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چکیده:
جمهوری اسالمی در طول چهار دهۀ گذشته ،دورههای مختلفی را تجربه و چهرههای متفاوتی از خوود بوروز
داده است .با تغيير هر رئيس دولت -مجريه ،جمهوری اسالمی مواجه با يك تغييور اساسوی در سياسوتهای وال
خود شده و تصور تغييرات ماهيتی در جمهوری اسالمی را دامن زده است .از ايون مظرور ،مهون مظتوو ت وو ت
سياسی جمهوری سالمی به عظوا يك موضوع متالعاتی ،جالب توجه بوده ،ايون سولال متورس اسوت وه چوه
مظتقی بر ت و ت جمهوری اسالمی حا ن است و چگونه میتوا همۀ مراز و نشيبهای آ را زير يوك عظووا
و در چارچوب يك نرام سياسی توضيح داد؟
برای مهن ت و ت سياسی -اجتماعی ايرا ِ معاصر ،برخی نرريهها و الگوهای نروری وجوود دارد اموا بوه ل وا
تفاوت و تغييرات ناشی از انقوالب اسوالمی ،بورای ت ليوو ت وو ت سياسوی دورر جمهووری اسوالمی نيازمظود
چارچوبها و قواعد ديگری مبتظی بر تجربۀ تاريخی ايرا و عملكرد جمهوری اسالمی هستين .به نرور مویرسود
با توسو به مظتو حا ن بر ت و ت سياسی جمهوری ،میتوا مراز و نشيبهوای ايون چهوار دهوه را یيوو يوك
چارچوب قرار داد.
از اين نرر ،ت و ت سياسی جمهوری اسالمی ،به جامعه شظاسی ت و ت ايورا در دورر معاصور و نيوا ماهيوت
جمهوری اسالمی بر میگردد .جمهوری اسالمی ،عالوه بر ايظكه م صول مستقين يك انقوالب اجتمواعی اسوت،
ال جديد و مظ صر بفورد نيسوت
تداوم تاريخی ايرا را پشتوانۀ خود دارد .درواقع ،جمهوری اسالمی پديدهای ام ً
و با توجه به عقبه و سابقۀ آ و براساس تجربۀ تاريخی ،قواعودی بورای مهون ت وو ت سياسوی آ وجوود دارد.
ضمن ايظكه به عظوا يك نرام سياسی بشری ،بخشی از قواعد ماهيتی حا ن بور هور نروام سياسوی ديگور را نيوا
يدک می شد و قيام به ايفای وظايف ضروری ،ضامن بقا و تعادل نرام است.
واژگان اصلی :الگوهای رأیدهی ،قواعد مهن ،ت و ت سياسی ،جمهوری اسالمی ،انتخابات

 .1استاديار علوم سياسي دانشگاه تهران ،تهرا  ،ايرا (.نويسظده مسئول)
shafieef@ut.ac.ir

فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی دورۀ  ،10شمارۀ  ،2شمارۀ پیاپی ( ،)37تابستان 1400

مقدمه
جمهوری اسالمی ايرا در طول چهار دهۀ گذشته مراز و نشيبهای مختلفووی را پشتسوور گذاشووته
است .بعد از جظگ قدرت اوليه( ،)1357-60جريا اسالم مقاهتی با غلبووه بوور سوواير مودرعيا قوودرت،
حا ميت را به طور امو در اختيار گرمت و از نيمۀ دوم سال  ،1360حا ميووت در جمهوووری اسووالمی
در چارچوب ال اسالمگرايی مقاهتی در قالب دو جظاس(ابتدا چو  -راسووت و بعوود ًا اصووالسطلب-
اصولگرا) تداوم يامته است.
با اين وجود ،در طول چهار دهۀ گذشته ،جمهوری اسالمی دورههای متفاوتی را به ل ووا سياسووتهووا
و برنامهها ،ارگاارا و مديرا سياسی -اجرايی ،تجربه رده است .متظاظر با اين دورههووا ،چهوورههووای
متفاوتی از جمهوری اسالمی نيا ظهور يامته و با تغيير هر رئيس دولووت -مجريووه ،جمهوووری اسووالمی
مواجه با يك تغيير راديكال و نوسا شديد در سياستهای ال خود شده ه شور را مدتی مواجووه بووا
بیثباتی و ناپايداری در جهتگيری شور و نيا جابجايی گسترده نيووروی انسووانی و مووديريتی وورده و
تصور تغييرات ماهيتی در جمهوری اسالمی را دامن زده است.
از اين مظرر ،مهن ت و ت سياسی جمهوووری سووالمی بووه عظوووا يووك موضوووع متالعوواتی ،1يكووی از
معماهای علن سياست و جامعه شظاسی سياسی است ه باعث اغتشاش مكری و سووردرگمی ت ليووو-
گرا و سياستمدارا در مورد پيشبيظیپذيری ت ووو ت سياسووی جمهوووری اسووالمی و و مهون مظتووو
ال مظ صووربفرد و درنتيجووه غيرقابووو
حا ن بر آ شده است بعضی جمهوری اسالمی را پديدهای ووام ً
پيشبيظی و غيرقابو مهن با الگوهای موجود جامعه شظاسی سياسی موویدانظوود .برخووی ديگوور ،ت ووو ت
جمهوری اسالمی را درهن -برهن ،پرا ظده و ماقد نروون مظتقووی و بوویارتبوواب بوواهن دانسووته و بوا هوور
انتخابات و آمد رئيس جمهور جديد ،ت ليوهای عجيب و غريب ارائه میدهظد .برخی نيا دورههووای
مختلف جمهوری اسالمی را متظاقض و متفاوت باهن میدانظد و به تغيير ماهيت جمهوری اسووالمی در
گذر زما اعتقاد دارند.
بظابراين ،سلال اين است چه مظتقی بر ت و ت سياسی جمهوووری اسووالمی حووا ن اسووت و چگونووه
ال مظتقووی بوور
میتوا همۀ آنها را زير يك عظوا و در چارچوب يك نرام سياسی توضيح داد؟ آيا اصو ً
ت و ت سياسی جمهوری اسالمی حا ن است يا بینروون و ماقوود مظتووو اسووت؟ آيووا همووا طووور ووه
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احتشامی در توصيف ت و ت و چرخش بعد از جظگ ،اصتالس «جمهوری دوم» را بووه ووار موویبوورد،
به مظتو حا ن بر اين ت و ت سياسی ،میتوا همۀ آنها را یيووو يووك چووارچوب قوورار داد؟ آيووا ايوون
ت و ت و تغييرات شگفتآور ،به معظای غيرقابو پيشبيظی بود مسووائو جمهوووری اسووالمی اسووت و
ت ليوگرا بايد هميشه غاموگير شوند يا با تكيه بر مظتو ت و ت سياسی جمهوری اسالمی ،میتوووا
تاحدودی اين ت و ت را مديريت رد؟
برای مهن ت و ت سياسی -اجتماعی ايوورا معاصوور ،نرريووههووا و الگوهووای نرووری چظوودی از سوووی
صاحبنررانی مانظد جا مورا  ،اتوزيا  ،آبراهاميا  ،احمد اشرف ،بشيريه و  ....ارائه شووده اسووت ووه
علیرغن توانايی نسبی ت ليو اين ت و ت ،اين الگوها ،هن استیهايی دارند و هن بووه ل ووا تفوواوت
و تغييرات ناشی از انقالب اسالمی ،برای دوره جمهوری اسالمی نياز به چارچوبها و قواعد ديگووری
مبتظی بر تاريخ و تجربه است .بويژه وقوع انقالب اسالمی ،عوامووو و متغيرهووای جديوود يووا رونوودهای
جديدی را در نرريهپردازیهای علوم اجتماعی و ت و ت سياسی دامن زده است ه نمیتوا به آنهووا
بیتوجه بود.
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بايد قائو به تغيير اساسی در نرام جمهوری اسالمی بعد از هر تغيير رئيس دولت شد يا ايظكه با توسووو

