــ کدام روزنامه براى او تبلىغ مى کند؟ خط و خطوط وى چىست؟

ــ آىا گفتار او با رفتار و عملش هماهنگ است؟
ــ و… .

چهارمىن راه ــ در صورتى که فرد قبالً نماىنده بوده ىا در پست هاى اجراىى مشغول 
به کار بوده است ــ بررسى سوابق او در اىن کارها، برنامه ها و جهت گىرى هاى وى است.
در صورتى که براى داوطلبان مباحثات تلوىزىونى ىا رادىوىى برقرار باشد، اىن نىز ىک 

شىؤه شناساىى خواهد بود.
راه دىگر، شرکت در مباحثات و سخنرانى هاى نامزد مورد نظر و پرسش از وى است؛ 
زىرا معموالً داوطلبان در تبلىغات انتخاباتى خود مى کوشند به کلّى گوىى بسنده کنند، بدون 
اىنکه درصدد طرح شىوه هاى اجراىى برنامه هاى خود برآىند. در اىن موارد، مطرح کردن 

پرسش هاىى دربارٔه شىوه هاى عملى تحقق شعارها مى تواند راه گشا باشد.
همچنىن، نامزدها ممکن است از مفاهىم کلّى و شعارهاىى استفاده کنند که معانى متعدد 

دارد. پرسش از منظور آنها نىز مى تواند به ما شناخت دقىق ترى بدهد.
براى نمونه، ىکى از اىن شعارها را طرح مى کنىم: »حماىت از مستضعفان« شعارى 
است که اکثرًا آن را طرح مى کنند؛ در حالى که مفهوم مستضعف و نحؤه حماىت از اىن 

قشر، معانى و راه هاى متفاوتى دارد.
ــ گروهى مستضعفان را به معناى ضعفا و فقرا مى گىرند و حماىت از آنها را در گرو 

گسترش امکانات سازمان بهزىستى ىا کمىتٔه امداد امام مى بىنند.
پاىمال  را  آنان  مستکبران حقوق  که  مى دانند  افرادى  را  مستضعفان  دىگر  گروه  ــ 
کرده اند و حماىت از آنها از طرىق برقرارى عدالت اجتماعى مىّسر مى شود )اگرچه مفهوم 

مستکبران و عدالت اجتماعى نىز همىن قدر مبهم است و باىد روشن شود(.
ــ به نظر بعضى افراد، مستضعفان ملت هاى تحت ستم اند و حماىت از آنها از طرىق 

فعالىت سىاسى ىا دادن کمک هاى مالى و نظامى به آنان انجام مى گىرد.
ـ 5 با توجه به مثال ذکر شده، دو نمونٔه دىگر از شعارهاىى کلّى را که معانى  فعالىت 10ـ

متعدد دارند، مشخص کنىد؛ سپس برداشت هاى متفاوتى را که از آنها مى شود، بنوىسىد.



119

رأىتشخىص و ارزىابى شناساىى کاندىداها مشخص کردن
 هدف 

مراحل انتخاب نماىنده

گام سوم  مرحلٔه شناساىى،  از  پس  ارزىابى:  و  ــ تشخىص  پ 
ارزىابى و تشخىص است؛ اىنکه:

ــ کدام ىک از اىن اطالعات درست است؟
ــ آىا مى توان به وعده هاى اىن داوطلب امىد بست؟

ــ آىا برنامه اى که او ارائه مى دهد واقع بىنانه و تحقق پذىر است. ىا اىنکه براى خوشاىند 
رأى دهندگان مطرح شده است؟

ــ اصالً برنامه اى دارد ىا اىن که با بىان شعارهاى مردم فرىب درصدد جذب آراست؟
در اىن مرحله، مشخص مى شود که نظرىات و برنامه هاى کدام ىک از نامزدها با آنچه 