براساس متالعات مقايسهای جديد ،امكا دارد انواع مختلف ت و ت ،علو متفوواوتی داشووته باشووظد يووا
ايظكه مسيرهای ع رلی مختلفی برای ت و ت وجود داشته باشد درواقع ،همه جوامع يا ت ووو ت ،دقيقو ًا
هما مرايظدها و علو را ندارند و ممكن است مسيرهای متفاوت ،بووه نتووايي يكسووانی مظتهووی شووود .از
سوی ديگوور ،اهميووت مرهظووگ و باورهووای ايوودئولو يك در ت ووو ت اجتموواعی و سياسووی غيرقابووو
انكاراست و ظشگرا دولتی و سياستهووا و خو مشووی آنهووا تاحو ردی متوأثر از باورهووا ،هظجارهووا ،و
هويتهای جمعی است(پظاهی .)46 1385 ،بر همين اساس ،مراجعه به تجربووه جمهوووری اسووالمی و
تاريخ زيستۀ ايرا  ،روش مظاسبی برای شف و مهن مظتووو و روابو موجووود بووين عوامووو ت ووو ت
سياسی آ است .مدرعای اين مقاله آ است ه با دستيابی بووه مظتووو ايوون ت ووو ت ،سووردرگمیهووا و
اغتشاشات مكری در مورد جمهوری اسالمی ،ن شده و میتوا ت و ت سياسی جمهوووری اسووالمی
را پيشبيظی و مديريت رد و از تبعات مظفی سياسی آ در قالب ب را ها و بیثباتیها است.
ت و ت سياسی جمهوری اسالمی غالب ًا در هظگامۀ انتخابات رياست جمهوووری و بووه وسوويلۀ تغييوور و
ت ول در رأس قور مجريه رخ داده و به ن وی به انتخابات رياسووت جمهوووری پيونوود موویخووورد .بووه
همين دليو ،مظاسبترين چارچوب علمی در اين زميظه ،الگوهای رأیدهی و رمتار انتخاباتی اسووت ووه
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در جامعه شظاسی سياسی برای مهن رمتار انتخاباتی به ار میرود .ايوون نرريووههووا و رهيامتهووا براسوواس
تجربۀ جوامع امريكايی و اروپايی در قر بيستن تئورياه شده ه تا حدودی قابليووت توضوويح ت ووو ت
سياسی جمهوری اسالمی را هن دارد ،اما نواقص و استیهای آنها غيرقابو انكار اسووت .ضوومن ايظكووه
ت و ت سياسی در جمهوری اسالمی ،مراتر از رمتار انتخابوواتی و رأیدهووی اسووت و بووه ن وووی ،ووو
تغيير و ت و ت نرام سياسی و جهتگيری ال شور را هن شامو میشود و مورجح اسووت ووه بووا
تكيه بر تجربۀ تاريخی ت و ت ايرا بويژه دورر جمهوووری اسووالمی ،الگوهووا و قواعوودی بوورای مهوون
نحووال بووا ديوودگاههووای نرووری موجووود هوون
ت و ت سياسی جمهوری اسالمی ارائه شود ه در عووي ِ
همخوانی داشته باشد .امتياز اين الگوی نرری ،روش بومی استظتاج آ يووا دادهپايووه بووود آ براسوواس
تاريخ ت و ت جامعۀ ايرانی در دورر معاصر است ه به صورت وارونه به نرريووههووا و رهيامووتهووای
موجود علوم سياسی و جامعه شظاسی سياسی هن مستظد شده است.
اين روش ،با روندهای جديد علوم اجتماعی هن سازگار است ه نرريووۀ عووام و مراروايووتهووا را زيوور
سلال برده و گرايش غالب به سمت نرريهپردازیهای خوواو و موووردی اسووت ووه از روش ت ليووو
مبتظی بر تاريخ استفاده می ظظد زيرا پس از وقوع انقالب اسالمی ،عواملی مثووو مرهظووگ ،ايوودئولو ی و
عامليت ارادر انسانی در تئوریهای اجتماعی و سياسی اهميت پيوودا رده(پظوواهی )281-278 1387 ،و
الگوها و نرريهها بايد مستظد به تجربه و پشتوانۀ تاريخی باشووظد و از ووال روايووتهووا و مرروايووتهووا
مراتر بروند .از اين نرر ،در ت ليو ت و ت سياسی جمهوری اسالمی هن ،روش ارجح اين اسووت ووه
از متن تاريخ ،تجربۀ زيسته و ت و ت سياسووی -اجتموواعی دورر معاصوور جامعووۀ ايرانووی بووه نرريووه و
الگوهايی برای مهن مسائو جمهوری اسالمی برسين.
بر اين اساس ،در مقالۀ حاضر با نگاهی به الگوهای رأیدهی و نرريووههووايی ووه بوورای توضوويح رمتووار
انتخاباتی وجود دارد ،تالش میشود با تكيه به تجربووۀ توواريخی ايوورا و جمهوووری اسووالمی ،مظتووو و
قواعد حا ن بر ت و ت سياسی جمهوری اسالمی استخراج شود.
الگوها و رهيافتهاي رأيدهي
در جامعه شظاسی سياسی ،سه نرام اصلی مكری يا رهيامت اساسووی در مووورد رمتووار رأیدهووی وجووود
دارد ه از جامعه شظاسی ،روا شظاسی و اقتصاد نشأت گرمته و سه مكتب را بوجود آوردهانوود مكتووب
لمبيا يا رويكردهای جامعه شظاختی -جمعيت شظاختی( زارسفلد و همكارانش) ،مكتب ميشيگا يووا
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رويكرد روانشظاختی( مپو و همكارانش) ،مكتب داونایهووا يووا رويكوورد اقتصووادی -عقالنی(عبوودال،
 -1الگوي جامعه شناختي يا مكتب كلمبيا :ريشه اين مكتب به انديشه ورزانووی همچووو

زارسووفلد،

برلسو  ،ليپست و رو ا برمیگردد و از بتن مدلوارههووا و روشهووای جامعووه شظاسووی انتخابووات در
امريكا برآمده و از جظگ جهانی دوم توسعه يامته است .در اين مكتب به نقووش سوواختارهای اجتموواعی
و عوامو ساختاری(نه انگياههای مردی) در تصمينگيری سياسی امراد تأ يد میشووود .رمتووار رأیدهووی
به معظای ابراز هويت اجتماعی است و اين هويت ،ت ت تأثير عوامو مختلفوی قوورار دارد( زارسووفلد و
ديگرا  .)30 1382 ،با توجه به نقش جامعه در شكودهی به نرام باور و ارزشهووا و الگوووی رمتوواری
مردم ،برای مهن رمتار آنها بايد به جامعه رجوع رد .به همين دليو ،اين رويكرد ،به سووظت ت ليوووهووای
بوم زيستی هن معروف شده و بر اين اصووو مبتظووی اسووت ووه خصوصوويات م ووي زيسووتی ووه رأی
دهظدگا در آ پرورش میيابظد ،برای مهميد نگرشها و نيا رمتارهای انتخابوواتیشووا  ،عامووو تعيووين
ظظدهای است(دورماگن و موشار.)210 1389 ،
اين مكتب ،شراي اجتماعی و اقتصادی و مرهظگی امراد رأی دهظووده را بووا جهووتگيووری سياسووی و در
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 116-115 1391ريمی و یوالفقاری.)58-34 1398 ،

نتيجه رأی امراد دخيو میداند و بين شراي اجتماعی ،اقتصووادی و مرهظگووی و رمتووار رأیدهووی امووراد
رابته معظادار قائو بوده ،معتقد است «مرد از نرر سياسی آ گونه میانديشد ه از نروور اجتموواعی در آ
به سر میبرد» يا «امراد آ گونه ه اجتماعی هستظد ،هما طور سياسووی مكوور مووی ظظوود» يعظووی عوامووو
اجتماعی ،تعيين ظظدر گرايشهای سياسی امراد است( ريمی و یوالفقوواری .)36 1398 ،آنچووه از ايوون
گاارر راهظما مستفاد میشود ،اين است ه در اين ت ليوهای جامعه شظاسووانه ،بووه انگيوواههووای مووردی
رأیدهی متر توجه میشود و برای توضيح استمرار و ثبات گرايشهای سياسی مظاطو مختلووف ،بايوود
به سراغ عاملی مراتر از مرد يعظی ويژگیهای اجتموواعی امووراد نريوور طبقووه اجتموواعی ،درآموود ،شووغو،
مذهب و م و سكونت (شهر -روستا)رمت .رأی دهظدگا ت ت تأثير مختصات اجتماعیشووا اغلووب
پيش از شروع مبارزات انتخاباتی ،تصمين خود را اتخای می ظظد(عبدال.)117 1391 ،
علیرغن شواهد تجربی مليد اين رهيامت ،الگوی جامعه شظاختی در توضوويح تووأثير عوامووو اقتصووادی،
دارای م دوديتها و استیهايی است متغيرهای اجتماعی ،با وجود توضيح ثبووات درازموودت رمتووار
رأیدهی ،تفاوتهای رمتاری رأی دهظدگا در انتخابات و مقاطع مختلف را توضيح نمیدهظود .درواقووع،
اين رهيامت ،تبييظی جبرانگارانه و دترميظيستی است ه قدرت تبيين ظظدگی انوود ی دارد و نموویتوانوود
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تغييراتی را ه از يك انتخابات به انتخاباتی ديگر در ترجي ات رأی دهظدگا پديد میآيد ،تبيين ظد.
 -2الگوي روانشناسي اجتماعي يا مكتب ميشيگان :در چووارچوب رويكوورد روا شووظاختی ،توجووه
روی رأی دهظدگا مردی متمر ا میشود ه در دانشگاه ميشيگا رشد يامت .م دوديتهووای الگوووی
جامعهشظاختی ،مظجر به ظهور اين مكتب شد ه مووی وشويد بووا اسووتفاده از مفهوووم هويووت حابووی يووا
ت اب ،بر اين م دوديتها مائو آيد .مرجع اصلی اين مكتب ،توواب «رأی دهظوودر امريكووايی» نوشووتۀ
مپو ،انورس ،ميلر و استو س در سال  1960است .براساس اين الگو ،رأیدهی تووابع تلقووی امووراد از
موضوعات مهن سياسی در جامعه بوووده ،تصوومين رأی دهظوودگا بيشووتر تووابع عوامووو روانووی اسووت و
متغيرهای درازمدت و پايداری نرير تعلو خاطر حابی در رمتار رأیدهی امراد ملثر است يعظووی مووارغ
از جایبهها و دامعههای موجود در يك پيكار انتخاباتی ،رأی دهظدگا به طووور لووی بوور وموواداریهووای
حابی خود پامشاری می ظظد(ايوبی.)21-20 1377 ،
تعلو حابی يا ت اب ،به معظی وابستگی روانی و رابته باثبات و بادوام امراد با يووك حوواب سياسووی و
جهتگيری عاطفی مرد به يك گروه مهن در م ي اطرامش است به گونهای ه اين گووروه بووه عظوووا
گروه مرجع برای رأی دهظدگا عمو می ظد( ريمی و یوالفقاری .)41 1398 ،درواقع« ،تعلو حابووی»،
جهتگيری ثابت و عاطفی رأی دهظدگا به يك حاب است ه به مرور زمووا بووه بخشووی از هويووت
شخصی آنها بدل شده ،باعث میشود رأی دهظده از يك تصمين گيرندر مستقو ،بووه مووردی ووه ت ووت
تأثير مرايظدهای جامعهپذيری قرار دارد ،تغيير مكا دهد .براساس ايوون الگووو ،وابسووتگی بووه احووااب و
رأی داد  ،نوعی پيوند و عالقه عاطفی و احساسی است ه اغلب از سوی خووانواده و م ووي بووه موورد
القا میشود .لذا رأیدهی پديدهای ناخودآگاه و تاحدود زيادی موروثی است .بور همووين اسوواس ،موودل
«دو طبقه -دو حاب» در امريكا و انگليس تثبيت شد و امراد متعلو به دو طبقۀ اصلی جامعووه بووا توجووه
به تعلو خاطرشا  ،به يكی از احااب مسل جامعه متصو شدند .وابستگی حابی در طول زما  ،متوور
دچار تغيير میشود(ايوبی.)20 1377 ،
نقش ت اب از هما ابتدای شكوگيری اين مكتب ،مورد نقد واقع شده است هوون بووه خوواطر مشووكو
اربست آ در نرامهای انتخاباتی چظدحابی ،هن بويژه بووه خوواطر تضووعيف ماايظوودر ارتبوواب امووراد بووا
احااب سياسی در امريكا در دهههای اخير .از اين نرر ،الگوی ميشيگا نقش وماداریهووای درازموودت
حابی را بيش از ح رد برآورد می ظد و نمیتواند د يو رأی داد برخی امراد مظتسب به يك حوواب ،بووه
حاب رقيب يا حتی عدم مشار ت را توضيح دهد .رأیدهظدگا  ،طبو ارزيابیای ه در هوور انتخابووات
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از شراي اقتصادی و ن ور عملكرد حاب و رهبرانش دارند ،رأی مویدهظوود .هويووت حابووی مقو بووه
 .)49بر اين اساس ،تبيين و توضيح اين تغييرات در انتخابهای رأی دهظدگا  ،بايد به وسوويله مالحرووه
ما تورهای مرتب با مرآيظد پردازش اطالعات و عقالنيت رأی دهظوودگا و نرووام سياسووی و انتخابوواتی،
مورد تأمو و متالعه قرار گيرد و همين باعث ظهور مكتب اقتصادی شد.
 -3رهيافت اقتصادي يا انتخاب عقالني(مكتب روچستر) :رهيامت انتخاب عقالنی در ت ليووو رمتووار
رأیدهی ،الگوی اقتصادی رأی داد يا مكتب روچستر است .دهۀ  1960در امريكا ،دهووۀ گوورايش بووه
سمت الگوهای عقالنی در تبيين پديوودر انتخابووات بووود و آنتووونی داونووا در توواب «تئوووری اقتصووادی
دمو راسی» با تمر ا بر عقالنيت ،نااطميظانی و آگاهی ،نرريووۀ انتخوواب عاقالنووه را متوورس وورد .بوودين
ترتيب ،ت ليو پديدههايی چو مشار ت سياسی ،حر تهای جمعی و مشووار ت حابووی بووا اسووتفاده از
نرريات اقتصادی گسترش يامت(ايوبی 22 1377 ،ريمی و یوالفقوواری .)50 1398 ،طرموودارا ايوون
نرريه ،معتقدند رأی دهظدر امروزی در رمتار انتخاباتی خود ،هر چه بيشتر به سمت استقالل رأی پوويش
میرود و مبتظی بر استراتژيهای اتخای شده دربارر برنامههای انتخاباتی تصمين میگيرد.
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مظالهی يك ميا ُبر شظاختی (نه يك هويت اجتماعی) عمو مووی ظوود( ريمی و یوالفقوواری-48 1397 ،

اين تكامو ،ريشه در ت و ت اجتماعی عصر حاضر دارد ه م صول به ص ظه آموود قشوور جديوودی
در عرصۀ انتخابات است ظهور جوانا  ،زنا و سياها  ،موضوووعات جديوودی را بووه ميوودا مبووارزات
تبليغاتی آورد .ضمن ايظكه با گذر از عصر صظعتی بووه دورا مراصووظعتی و همگووانی شوود آموووزش و
اماايش تعداد باسوادا  ،مشار ت سياسی هن جهتی آگانه يامته و شهروندا  ،بووا توجووه بووه برنامووههووای
انديداها دست به انتخاب موویزنظوود(ايوبی .)23 1377 ،رأی دهظوودگا ت صوويو وورده ،در جامعووهای
تربيت و جامعهپذير شدهاند ه در آ نيازهای مادی اوليه (خوراک ،پوشاک ،مسووكن) بوورآورده شووده و
انتراراتشا به سوی ارضای ارزشهای پسامادی مانظد صلحجويی ،برابری حقوووز ز و موورد ،حفو
م ي زيست چرخيده است .بظابراين ،رمتار اين «رأی دهظدگا جديد» ديگر مثو گذشته قابووو پوويش-
بيظی نيست .اينها هستظد ه جابجايی ا ثريت از يك انتخابووات بووه انتخابووات ديگوور را توضوويح مووی-
دهظد(دورماگن و موشار.)232 1389 ،
دو رويكرد در اين الگو مترس است رويكرد عمومی به نمايظدگی آنتونی داونووا ،ووه معتقوود اسووت در
حوزر سياسی نيا امراد همانظد حوزر اقتصادی درصدد به حدا ثر رساند سود خووود هسووتظد و انگيووار
آنها برای مشار ت در انتخابات و رأی داد برپايه مظامع اقتصادی است (مرض رمتووار عقالنووی) .البتووه،
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رهبرا سياسی ،برو راسی ،احااب و گروههای یینفوی هن مشوومول رمتووار عقالنووی هسووتظد .رويكوورد
ديگر ،ساختارگراست ه از مفاهين جامعه شظاختی مثو ارزشها ،هظجارها و سوواختارها بوورای توضوويح
انتخاب مردی استفاده می ظد و معتقد است امراد به جای آنكه صوورم ًا مظووامع شخصووی را دنبووال ظظوود،
مسائو لیتر و مظامع امراد يا گروههای ديگر را نيا در نرر میگيرند(عبدال.)122 1391 ،
رأی دهظده در بازار سياست مانظد بازار اقتصادی ،دنبال تأمين مظامع خود در با ترين ح رد ممكوون اسووت
و با متالعۀ برنامههای احااب ،حابی را برمیگايظد ه برنامههايش در راستای حف و تووأمين مظووامع او
باشد(ايوبی )23 1377 ،از اين نرر ،در انو اين الگو ،م اسووبه هايظووه -مايوودر رأی داد قوورار دارد و
مرد هظگام انتخاب ،دو چيا را در نرر میگيرد يكی مظامع ووار و ديگووری هايظووۀ آ مظووامع رأی داد ،
تأثير بالقوه يك انتخاب است و هايظههووا ،زمووا و زحمووت رمووتن پووای صووظدوز رأی(عبوودال1391 ،
 .)120درواقع رأی دهظده برمبظای ارزيابی نتايي سياستهای حا ما ظووونی بوورای خووود و شووورش،
در انتخابات بعدی رأی خواهد داد .اگر رأی دهظده ،اين سياستها را سودمظد ارزيابی وورده باشوود ،بووا
رأی داد به نامادهای حاب حا ن ،آنا را ابقا خواهد رد .برعكس ،اگر اين سياستهووا نتووايي مظفووی
داشته باشظد ،او با رأی داد به مخالفا  ،حا ما ظونی را تظبيه می ظد.
علیرغن نقاب قوت نرری و توانووايی سووازگاری ايوون الگووو بووا تجربوۀ زيسووت سياسووی و رمتووار رأی
دهظدگا در جوامع گوناگو  ،الگوی انتخوواب عقالنووی ،قوودرت تبيووين چظوودانی بوورای توضوويح رمتووار
انتخاباتی ندارد زيرا اثبات شده ه حدود نيمی از رأی دهظدگا بدو هرگونه م اسبه هايظووه -مايووده،
بلكه مق برمبظای احساس وظيفه رأی میدهظد حتی در بين سووانی ووه حووس وظيفووه شظاسوویشووا
چظدا قوی نيست ،متغيرهای مرتب با مظامع و هايظهها ،تأثير مورد نرر اين الگووو را نوودارد .عووالوه بوور
اين ،رأی دهظدگا دارای اطالعات و آگاهی امی و دقيو دربارر مظامع و طوورسهووای سياسووتی احووااب
نيستظد و چو نمیتوانظد از عهده پيچيدگیها و دادههووای مختلووف برآيظوود ،برمبظووای اعتمووادی ووه بووه
وسايو ارتباب جمعی يا به يك سازما يا به اشخاو دارند ،اعتقاد پيدا می ظظد ه مواضووع نامادهووا يووا
احااب را متلوب يا نامتلوب تلقی می ظظد .درواقع ،ما مجدد ًا به اين گاارر روا شووظاختی بازگشووتهايوون
ه امراد طبو گروه اجتماعی يا طبو هويت حابیشا رأی میدهظوود( ريمی و یوالفقوواری-56 1398 ،
 )58يا حتی ،تبليغات و رسانهها نقش برجستهای در تصمينگيری مرد دارند.

196

ارزيابي الگوها و طرح الگوي جديد براي جمهوري اسالمي
توضيح رمتار انتخاباتی جوامع غربی و هن به خاطر ماهيت ديظی نرام جمهوری اسالمی ،اربست ايوون
الگوها در مورد جمهوری اسالمی ،با احتيابها و «امووا -اگر»هووايی مواجووه اسووت .يكووی از مهوونتوورين
استی در اين الگوها ناديده گرمتن اعتقادات و باورهای ديظی در تصمينگيری سياسووی امووراد از جملووه
رمتار انتخاباتی است .به همين دليو در نقد الگوی اقتصادم ور ،انديشمظدانی چو بورديووو بووا اسووتفاده
از اصتالحاتی مانظد مظامع نمادين ،تالش ردند به نوعی نقش مرهظگ و ايدئولو ی را نيا ل ا

ظظوود

ولی اساس اين ديدگاه بر نفی اعتقادات مردی و ايدئولو يك رأیدهظدگا اسووتوار اسووت(ايوبی1377 ،
 )25و با اين اصالس و تبصرهها مشكو حو نمیشود .ثبات هووواداری از جظوواسهووا و احووااب ساسووی
حتی با وجود عمو نكرد به وعدههای خود ،نشا میدهد ه در غرب هن رمتووار انتخابوواتی عقالنووی
م ض نيست و امراد ديدگاههای سياسی خود را مبتظی بر ايدئولو ی خووود حفو مووی ظظوود .بظووابراين،
مجموعهای از تأثير و تأثرات مربوب به مظاسبات مرد با عوامو و گروههووای مختلووف ،گوورايش سياسووی
رأیدهظده را شكو میدهد .تصمين رأی دهظده در مرايظدی خوواو از شووراي اجتموواعی -مرهظگووی و
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علیرغن ارزش و اعتبار اين الگوها در تبيين رمتار رأیدهی ،هن استیهووا و نووواقص درونووی آنهووا در