شهرونِد انتخاب کننده مى خواهد، نزدىک است.
٭ ٭ ٭ 

مجموعٔه اىن گام ها فرد را به انتخابى دقىق تر و روشن تر هداىت مى کند.
شاىد بگوىىد:» انتخاب نماىنده عجب کار مشکلى است!« ما هم پاسخ مى دهىم: »بلى، 
کارى بسىار مهم و مشکل است؛ زىرا هر فرد با انتخاب خوىش در واقع سرنوشت چهار سالٔه 

خود و کشورش را رقم مى زند.«
فردى که به پاى صندوق هاى رأى مى رود، اگر به کاغذى که دىگرى به دست او مى دهد 
و اسامى چند کاندىدا بر آن نوشته است، بسنده کند، چه بسا که به جاى انجام وظىفه، به خود و 
کشور خوىش خىانت کرده است؛ زىرا اىن رأى ها، فردى را به عنوان نماىندٔه مردم با اختىارات 

زىاد به مجلس مى فرستد ىا زمام امور کشورى را به دست فردى به نام رئىس جمهور مى دهد.
دورٔه جوانى، دورٔه انتخاب هاىى مهم چون انتخاب شغل و همسر است و سهل انگارى 
و بى توجهى به آن بر سرنوشت فرد اثر مى گذارد. اىن دوره، آغاز انتخاب مهم ترى نىز است 

)انتخاب نماىنده( که سهل انگارى در مورد آن بر سرنوشت فرد و جامعه اثر مى گذارد.
اگر الزمٔه ىافتن شغل مناسب، داشتن انگىزه، مهارت و … است، در انتخاب نماىنده 

هم داشتن اطالعات و تشخىص درست از ابزارهاى کار محسوب مى شود.
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درس ششم

نظام سىاسى و نظام هاى اجتماعى دىگر

نظام سىاسى و خانواده
افراد قبل از آنکه وارد فعالىت هاى سىاسى شوند، در خانواده و مدرسه اجتماعى 

مى شوند؛ ىعنى:
ــ براى بر عهده گرفتن نقش ها و فعالىت ها در اجتماع بزرگ تر آماده مى شوند؛

ــ الگوهاى عمل خاصى براى آنها مطلوب و با ارزش شناخته مى شود؛
ــ گراىش هاى خاصى پىدا مى کنند؛

ــ و… .
به  و  مى شوند  وارد  بزرگ تر  اجتماع  به  گرفته  شکل  شخصىتى  با  افراد  واقع،  در 

فعالىت هاى اقتصادى و سىاسى مى پردازند.
اگر نوع تربىت فرد در خانواده و مدرسه به گونه اى باشد که با ارزش ها و الگوهاى 

عمل نظام سىاسى متناسب نباشد، فرد و نظام سىاسى دچار مشکل مى شوند.
مستبدانه  به طور  پدر  همىشه  آن  در  که  کند  رشد  خانواده اى  در  فرد  کنىد  فرض 
تصمىم گىرى مى کند و او نىز اىن شىوه را طبىعى مى داند. چنىن فردى به احتمال زىاد، در 

فعالىت سىاسى نىز به شىوه هاى مشورتى روى خوش نشان نخواهد داد.
ــ از نظر وى سىاست گذارانى داراى شخصىت مطلوب اند که قاطعانه عمل کنند و 

به نظرىات و انتقادات کمتر توجه داشته باشند.
به عکس، اگر فرد در خانواده اى بزرگ شده باشد که در آن تصمىم گىرى با مشورت 

انجام مى شود، آمادگى بىشترى براى قبول شىوه هاى مشورتى در نظام سىاسى دارد.
حالت دىگرى را در نظر مى گىرىم؛ خانواده اى با خانواده هاى دىگر و خوىشاوندان 
پىوند و رابطه دارد. کودک اىن خانواده در مراسم جمعى خوىشاوندان و مهمانى ها شرکت 
مى کند. در او نسبت به همکارى، عمل جمعى و شرکت در مراسم روحىٔه مثبت به وجود 
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مى آىد. اىن فرد وقتى که به اجتماع بزرگ تر وارد مى شود، به احتمال زىاد 
به کارهاى جمعى گراىش خواهد داشت. در فعالىت سىاسى نىز به تشکىل 
جمع هاى سىاسى و فعالىت هاى دسته جمعى گراىش بىشترى نشان خواهد 