م يتی از يك سو و م اسبات عقالنی مربوب بووه انتخابووات از سوووی ديگوور شووكو موویگيرد(ايوووبی،
.)26-27 1377
همه آثار و مظابعی نيا ه در ايرا در مورد انتخابات و ت ليو و پيشبيظی رمتار انتخابوواتی نوشووته شووده،
در بهترين حالت از همين الگوها استفاده رده و متغيرهای چظدی را برای تأثيرگووذاری بوور انتخابووات و
مشار ت مردم مشخص رده و بعض ًا از طريو يك پيمايش يا پرسشنامه ،مق يك انتخايووات خوواو
را توضح دادهاند .در حوزر نرری ،اولين نوشووته بووه دو مقالووۀ حجووتال ايوووبی در ماهظامووۀ اطالعووات
سياسی -اقتصادی برمیگردد(ايوبی 1377 ،الف و ب) .درسال  1382تاب رسووفلد و همكووارانش و
نيا در سال  1389تاب دورماگن و موشار در ايرا ترجمه شده است .با اين وجود ،غالووب ت قيقووات
داخلی بدو مراجعه به مظابع اصلی الگوهای رأیدهی ،صرم ًا از مقالۀ ايوووبی اسووتفاده ووردهانوود .پرويووا
اميظی هن در ت ليو انتخابات دهن رياست جمهوری ايرا (اميظی ،)1389 ،بدو توجه به ايوون الگوهووا و
صرم ًا براساس شكافهای اجتماعی و با تكيه بر تجربه و شراي خاو جمهوری اسالمی عمووو وورده
و مدعی الگوی نرری خاصی هن نيست.
اخير ًا نيا علی ريمی و وحيد یوالفقاری( ،)1398تاب «درآموودی بوور جامعووه شظاسووی سياسووی رمتووار
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رأیدهی» را مظتشر ردهاند ه در ظار استفاده از مقالۀ ايوبی ،از مظابع اصوولی ايوون الگوهووا هوون اسووتفاده
رده ،اما الگوی جديدی مراتر از اين سه الگو مترس نكووردهانوود .ايوون توواب ،سووعی وورده عووالوه بوور
صفبظدیهای سظتی و تأثير آ بر انتخابات و رمتار رأیدهی ،صفبظدیهای نوووين را نيووا ووه بيشووتر
مبتظی بر مضای رسانهای و شبكههای اجتماعی است ،مورد بررسی قرار دهد .همينطور طيف وسوويعی
از عوامو اجتماعی از مسائو قوميتی و ديظی تا اثوورات اقتصووادی و شخصوويتی را هوون بررسووی وورده و
گوشاد می ظد ه صورت بظدی آرايش نيروهای سياسووی و اجتموواعی تغييوور وورده و صووورت بظوودی
جديدی در حال شكوگيری است ه میطلبد رأی دهظدگا نسبت به آ آگاه و آشظا باشظد.
از اين نرر ،هظوز الگويی همانظد اين مكاتب بوورای ت ليووو ت ووو ت سياسووی جمهوووری اسووالمی ووه
قابليت توضيح رمتار انتخاباتی ايرا را نيا داشته باشد ،ارائه نشده است و اين مقاله تووالش دارد در ايوون
حوزه ،ريسك ظد و الگووويی بوورای مهوون ت ووو ت سياسووی جمهوووری اسووالمی ارائووه و قواعوودی را
مشخص ظد .بر همين اساس ،ايدر زير را مترس می ظد
شكو 1متغيرها و شراي م ي بر جمهوری اسالمی
اقتضائات تاريخی-
مرهظگی

جمهوري
اسالمي

ار ردهای نرام
سياسی مدر

انقالب

اسالمی

ت و ت سياسی جمهوری اسووالمی جوودا از ايظكووه چقوودر ارادر نخبگووا حووا ن و سوواختار داخلووی و
خارجی آ را اقتضاء رده باشد ،بيشتر به جامعه شظاسی ت و ت ايرا در دورر معاصر و نيووا ماهيووت
نرام جمهوری اسالمی بر میگردد ه هن تلفيقی از سه آرما اصلی انقالب اسالمی(عدالت ،اسووتقالل
و آزادی) است و هن آزادی و انتخاب مردمی را مالک عمو و ادارر شور (اصو ششن قانو اساسووی)
قرار داده و میخواهد در شراي جهانی شوود و حا ميووت مدرنيسوون ،نرووامی ديظووی و اسووالمی را بووا
وظايف و ار ردهای مدر م قو ظد .به عبارت ديگر ،جمهوری اسالمی ،م صول بالمصو انقووالب
اسالمی است ،اما از جهت ديگر ،به گذشته و اقتضائات تاريخی -مرهظگی ايرا نيا متصووو اسووت و از
جهت مرجام نيا يك نرام سياسی مدر با وظايف ضروری و مشخص در قالب سيستنهووای سياسووی
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است .جمهوری اسالمی در شا ش اين واقعيتها و نيروهووا و در موودار جایبووۀ آنهووا عمووو مووی ظوود و
به تعبير ديگر ،جمهوری اسالمی ايرا  ،عالوه بر ايظكه م صول مستقين انقووالب اسووالمی 1357اسووت،
تداوم تاريخی ايرا و جامعه ايرانی را به ل ا تاريخ ،جغراميووا و مرهظووگ پشووتوانۀ خووود دارد .از ايوون
ال جديد و مظ صر بفرد نيست و با توجه بووه عقبووه و سووابقۀ آ و
نرر ،جمهوری اسالمی پديدهای ام ً
براساس تجربۀ عملكرد آ  ،میتوا قواعد و مرمولهايی برای مهن ت و ت سياسووی آ اسووتظتاج وورد.
ی حووا ن بوور هوور نرووام
البته جمهوری اسالمی به عظوا يك نرام سياسی بشری ،بخشی از قواعوود لو ِ
ی ماهيتی خووود اقوودام نكظوود .قيووام بوه
سياسی ديگر را هن يدک می شد و نمیتواند به وظايف ضرور ِ
ايفای وظايف ضروری ،ضامن بقا و تعووادل نرووام اسووت .از ايوون نروور بوورای مهوون ت ووو ت سياسووی
جمهوری اسالمی بايد
 -1پويائیهای نرام اجتماعی را در جغراميای مرهظگی ايرا به عظوووا بسووتر توواريخی -مرهظگووی ايوون
ت و ت در نرر گرمت .از اين قاعده ،ت ت عظوا دوقتبی جامعه شظاختی ايرا ياد خواهين رد.
 -2آرما های اجتماعی ملت ايرا در دورر معاصر (متبلور در انقالب اسالمی) را هوون بايوود بووه عظوووا
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الاامات همه را بايد در نرر داشته و رعايت ظد.

راهظما و نقشۀ راه نيروهای اجتماعی موودنرر قوورار داد .ايوون آرمانهووای اجتموواعی عبارتظوود از عوودالت،
استقالل و آزادی.
 -3الاامات سيستميك نرام سياسی هن بر اين مرايظد بار موویشووود و نرووام جمهوووری اسووالمی ضوومن
حر ت در بستر تاريخی -مرهظگی ايرا و در جستجوی آرمانهای اجتموواعی ملووت ايوورا  ،بايوود چهووار
وظيفۀ اساسی حف و تتبيو ،ايجاد همبسووتگی و انسووجام ،دسووتيابی بووه اهووداف و انتقووال ارزشهووا و
الگوهای اساسی نرام را نيا به خوبی ايفاء ظد.
بدين ل ا  ،برای شف ارتباب مظتقی بين سه متغير جامعه شظاسی تاريخی ايرا  ،انقووالب اسووالمی و
ت و ت سياسی -اجتماعی جمهوری اسالمی ،ابتدا به موضوع دوقتبی جامعه شظاختی ايرا در قالووب
شكامهای اجتماعی و سپس به آرما ها و اهداف انقووالب اسووالمی بووه عظوووا مبظووای نرووام جمهوووری
اسالمی میپردازين و در چارچوب ار ردهای ضروری چهارگانه نرامها ،تجربووۀ توواريخی جمهوووری
اسالمی را ت ت عظوا چرخۀ توزيع قدرت در جمهوری اسالمی مترس خواهين رد.
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دوقطبي جامعه شناختي ايران
يكی از واقعيتهای مسلن ،وجود و حضور هميشگی شكامهای اجتماعی در جامعه است .صووورتبظدی
نيروهای سياسی -اجتماعی برمبظای اين شكامهاست و از ايوون مظروور ،شووكامهای اجتموواعی ،معيارهووا و
مرزهايی برای جدايی و تمايا ميا گروهها و نيروهای موجود در جامعووه و رمتووار رأیدهووی آنهاسووت.
طيفهای ايدئولو ی و شكوگيری احااب و گروههای سياسی و نوع آنها از همووين طريووو بووه دسووت
میآيد (بشيريه و قاضيا  .)1380 ،از سوی ديگر ،اين شكامهای اجتموواعی در زنوودگی سياسووی بازتوواب
میيابد و براساس آنها ماهيت اجتماعی دولت هن شظاخته میشود.
از يك نگاه ،شكامهای اجتموواعی ،بووه شووكامهای سوواختاری و شووكامهای توواريخی تقسووين موویشوووند.
شكامهای ساختاری به مقتضای برخی ويژگیهای پايدار در جامعووۀ انسووانی ،همووواره موجودنوود مثووو
شكامهای طبقاتی ،جظسيتی و نسلی .اما شكامهای تاريخی ،ت ت تأثير سرگذشت تاريخی و سرنوشووت
جوامعاند و بر روی مرزهای مرهظگی شكو میگيرند مثو شكامهای مذهبی ،زبووانی و نووژادی .در دورر
جديد ،شكاف دين -دولت و شكاف سظت -تجدد ،يا شووكامهای م لووی ،قووومی ،مرقووهای خووانودگی،
مسلكی هن قابو طرس است.
برخی جوامع ،تكشكامیاند مثو امريكا و انگليس ه مبتظووی بوور شووكاف طبقوواتی اسووت و شووكامهای
زبانی و قومی در آ معال نيستظد .برخی جوامع مثووو مرانسووه و ايتاليووا دو شووكامیانوود سوسياليسوون در
مقابو ليبراليسن و شكاف طبقاتی .در جوامع چظد شكامی مثو هلظد و سوئيس ،شكامهای طبقوواتی ،ديوون
و دولت ،و قومی ،زبانی و مرهظگی وجود دارد.
در جمهوری اسالمی ايرا  ،شكامهای قومی ،زبانی ،مذهبی (شيعه -سووظی) ،طبقوواتی ،مرهظووگ سياسووی،
مردمشظاختی ،سظت -تجدد ،دولتگرايی -مردگرايی ،تمر اگرايی -عدم تمر ا ،اسووتبداد -آزادی و ....
قابو طرس است .اما همۀ اين شكافها ،معووال نيسووتظد .برخووی معتقدنوود بعوود از انقووالب ،در ايوورا دو
شكاف برجسته شده اسووت سووظتگرايووی -تجووددگرايی و نيووا چو  -راسووت و براسوواس آنهووا بووه
چهارحوزر معاليت سياسی بالفعو و بالقوه قائو هستظد(بشوويريه 27 1381 ،و  )145-144امووا بووه نروور
میرسد جامعۀ ايرا  ،دارای يك شكاف معال تاريخی است ه از اوايو ورود تجوودد بووه ايوورا از دورر
قاجاريه معال شده ه آ هن شكاف سظت -تجدد است .اين شووكاف از همووۀ شووكافهووا برجسووتهتوور
است و بقيه شكافها را ت تالشعاع خود قرارداده اسووت .درواقووع ،سوواير شووكامها در ايوورا غيرمعووال
هستظد.