داد تا عمل فردى.
در حالى که احتمال دارد کودکان خانواده هاىى که کمتر با خانواده هاى دىگر رفت وآمد 
دارند، در سىاست راه عمل فردى را در پىش گىرند؛ مثالً در انتخابات به رأى دادن اکتفا کنند.
موارد ىاد شده برخى از آثار غىرمستقىم خانواده بر فعالىت سىاسى افراد است. خانواده 

آثار مستقىمى نىز بر فعالىت سىاسى فرد در آىنده دارد.
ـ 5 دو خانوادٔه زىر را در نظر بگىرىد؛ فعالىت 11ـ

ــ خانواده اى که در آن، والدىن در فعالىت سىاسى مشارکت مستمر دارد.
ــ خانواده اى که در آن، والدىن فعالىت سىاسى را امرى بىهوده تلقى مى کنند.

چند نمونه از رفتارهاى سىاسى افراد تربىت شده در اىن دو خانواده را در بزرگ سالى 
با ىکدىگر مقاىسه کنىد.

نظام سىاسى نىز بر نظام خانواده اثر مى گذارد. فرض کنىد سىاست گذاران درمقابل 
با  باىد تولىدمثل افزاىش ىابد؛ حال چه براى مقابله  تهدىد خارجى به اىن نتىجه برسند که 
دشمن و چه به عنوان ىک عامل بازدارنده )آن طور که رژىم اشغالگر قدس چنىن سىاستى 
را دنبال مى کند(. در اىن حالت، شکل خانواده تفاوت خواهد داشت با زمانى که افزاىش 
جمعىت خطر تلقى مى شود و سىاست ها در جهت محدود کردن خانواده سازمان مى ىابد.

مقابله با شکل زندگى خانوادگى ىکى دىگر از اشکال اثر نظام سىاسى بر خانواده است 
که در نظام هاى کمونىستى از سىاست هاى اصلى محسوب مى شد.

عالوه براىنها نظام سىاسى:
ــ با ارائٔه الگوهاى مشخص زندگى خانوادگى،

ــ وضع مقرراتى که اختىارات و وظاىف زن و شوهر و فرزندان را در خانواده مشخص مى کند
ــ و… 



122

بر شکل خانواده، ازدواج، سّن ازدواج و … اثر مى گذارد.
ـ 5 پنج نمونه از تأثىرات نظام سىاسى را بر خانواده )غىر از موارد گفته شده(  فعالىت 12ـ

بنوىسىد و آنها را با هم مقاىسه کنىد.
ارزشى که نظام سىاسى براى فعالىت سىاسى خانواده ها قائل است، بر شکل و عمل 

خانواده ها اثر مى گذارد.
در اجتماع قبىله اى که قدرت سران طواىف به تعداد خانواده ها و اعضاى آنها وابسته 
است، جاىگاه خانواده نسبت به جوامع امروزى که در آنها افراد شخصاً در سىاست دخالت 

مى کنند، متفاوت است.
در اجتماعى که رىاست و نقش سىاسى به نسب بستگى دارد، خانواده وضعى متفاوت 

دارد با جامعٔه امروزى که نسب در بر عهده گرفتن نقش هاى سىاسى اثرى ندارد.
بنابراىن، با اىنکه در وهلٔه اّول به نظر مى رسد که خانواده و نظام سىاسى چندان رابطه اى 
با ىکدىگر ندارند، آنها داراى پىوندهاى متقابل بسىارى اند؛ به نحوى که ناهماهنگى مىان 

خانواده و نظام سىاسى تأثىرات منفى بر هر دو خواهد گذاشت.
ـ 5 با توجه به نمونٔه زىر، سه مورد دىگر از ناهماهنگى هاى مىان خانواده  فعالىت 13ـ
و نظام سىاسى را بىان کنىد و آثار آنها را بر نظام سىاسى و خانواده، در کالس مورد بحث 

قرار دهىد.
ــ تأکىد خانواده بر ارزش هاى تجملى و اسراف در نظامى سىاسى که بر صرفه جوىى 

تأکىد دارد.