200

از اين نرر ،جامعه تكشكامی ايرا  ،استعداد دوحابی -دوجظاحی را دارد ووه ريشووۀ توواريخی -مرهظگووی
قتب سياسی -ايدئولو يك تقسين میشود و نوعی ثظويت تاريخی مبتظی بر بيظش مانوی خير و ش رر ( دی،
 )313-314 1377در تار و پود ايرانيا تظيده شده است و همچظا ادامه دارد ايرا  -تورا  ،ايرا  -انيوورا ،
اهورا مادا -شيتا  ،خير -شرر ،خدا -شيتا  ،عقو -جهو ،آخرت -دنيا ،روس -جسن.،
مهمترين شكاف جامعۀ ايرانی در دورر معاصر ،شكاف سظت -تجدد است ه خووود ،بازتوليوود سووظت-
تجدد اوليه در غرب است .بعد از ورود تجدد به ايرا  ،همۀ مسائو ما ت تالشووعاع آ قوورار گرمووت و
جامعۀ ايرانووی را دوپوواره رد(رجووايی .)81 1372 ،بووا توجووه بووه اجتموواعی شوود مووذهب تشوويع در
ايرا (نجفزاده )127 1395 ،و گرايش مذهبی غلي در ايوورا ِ معاصوور ،دوقتبووی ايرانيووا  -غوورب در
وا ظش به ورود گستردر غرب به حيات سياسی -اجتموواعی ايوورا شووكو گرمت( وودی-298 1377 ،
 )299ه مبظای آ اسالم -غرب بووود .در انقووالب مشووروطه ،دوگانووۀ مشووروطۀ مشووروعه و مشووروطۀ
انگليسی مترس بود ه بعد از متح تهرا  ،اعدام شيخ مضوال نوری و حذف علما از مرايظوود مشووروطه،
تجدد در ايرا حا ن شد .با ودتای  1299و تشكيو سلسلۀ پهلوی ،رونوود حووذف سووظت از جامعووه و
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طو نی هن دارد و مختص دورر جمهوری اسالمی هن نيست .ايرا براساس همين شكاف اصوولی ،بووه دو

حكومت در دستور قرار گرمت و ر ين پهلوی نماد شبهتجدد غربی در مقابووو اسووالم بووود .علوویرغوون
تظوع ايدئولو يك مخالفا ر ين پهلوی ،آنچه از دهۀ  1340به بعد مبظای ايدئولو يك مبووارزه بووا ر يوون
پهلوی بود ،اسالم سياسی با سه قرائت راديكال ،مقاهتی و ليبرال بووود ووه در سووال  1357بووه پيووروزی
رسيد .با انقالب اسالمی ،فۀ ترازو به سمت سظت چربيد .البته بعد از پيروزی انقووالب ،همووين سووظت
در درو خود به نوعی سظت -تجدد درجه دوم و سوم تقسين شده و همچظا اين تقسووين بووه سوومت
جلوتر و پايينتر میرود و مالک اصلی جظاسبظدی در دورههای مختلف بعد از انقالب بوده است.
بعد از پيروزی انقالب تا نيمۀ دوم سال  1360تقابو يا جظگ قوودرت بووين نيروهووای اجتموواعی حووامی
سظت و تجدد جريا داشت .با توجه به هژمونی و پايگاه اجتماعی گستردر اسالم مقاهتی ،در تقابووو بووا
نيروهای اسالم راديكال و ليبرال ،ساير مبارزا انقالبی(چ ها و ليبرالها) هن حاميا تجوودد بودنوود .در
دوره دولت موقت بازرگا  ،دوقتبی مكتبی -غيرمكتبی حا ن بود و با اسووتعفای مهظوودس بازرگووا  ،در
اولين انتخابات رياسووت جمهوووری بهموون  ،1358تقابووو دو جريووا در قالووب دو قتووب خو امووام-
ليبراليسن ،به پيروزی بظیصدر مظجر شد .در انتخابات مجلس شورای اسالمی(اسووفظد  )1358نيووا ايوون
دوقتبی ،مجدد ًا نيروهای اجتماعی را رو در روی هن قرار داد ه نيروهای طرموودار حوواب جمهوووری
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اسالمی ،بيشترين رسیهای مجلس اول در اختيار گرمتظد .با استقرار بظیصدر در جايگاه رياسووت قوووه
مجريه و حا ميت نيروهای خ امام در مجلووس ،دوقتبووی خو امووام -ليبراليسوون بووه درو نهادهووای
رسمی حكومت رسوخ رد و مبظای توزيع قدرت قرار گرمت .در دورر حا ميت  15ماهۀ بظوویصوودر،
نيروهای دو طرف در نبردی سظگين با هن درگير بودند تا ايظكووه بووا استيضوواس رئوويس جمهووور توسو
مجلس (آخر خرداد  ،)1360اين دوگانگی بيظشی -ايدئولو يك ه نماد سظت -تجدد درجوۀ دوم بووود،
خاتمه يامت و هژمونی اسالم مقاهتی در قالب خ امام تثبيت شد.
با حا ميت خ امام از نيمۀ سال  1360به اين سو ،اربست اسالم مقوواهتی بوورای ادارر شووور و حووو
مشكالت جامعه و حكومت بويژه مسائو اقتصادی ،نيازمظد تتبيو مقه با شراي مت ول زمانووه بووود ووه
موجب اختالف نرر و شكوگيری جريا مظتسب به مقه سظتی در مقابو مقه پويووا شوود .بوودين ترتيووب،
جظاسبظدی جمهوری اسالمی در چارچوب اسالم مقاهتی هن به دوقتبی سووظت -تجوودد درجووۀ سوووم
ت ويو يامت نيروهای طرمدار مقه پويا ،در استظباب مقهووی بووه سوومت پووذيرش هرچووه بيشووتر شووراي
جديد ،الاامات تجدد و نرام بينالملو گرايش يامتظد و طرمدارا مقه سظتی به سمت پووایبظوودی بيشووتر
به سظت مقهی شيعه ،حف اصول و مبانی استظباب مقهی رمتظد .با توجه به حضووور و نفوووی شوووروی در
نرام بينالملو ،برای نخبگا تجددگرای جمهوری اسالمی ،نماد تجدد در گوورايش بووه سوومت تمر ووا
اقتصادی ،مرهظگی و سياسی بود و ن ن دوقتبی چ  -راست شكو گرمت ه تا اواسو دهووۀ 1370
ب
ادامه يامت .اما بعد از مروپاشی شوروی ،جريووا نوووگرای درو نرووام و يووت مقيووه ،امريكووا و غوور ِ
سرمايهداری را مرهر تجدد تلقی رد و از اواس دهۀ  1370با پرچن و نموواد ديگوور بووا عظوووا جريووا
اصالس طلب ظهور رد و دوقتبی اصولگرا -اصالسطلب را شكو داد ه تا ظو ادامه يامته است.
اين دوقتبی ،ادامه هما دوقتبی چ  -راسووت ،امووا بووا شووفاميت بيشووتر ،برمبظووای پووذيرش شووراي و
الاامات جديد جهانی يا حف اصول و آرمانهای انقالب اسالمی در عرصۀ مرهظگ ،سياسووت و اقتصوواد
است .با چالشها و نا امیهايی ه در دهۀ اخير پيش آمده و ارآمدی جمهوری اسووالمی را زيرسوولال
برده ،پايگاه اجتماعی دو جظاس بشدت تضعيف شووده و ب ووث عبووور از دو جظوواس از سوووی نيروهووای
خارج از اسالم مقاهتی مترس شده است .در صورت ت قو اين امر ،مجدد ًا جظوواس بظوودی اول انقووالب
بين نيروهای طرمدار اسالم مقاهتی از يكسو و اسالم ليبرال از سوی ديگوور يووا اسووالم و سكو ريسوون
شكو خواهد گرمت .اما اگر اين چالشها با حذف هر يك از دوجظاس معلی همراه شووود ،جظوواس ديگوور
در درو خود به دو طيف ديگر در قالب سظت -تجدد درجۀ چهارم تقسين خواهد شد.
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بظابراين ،پوليتی دوقتبی در ايرا  ،بسيار جدی ،اساسی و جامعه شظاختی است اما مثووو مكتووب لمبيووا،
جظاس ،مبظای سياسی -روانی هن ندارد ،بلكه شكاف ايدئولو يك -هويتی برمبظای تفسوويرهای متفوواوت
مقهی از سظت شيعی است ه با اعتقادات مووذهبی و مرهظووگ سياسووی جامعووه ارتبوواب تظگوواتظگی دارد
اصولگرايا  ،مذهبیتر و با پایبظدی بيشتر به اعتقادات ،سظن و مظاسك ديظی بووويژه معتقوود بووه و يووت
متلقۀ مقيه هستظد .در سياست داخلی به آرما عدالت پایبظدند و در عرصووۀ خووارجی ،الاامووات نرووام
ال در مرايظوود نرووام جهووانی قوورار داده ،و يووت
بينالملو را چظدا برنمیتابظد .اصالسطلبا  ،خود را ام ً
مقيه را حدا ثر در چارچوب قانو اساسی میپذيرند و در مسائو و مظاسك مذهبی هن متسوواهو و در
ی
سياست داخلی به آزادی پووایبظوود هسووتظد .از ايوون نروور ،عرصووۀ پوووليتی در ايوورا  ،بشوودت دوقتبو ِ
ايدئولو يك است ه معمو ً نيمی از واجدا شراي رأی را تشكيو میدهوود .جامعووه ايرانوی همووواره
مستعد دوقتبی شد بوده و ظرميت شكوگيری نيروی سوم يا جظاس ميانه را نداشته است .شايد بتوووا
اين ويژگی ايرانيا را از ديدگاه جامعه شظاختی اتوزيا هن اسووتظباب وورد «ايرانيووا معمووو ً توورجيح
میدهظد به جای سازش ،ختر شكست امووو را بپذيرنوود  ....ميانووهروی و اعتوودال از خصووايص بووارز
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اقتصادی -طبقاتی نيست و علیرغن شباهت به مكتووب ميشوويگا در تعهوود و وموواداری مووردی بووه دو

ايرانيا نيست»( اتوزيا )20 1392 ،
آرمانهاي اجتماعي ملت ايران
مظرور از آرما های اجتماعی ،اهداف و ارزشهای مشتر ی است ووه اعضووای يووك جامعووه درصوودد
رسيد به آنها هستظد .آرما اجتماعی ،تصور اعضای يك جامعه از وضعيت متلوووب و ايوودآلی اسووت
ه خواها آ اند .از اين نرر ،آرما هايی ووه معمووو ً در يووك نرووام اجتموواعی ،ريشووهدار ،هميشووگی،
متداوم و مستمر هستظد و برای اعضای آ  ،ارزش و اعتبار هميشووگی دارنوود ،آرمووا اجتموواعیانوود .بووه
همين دليو ،از مراز نسوها عبور رده ،گذشته را به آيظده متصو می ظظد.
ی ملووت ايوورا  ،اهووداف و آرمووا هووايی
در طول دورر معاصر و در مبارزات مختلف سياسووی -اجتموواع ِ
همواره مورد توجه بوده ه مجموعۀ آنها بهن وی در انقالب اسالمی به طور امووو تبلووور يامتووهانوود .از
آنجا ه انقالب اسالمی ،عقبۀ بالمصو جمهوری اسالمی است ،اهداف آ  ،نقش اساسی در سوواختار و
م توووای نرووام جمهوووری اسووالمی دارنود .ايوون اهووداف و آرمانهووا عبارتظوود از عوودالت ،اسووتقالل و
آزادی(شفيعیمر .)72-71 1391 ،انقالب اسالمی مثو انقالبهای بور واو دمو راتيك نبود ه صوورم ًا بوا
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جلوداری طبقۀ متوس و برای سب آزادی و دمو راسی باشد و نيا مثو انقالبهای مونيستی نبود ووه
ی صوورف باشوود و هميظتووور مانظوود جظبشووهای
و برابری اقتصاد ِ
با م وريت طبقه م روم و برای ت صي ِ
استقالل طلبانه و ملیگرايانه ،م دود به وجوه ضداستعماری نبود ،بلكه با جمع رد سه آرما اصوولی
و مهن آزادی ،عدالت و استقالل در يك حوزه گسترده ،به يك انقالب مراگير تبديو شد .ايوون اهووداف
و آرما ها در قانو اساسی نرام جمهوری اسالمی هن نهاديظه شده است.
از جانب ديگر ،هريك از اين آرمانها و اهداف ،مابووهازای اجتموواعی -مردمووی در جامعووه ايوورا دارد و
قشربظدی جامعه ايرانی ،به گونهای است ه هريك از اين اهداف ،يكی از اقشار و طبقات اجتموواعی را
نمايظدگی می ظد .به همين دليو ،اين اهداف در طول زما  ،تبووديو بووه آرمووا اجتموواعی شوودهانوود .در
جامعووه شظاسووی ،قشووربظدی اجتموواعی ،ابووااری بوورای توصوويف نابرابریهووای سووارختارمظد و
طبيعی(غيرمصظوع) در جامعه است و قشرهای ممتازتر در با و قشرهای متر ممتاز ناديك بووه پووايين
قرار گرمتهاند(گيدنا .)238 1385 ،يكی از اين قشربظدیها ،مفهوم طبقه بووه عظوووا بخشووی از اعضووای
جامعه است ه از نرر ارزشهای مشترک ،حيثيووت ،معاليتهووای اجتموواعی ،ميوواا ثووروت و تعلقووات
شخصی و نيا آداب معاشرت از ساير بخشها متمايا میشود ( وووئن .)193 1391 ،بوور ايوون اسوواس،
طبقات عمدهای ه در جامعه وجود دارند عبارتظد از طبقه با  ،طبقووه متوسو و طبقوه پووايين (گيوودنا،
 )241 1385ه به سه هدف مذ ور تعلو خاطر دارند.
الف) عدالتخواهي :مفهوم عدالت ،هن به عظوا آرما ديظووی -مووذهبی و هوون بووه عظوووا نمووودی از
واقعيت اجتماعی جامعۀ ايرانی در دورر معاصر هميشه موضوعيت داشته است .مابهازای اجتماعی ايوون
آرما  ،طبقات مقير و م روم گسترده در همۀ ادوار تاريخ معاصر بوده است و هظوز هن بخووش عمووده-
ای از جمعيت ايرا را تشكيو میدهظد و عووالوه بوور انگيوواههووای مووذهبی ،دارای مظووامع اقتصووادی در
ت و ت سياسی -اجتماعی هستظد.
عدالت ،جاو متلوبيتهای طبقۀ پايين جامعه است و اصولگرايا به ايوون آرمووا پووایبظوودی بيشووتری
داشته و دارند .صرف نرر از برخی طبقات پايين ه بووه ل ووا ايوودئولو يك -هووويتی ،بووين دو جظوواس
تقسين شده است ،اغلب اعضای اين طبقه ،براساس الگوی مكتووب لمبيووا ،معمووو ً بووه اصووولگرايووا
گرايش دارند .اما اگر مظامع اقتصادی -مادیشا تأمين نشووود ،در انتخابووات بعوودی ممكوون اسووت رأی
ندهظد .اما آ بخش طبقه پايين ه در جظاس اصالسطلووب قوورار دارد ،در صووورت نارضووايتی از جظوواس
ال مشووار ت نكظظوود .از
خود ،ممكن است با الگوی عقالنی به انديداهای اصولگرا رأی بدهظد يا اصو ً
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اين نرر ،طبقات پايين ،صرفنرر از رأی ايدئولو يك به جظاس متبوع خود ،بيشتر به اصووولگرايووا رأی
ارگر گرايش دارند.
طبقۀ پايين به ل ا

مری بيشترين جمعيت را در جمهوری اسالمی دارد و بدو نياز به طبقووات بووا و

متوس میتواند آرای زم برای سب قدرت را داشته باشد ،اما اعضای اين طبقووه او ً بووين دو جظوواس
ايدئولو يك ،تقسين شده و ثاني ًا به تظهايی ،نه مرصت و نه توا علمی و اجرايی زم بوورای مووديريت را
ندارد .از سوی ديگر ،بيشتر تابع مظامع اقتصادی و م اسبه هايظه -مايده است و اغلب با الگوی مكتووب
لمبيا رأی میدهد و به دليو ضعف آگاهی و مرصووت ،معمووو ً ت ووت تووأثير تبليغووات و رسووانههووا و
طبقات متوس و با ست .گرچه به ل ا آرمانی ،به عدالت و شعارهای اصولگرايووا ناديكووی دارد و
در شراي عادی ،هن به ل ا ايدئولو يك و هن عقالنيت ،به نفع اصولگرايا رأی میدهد.
ب) استقاللطلبي :استقالل به معظای عدم تأثيرپذيری از مشار و تهديوود ديگوورا در تصوومينگيريهووای
ملی و به معظای آزادی عمو ملتها در عرصۀ جهانی است .هما طور ه در داخووو امووراد بايوود آزادی
داشته باشظد ،در ستح نرام بينالملو هن شورها به عظوا واحوودهای و هويووتهووای سياسووی مسووتقو
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میدهظد و اين برخالف روند سياسی غرب است ه طبقات پايين معمووو ً بووه احووااب دمووو رات يووا

بايد از آزادی و استقالل عمو زم برخوردار باشظد(رمضانی .)28 1380 ،از اين نرر ،اسووتقالل ،همووا
ال از آزادی خود بهرهمظد شووود ووه ظرميووت و
آزادی در عرصۀ بينالمللی است و شوری میتواند عم ً
امكانات زم برای بهرهبرداری از آ را داشته باشد .از جملۀ اين ظرميووت ،قوودرت نرووامی و اقتصووادی
است ه با تكيه بر علن و مظراوری به دستموویآيوود و تكظولووو ی جايگوواه مهمووی در آ دارد .بظووابراين،
استقالل در مفهوم عام و لی آ  ،شامو ابعاد سياسی ،اقتصادی ،صظعتی ،علمووی ،مرهظگووی و  ....هسووت
و استقالل اقتصادی -صظعتی يك از مهمترين ابعاد آ است.
استقاللطلبی ريشه در انديشههای اسالمی و قاعدر نفی سبيو دارد «لن يجعوال للكامرين علیالملمظين
سبيالً» و از سوی ديگر ،به واقعيت تاريخی توسعۀ وابسووته ،نفوووی قوودرتهووای اسووتعماری در ايوورا و
حاشيهنشيظی ايرا در نرام جهانی(مورا  )225-224 1392 ،ارجاع دارد .مبارزات سياسی ،جظبشهووا و
انقالبهای دوره معاصر وا ظشی در برابر وابستگی و عليه قدرتهای سلتهگر جهانی بوده است.
مابهازای اجتماعی استقالل ،طبقات با شامو ثروتمظدا  ،ارمرمايا  ،صاحبا صظايع ،مووديرا اجرايووی
ردر با  ،ارخانهدارا  ،صظعتگرا  ،خردهبور وازی ،و  ...است .ضمن ايظكه استقالل سياسی بوورای عامووۀ
ملت ايرا جایبه دارد .طبقۀ با به ل ا