نظام سىاسى و نظام آموزشى
بعد از خانواده، دومىن مرحلٔه اجتماعى شدن فرد در مدرسه و نظام آموزشى انجام مى شود؛ 
بنابراىن، بخش دىگرى از شخصىت، گراىش ها و ارزش هاى فرد در اىن مرحله شکل مى گىرد. 

عالوه بر اىن، مهارت ىافتن براى انجام دادن اعمال سىاسى نىز در مدرسه محقق مى شود.
قرار گرفتن معلمان در کنار والدىن به عنوان راهنما و سرمشق کودک، اىن تواناىى را به 
مدرسه و نظام آموزشى مى دهد که فرد را حتى در مقابل خانواده و اجتماع بزرگ تر قرار دهد 
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ىا اىنکه او را به اجتماع و خانواده عالقه مند سازد.
مدرسه در ارتباط با نظام سىاسى در دو جهت عمل مى کند:

ــ اىجاد گراىش منفى ىا مثبت در فرد نسبت به نظام و عمل سىاسى،
ــ اىجاد مهارت براى انجام عمل سىاسى.

نظام  با  ارتباط  باالتر، نقش دىگرى هم در  نظام آموزشى در سطوح  اىن،  بر  عالوه 
سىاسى اىفا مى کند:

ــ اىجاد صالحىت و شاىستگى براى بر عهده گرفتن نقش هاى سىاسى.
در جوامعى که داراى نظام سىاسى قانونى اند، کسانى که سابقٔه خانوادگى و اشرافىت 

دارند دىگر به صرف اىن سابقه نمى توانند نقش هاى سىاسى را عهده دار شوند بلکه آنانى که:
ــ از نظر ذهنى توانمندند؛

ــ مى توانند به خوبى تحلىل کنند، راه حل ارائه دهند و در نتىجه خوب تصمىم بگىرند، 
نقش هاى سىاسى را بر عهده دارند و اىن کارى است که نظام آموزشى انجام مى دهد.

سوابق تحصىالت رؤساى جمهورى، نخست وزىران، وزرا، معاونان و مشاوران و … 
اىن مدعا را تأىىد مى کند.

فعالىت 14ــ  5 نظام آموزشى با تغىىر موقعىت هاى اجتماعى و اقتصادى افراد، بر نظام 
سىاسى اثر مى گذارد. ىک نمونه از اىن مورد را در کالس مورد بحث قرار دهىد.

بنابر آنچه گفتىم، نظام سىاسى در صورتى که بخواهد دوام داشته باشد، باىد به طور 
مداوم متوجه نظام آموزشى باشد. مسىر بسىارى از جوامع که نظام آموزشى آ نها به جاى 
تربىت افراد سازگار با نظام سىاسى، افرادى ناسازگار تربىت مى کند در نهاىت به تغىىر نظام 

مى رسد. نمونه هاى اىن امر:
ــ نظام سىاسى خودکامه ىا دىکتاتورى است که در نظام آموزشى آن مفاهىمى چون 
آزادى و برابرى آموزش داده مى شود و  افراد به جاى وفادارى به نظام دىکتاتورى براى 

به دست آوردن آزادى و برابرى سر به شورش برمى دارند؛
ــ نظام هاى وابسته که در آموزش آنها ارزش هاىى چون استقالل و کاراىى براى افراد 

درونى مى گردد و افراد در جهت ناسازگارى با اىن نظام ها تربىت مى شوند؛
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به  فرد  از شىوه هاى دستىابى  ىکى  تملّق  و  بى چون و چرا  اطاعت  که  نظامى  در  ــ 
نقش هاى سىاسى است و در نظام آموزشى آن تملق و چاپلوسى امرى غىراخالقى و مذموم 

تلّقى شده، فرد به ناسازگارى دچار مى شود؛
ــ و… .

پرسش هاى فصل
1ــ نظام سىاسى را تعرىف کنىد و آن را با نظام اقتصادى مقاىسه نماىىد.