مری ،بسيار وچووك اسووت و بوورای ت قووو آرمووا اسووتقالل
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اقتصادی -صظعتی (توسعۀ اقتصادی) به تظهايی نمیتواند از طريو انتخابات ،قدرت به دست گيوورد امووا
اين طبقه قدرت اقتصادی و نفوی بووا يی دارد و هوويا جظوواس و صوواحبقوودرتی نموویتوانوود در مقابووو
مشارهای اين طبقه مقاومت ظد .هن مظالت ،ثروت و مظابع مالی آنها در مبارزات انتخاباتی موولثر اسووت
و هن در حمايت از جظاس حا ن مظتسب به خود يا اختالل در سياستها و برنامههای جظاس رقيووب مووی-
توانظد ملثر باشظد .اين طبقه نيا به ل ا ايدئولو يك ،بين دو جظوواس تقسووين شووده و مراتوور از گوورايش
ايدئولو يك -هويتی ،بيشتر براساس مظامع و طبو الگوی عقالنی -اقتصادی بووه برنامووههووای اصووالس-
طلبا رأی میدهد اما در صورت نارضايتی از اصالسطلبا  ،به اصولگرايا هن ناديك میشود.
ص خووود و جامعووه
ج -آزاديخواهي :آزادی به اين معظاست ه انسا بتواند دربارر سرنوشووت شووخ ِ
مبشور آزادی و رهووايی از
خود تصمين بگيرد .از اين نرر ،آزادی برمبظای مترت بشوور اسووت و اسووالم ،ر
بظدگی و عبوديت شيتا و هر موجود غير خداست .عالوه بوور مبظووای ديظووی ،ايوون متلوووب سياسووی-
اجتماعی ،مستظد به واقعيت تاريخی نرامهای استبدادی و استبداد طو نی مدت در ايرا  ،عدم دخالووت
و مشار ت مردم در سرنوشت خود است و جظبشهای سياسی -اجتماعی دورر معاصوور ،بوورای رهووايی
از استبداد بوده است .يكی از علو وقوع انقالب اسالمی ،نبووود آزادی و انالهووای مشووار ت سياسووی-
ال يكووی از مهوونتوورين اهووداف انقووالب اسووالمی ،آزادی و مشووار ت
اجتماعی در ر ين پهلوی و متقاب ً
سياسی بود(پظاهی.)359 1383 ،
بعد از انقالب نيا اين هدف ،برای جامعۀ ايرانی موضوعيت دارد و برای جمهوری اسووالمی يووك الوواام
سياستی است .نرام جمهوری اسالمی به عظوا م صول اين مرايظد تاريخی و نماد هويت جديد ملووت
ايرا  ،نمیتواند مردم را از نعمت آزادی مردی ،اجتماعی و سياسی م روم ظد .آزادی بووه عظووا يوك
مجموعه و بسته در عرصه ال سياست ،مورد توجه طيووف زيووادی از طبقووات متوسو و نسوووهووای
جديد جامعه قرار دارد .بظابراين ،مابهازای اجتماعی اين آرمووا  ،طبقووۀ متوسو (اقتصووادی و مرهظگووی)
است ه در دورر معاصر در ايرا رو به گسترش بوده و در جمهوووری اسووالمی هوون روز بووه روز ،بوور
ميت آ اماوده شده است .ضمن ايظكه آرما آزادی و دمو راسووی بووا ت ووو ت جهووانی و گسووترش
ارتباطات و پيشرمت اقتصادی و  ،..متلوبيت بيشتری پيدا رده است.
گرچه طبقۀ متوس در جمهوری اسالمی ،همچظا از ا ثريت برخوردار نيسووت ووه بوهتظهووايی بتوانوود
قدرت را به دست گيرد ،ولی همواره يك نيروی تأثيرگووذار در ت ووو ت سياسووی جمهوووری اسووالمی
بوده و خواهد بود .اين طبقه به ل ا
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مری از طبقۀ پايين ،متر است امووا قوودرت تأثيرگووذاری بووا يی

دارد .نقته قوت آ  ،اباارهای آگاهی و آزادی است هن مرصت معاليت سياسی -انتخاباتی دارد و هوون
طبقه نيا به ل ا گرايشی ،بين دو جظاس تقسين شده ،اما بعد از گوورايش ايوودئولو يك ،بيشووتر اعضووای
آ  ،معمو ً با نگاه عقالنی طرمدار جظاس اصالسطلباند برخالف غوورب ووه درصوود بووا يی از طبقووۀ
متوس به احااب م امره ار گرايش دارد(ايوبی1377 ،ب  .)100بووا توجووه بووه ايظكووه اصووالسطلبوا ،
بيشتر با آرما آزادی شظاخته شده و به آ پایبظدی داشتهاند ،اين طبقووه بيشووتر بووه اصووالسطلبووا رأی
میدهظد و اگر مظامعشا تأمين نشود ،اغلب انتخابات را ت رين می ظظد .اما آ بخووش از طبقووۀ متوسو
ه به صورت ايدئولو يك ،حامی اصولگرايا هستظد ،در صورت نارضايتی از جظاس خود ،خيلووی وون
اتفاز میامتد ه از انتخابات قهر ظظد يا به انديداهای اصووالسطلووب رأی بدهظوود .از ايوون نروور ،طبقووۀ
متوس  ،هن به ل ا

مری ،وچكتر است و هن بخشی از آ  ،طرمدار اصولگرايا اسووت و مقو در

صورت ائتالف با ساير طبقات بويژه طبقه با و با اباارهای رسانهای قادر به سب قدرت است.
اين اهداف و آرما ها ،متلوبيتها و تقاضاهای اقشار مختلف جامعووه در جمهوووری اسووالمی را نشووا
میدهد و به عظوا مكمو الگوی رأیدهی ايدئولو يك -هويتی ،الگوووی عقالنووی -اقتصووادی داونووا را
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قدرت مكری -رسانهای قوی دارد و میتواند بر طبقات ديگر بويژه طبقات پايين تأثيرگذار باشوود .ايوون

تاحدودی بر جمهوری اسالمی مظتبو می ظد .البته طبقات و شئو اجتماعی ايرا  ،ابتوودا در چووارچوب
ايدئولو يك (اصولگرا -اصالسطلب) رأی میدهظد و در مرحلۀ بعد ،به م اسبۀ هايظووه -مايووده مووی-
پردازند .در ظار آرای ايدئولو يك ه تقريب ًا نيمووی از واجوودا شووراي رأی را در جمهوووری اسووالمی
دربرمیگيرد ،آرای عقالنی هن وجود دارد ه مربوب به اقشار خا ستری اسووت ووه از ابتوودای انقووالب
تا ظو ميت آ مدام اماايش يامته است.
بر همين اساس ،توزيع قدرت در جمهوری اسالمی ،همووواره بووين دو جظوواس ايوودئولو يك و برمبظووای
آرمانهای انقالب اسالمی صورت گرمته و در هر دورهای ،يكی يا تر يبی از دو آرما انقووالب اسووالمی
در گفتما نيروهای رقيب انتخاباتی برجسته شده و نرر مساعد جامعه را به خود جلب رده است.
الزامات سيستميک جمهوري اسالمي
وجه سوم الگوی مهن ت و ت سياسی جمهوری اسالمی ،الاامات سيستميك يا ار ردهووای ضووروری
نرووام جمهوووری اسووالمی بوورای تووداوم حيووات و بقاسووت ووه بووه الگوووی ووار ردگرای سوواختاری
پارسونا(هميلتو  1374 ،و روشه )1376 ،ارجاع دارد .از مظرر ار ردگرايی ،ارتباب متقابو بووين اجوواا و
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عظاصر سيستن و نيا هماهظگی و همخوانی بين عملكرد اجاای مختلف ،مبظووای تعووادل پويووای سيسووتن
است و الگوی پارسونا ،يك مدل برای توضيح عملكرد سيستنهووای سياسووی تلقووی موویشووود .از ايوون
مظرر ،هر نرام سياسی چهار ارويژر اصلی دارد ه بايد ضرورت ًا به آنها اقدام ظد ،وگرنووه ،بقووا و تووداوم
حياتش به ختر میامتد
 -1سازگاری و تتبيو ه عبارت است از استخراج عوامو بقا از م ي داخلی و خارجی
 -2ايجاد همبستگی و انسجام در ستح سياسی و اجتماعی و نيا در ستح نخبگا و مردم
 -3انتقال ارزشها و الگوها ه عبارت است از جامعهپذير وورد مووردم ،آموووزش و بازتوليوود خووود در
داخو
 -4دستيابی به اهداف و تالش برای ت قو اهداف مدرنرر سيستن.
بر اين اساس ،چهار ار رد اساسی نرام جمهوری اسالمی عبارتظد از
 -1اجتماعی رد و انتقال الگوهای مرهظگی و ارزشهای اساسی نرام
 -2حف و تتبيو نرام با ت و ت ارزشی و م يتی داخو و ت و ت ارزشی و م يتی خارج
 -3ايجاد انسجام و همبستگی در ستح نخبگا سياسی و اجتماعی
ی آزادی ،عدالت و استقالل به عظوا آرما های اجتموواعی ملووت و
 -4نيو به اهداف در سه حوزر اساس ِ
نيا اهداف و وظايف رياتری ه دولت براساس قانو اساسی ،بايد بوورای ت قووو ايوون آرما هووا انجووام
دهد.
دستيابی به اهداف ،بستر ايفای ساير ار ردهای ضروری سيستن است و هر نرووامی از طريووو پيگيووری
و اجرای سياستها و برنامههای خود در مسير دستيابی به اهداف ،بايد وظووايف حفو و تتبيووو ،ايجوواد
همبستگی و نيا انتقال ارزشها و الگوها را انجام دهد يعظی برنامهريای و سياسووتگذاری بوورای دسووتيابی
به اهداف ،بايد به گونهای باشد ه همۀ وظايف سيستن انجام شود ،وگرنه ،اخووتالل ايجوواد موویشووود و
بين ار ردهای مختلف تعارض ايجاد میشود.
بدين ترتيب ،الاامات سيستميك با آرما های اجتماعی تلفيو میشود .درواقع ،اهداف نرووام جمهوووری
اسالمی بستر ايفای وظووايف چهارگانووۀ نرووام و م ووو جلووب و جووذب مشووار ت نيروهووا و طبقووات
اجتماعی در مرايظد سياسی است .همۀ دولتها در جمهوری اسالمی بايد به همۀ اين اهداف بووه صووورت
مجموعی پایبظد باشظد و بهگونهای آنها را اجرا و پيگيری ظظد ه بقای نرام حف شود و ضوومن بووه-
روز بود نرام ،ثبات و تعادل آ به هن نخورد .از اين نرر ،تعادل بووين وظووايف و ار ردهووا و تعووادل
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بين اهداف و آرما ها مبظای ثبات و تعادل در جمهوری اسالمی است و در طول چهار دهووۀ گذشووته و
شده است.
بررسی و ارزيابی ار ردهای ضروری نرام در دورههای مختلف نشا میدهد جمهوووری اسووالمی از
حيث ايفای ار ردهای ضروی ،همواره بين دو يا چظد ار رد دچار تعارض و در نوسا بوووده اسووت
ال ار رد حف و تتبيو بويژه در عرصه بينالملو با ار رد انتقال ارزشهووا و الگوهووای مرهظگووی و
مث ً
نيا ار رد انسجام و همبستگی در تعارض قرار داشووته و نرووام جمهوووری اسووالمی نتوانسووته تر يووب
متظاسبی از آنها را اعمال نمايد .اين تعارض ،آثار خود را در تضعيف پايگاه اجتموواعی -طبقوواتی دولتهووا
يا مقابلۀ نرام بينالملو نشا داده است .دولتهايی ه ار رد اول را خوب پيش بووردهانوود (سووازندگی و
اصالحات) ،در ار ردهای دوم و سوم دچار چالش شدهاند و بالعكس ،دولتهايی ه به ووار رد دوم و
سوم بيشتر پرداختهاند (دورر دماع مقدس و اصولگرايی) ،در تتبيو و تعامو با نرووام بووينالملووو دچووار
مشكو بودهاند .به همين دليو ،نتوانستهاند به اهداف خود دست پيدا ظظد.
دولتهای موسوی و احمدی نژاد ،ار رد سازگاری و تتبيو داخلی را خوب ايفاء ردند ،اما در سازگاری
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در دولتهای مختلف با مراز و نشيبهايی اجرا شده ه آثار آ در ت ووو ت سياسووی شووور نمووودار