2ــ عمده ترىن وظىفٔه نظام سىاسى چىست؟
3ــ نظام قانونى چه وىژگى هاىى دارد؟

4ــ وىژگى هاى دو نظام قانونى و خودکامه را با ىکدىگر مقاىسه کنىد.
5 ــ فعالىت سىاسى چه نوع فعالىتى است؟ مبنا و محدودٔه آن را چه چىزى تعىىن مى کند؟
6 ــ چند نمونه از آثار و نتاىج وجود احزاب، انجمن ها و نشرىات را در جامعه بىان کنىد.

7ــ مهم ترىن نقش فرد در نظام سىاسى قانونى چىست؟ چرا؟
8 ــ رابطٔه متقابل تربىت خانوادگى و رفتار سىاسى فرد را شرح دهىد.

9ــ نظام آموزشى با نظام سىاسى چه رابطه اى دارد؟
نماىندگى را شناساىى کنند؟  نامزدهاى  افراد جامعه از چه راه هاىى مى توانند  10ــ 

توضىح دهىد.
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مرورى بر فصل
1ــ نظام سىاسى از نقش هـاىى تشکىل شده است. اىن نقش ها بـراى حفظ تعـادل نظام اجتماعى شکل 
گرفته اند، با هم پىوستگى متقابل دارند و مى توانند در صورت لزوم، براى حفظ تعادل نظام اجتماعى از زور 

استفاده کنند.
2ــ با توجه به نوع گروه، نظام هاى سىاسى متفاوتى وجود دارد.

3ــ به نظامى سىاسى که در آن تمام نقش ها و اختىارات حول خواسته هاى ىک فرد )حاکم   کشور( شکل 
مى گىرد و افراد براساس سرسپردگى به او انتخاب مى شوند، »نظام خودکامه« گفته مى شود.

را   قانون مشخص  امورکشور  اداره کنندگان  نقش ها و صالحىت هاى  آن  در  نظامى سىاسى که  به  4ــ 
مى کند، »نظام قانونى« اطالق مى شود.

5 ــ نظام سىاسى جمهورى اسالمى اىران نظامى قانونى است که مبناى قوانىن مدون آن را قوانىن الهى 
تشکىل مى دهد.

6  ــ در نظام سىاسى جمهورى اسالمى اىران، رهـبر )ولى فقىه( در رأس نظام قرار دارد و مجلس خبرگان 
او را از بىن فقهاى موجود انتخاب مى کند.

7ــ رسانه هاى گروهى و احزاب و انجمن ها نىز جزء نظام سىاسى کشور محسوب مى شوند.
)داوطلب شدن، شرکت در  معّىن  به هدف هاى سىاسى  منظور دستىابى  به  که  فعالّىتى  به مجموعٔه  8 ــ 

انتخابات، شرکت در راه پىماىى و …( انجام مى گىرد، »فعالّىت سىاسى« گفته مى شود.
9ــ مهم ترىن نقش فرد در نظام سىاسى قانونى انتخاب نماىنده است.

نامزدها و تشخىص و  انتخابات، داشتن هدف مشخص، شناساىى  10ــ الزمٔه شرکت آگاهانٔه فرد در 
ارزىابى صالحىت آنهاست.

11ــ فرد هر قدر در فعالّىت ها و انتخابات سىاسى خود با آگاهى بىشترى عمل کند، سالمت سىاسى در 
جامعه بىشتر مى شود.

12ــ مشارکت فرد در فعالّىت هاى سىاسى مانند انتخاب رئىس جمهور، نماىندگان مجلس، شوراهاى 
اسالمى شهر و روستا و غىره باىد با آگاهى همراه باشد.

13ــ رفتار سىاسى فرد در جامعه از تربىت خانوادگى او تأثىر مى پذىرد.
14ــ نظام آموزشى کشور با تربىت سىاسى افراد و دادن مهارت هاى سىاسى الزم به آنها به سالمت و تحکىم 

نظام سىاسى کمک مى کند و آنها را براى بر عهده گرفتن نقش هاى سىاسى آماده مى سازد.
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