و تتبيو خارجی دچار نقص بودند .بواستۀ سازگاری و تتبيو داخلی ،دولت نسبت به سرنوشووت جامعووه
احساس تعهد و مسئوليت می رد و انتقال ارزشها و الگوهووا را وظيفووۀ خووود دانسووته ،باعووث انسووجام و
همبستگی میشد .برعكس ،دولتهای خاتمی و هاشمی ،ار رد سازگاری و تتبيووو خووارجی را خوووب
ايفاء ردند ،ولی سازگاری و تتبيو داخلی نداشتظد يا ن داشتظد .بواستۀ سووازگاری و تتبيووو خووارجی و
پذيرش الاامات جهانی ،دولت انتقال ارزشها و الگوها را وظيفه و رسالت خود نمیدانست و آ را امووری
خصوصی و برعهدر نهادهای مدنی و بخش خصوصی قلمداد می رد .به هين دليووو ،باعووث تضووعيف يووا
مروپاشی انسجام و همبستگی در ستوس اجتماعی و سياسی شد.
اما دولتهای موسوی و احمدینژاد ه سازگاری و تتبيووو خووارجی مظاسووبی نداشووتظد ،هوور دو اسووتقالل
سياسی و عدالت را بيشتر پاس میداشتظد و آزادی را ظار گذاشته بودند ،برعكس ،دولت هاشمی و خاتمی
ه سازگاری و تتبيو داخلی نداشتظد ،استقالل اقتصادی -صظعتی و آزادی را بيشتر پاس میداشتظد.
تسوور هوون
از مظرر نيو به اهداف ،در يك جمعبظدی میتوا گفت در جمهوری اسالمی ،سه دورر پش ِ
به صورت چرخه وجود داشته ه در آنها عدالت ،استقالل و آزادی توس دولتهای موسوووی ،هاشوومی
و خاتمی به تظهايی مترس و عملياتی شده است .دو دورر ديگر هوون بووا تلفيووو دو هوودف (اسووتقالل و
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عدالت در دولت احمدینژاد و آزادی و استقالل در دولت روحانی) وجود داشته اسووت .در سووه دورر
اول ،چو دولتها تكپايه بوده و آرمانها و اهداف انقالب بهطور امو و همهجانبه در دسووتور ووار آنهووا
قرار نداشته ،تعادل در عرصۀ اجتماعی بههن خورده و موجب تظش و چالشووهای سياسووی شووده اسووت.
حتی دوره آقای احمدینژاد نيا ه روی عدالت و استقالل پامشاری بود ،عمده توورين مخالفووا دولووت
در طبقه متوس جامعه بودند ه به دنبال آرما آزادی بودند ه از سياسووتهای دولووت غايووب بووود .بووه
همين دليو ،اين اقشار با دولت مشكو داشتظد .دولت روحانی هوون تووا ظو نشووا داده ووه آزادی را در
سياستهای خود مورد توجه دارد .اما با توجه به رونوود مووذا رات مظتهووی بووه برجووام ،اسووتقالل سياسووی
تاحدودی لتمه ديده است .اگر دولتی بتواند با عبور از اين وضعت دوپايووه ،ب ووث عوودالت را نيووا بووه
سياستهای خود اضامه و در عمو پیگيری ظد ،شايد اولين دولتی شود ه هر سه آرما را بووا هوون موود
نرر قرار داده است ،وگرنه دولت بعدی نيا دوپايه با تكيه بر عدالت و استقالل (شبيه دولووت احموودی-
نژاد) خواهد بود و احتما ً در ُبعد آزادی ،ت ول اند ی نسبت به آ خواهد داشت.
از اين نرر ،نقته تعادل جمهوری اسالمی وجود و حضور هماما ايوون سووه آرمووا در سياسووتهووای
دولتهاست .البته هيا دولتی نمیتواند هر سه آرما آزادی ،عدالت و استقالل را بووهطووور امووو معليووت
بخشد ،بظابراين بهتر است به بخشی از هر سه آرما بپووردازد .از ايوون نروور ،همووه دولتهووا در جمهوووری
اسالمی ،ناقص و به گونهای تكپايه يا دو پايه بودهاند.
نتيجهگيري
از مباحث گذشته ،برخی استظتاجات لی و روندهای م تمو بهدست میآيد
 -1جمهوری اسالمی ميراثدار ايرا تاريخی -مرهظگی -اجتماعی است و در تووداوم توواريخی جامعووه
ايرانی سير می ظد .بر همين اساس ،دوقتبی ايدئولو يك اصولگرا -اصالسطلب مبظووای اصوولی مرايظوود
سياسی ،رمتار انتخاباتی و الگوی رأیدهی بوده ووه حووداقو  30و حوودا ثر  50درصوود آرای انتخابوواتی
واجدا شراي را شامو میشود.
 -2جمهوری اسالمی ،م صول انقالب اجتماعی -اسووالمی ملووت ايوورا در سووال  1357بووا آرمانهووای
عدالت ،استقالل و آزادی به عظوا متلوبيتهای اقشار /طبقات پايين ،با و متوس است ووه در دورر
معاصر تاريخ ايرا همواره مورد توجه ملت ايرا بودهاند .اين آرما ها در مرايظد انتخابووات و رأیدهووی
هن تأثيرگذار بوده و بعد از آرای ايدئولو يك ،بيشووتر آرای ناشووی از م اسووبه عقالنووی در حوووزر ايوون
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اهداف و طبقات/اقشا ِر موضوع آنها بوده است .اين آرای خا ستری روز به روز در حووال اموواايش بووود
 -3جمهوری اسالمی ،برای استمرار و بقای خود بايد به ار ردهای ضروری و وظايف موواهيتی خووود
قيام و اقدام ظد .برنامهريای برای دستيابی به اهداف سهگانه عوودالت ،اسووتقالل و آزادی ،بسووتر انجووام
وظايف و ت قو ار ردهای چهارگانه نرام جمهوری اسالمی است ووه توسو دولووتهووای مختلووف
(قور مجريه) اجرا میشود و پايگاه اجتماعی دولتها را هن تضعيف يا تقويت مووی ظوود و در جلووب رأی
يا عدم مشار ت بخش خا ستری رأی دهظدگا تأثيرگذار میشود.
 -4برنامه و سياست دولتها بايد با ل ا اهداف و آرمانهای اجتماعی ،رابتۀ متقابو همۀ اجاای سيسووتن
و معتوف به همۀ وظايف چهارگانه باشد تا تعادل و ثبات جمهوری اسالمی حف شود.
 -5تجربۀ دولتهای مختلف در جمهوری اسالمی ،نمونۀ تالش جمهوری اسالمی برای ايفووای وظووايف
برای بقا تلقی میشود و هر يك از دولتهای جمهوری اسالمی را میتوا در ايفای وظووايف چهارگانووه
سازگاری و تتبيو ،ايجاد همبستگی و انسجام ،انتقال ارزشووها و الگوهووا ،و دسووتابی بووه اهووداف مووورد
بررسی قرار داد.
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و از حداقو  15درصد به حدود  30درصد واجدا شراي رسيده است.

منابع
 .1اميظی ،پرويا ( )1389جامعه شناسي  22خرداد دهمين دورر انتخابات رياست جمهوری در آيظووۀ
واقعيت تهرا ساقی.
 .2ايوووبی ،حجووتال ( 1377الووف) «ت ليووو رمتووار انتخابوواتی رأی دهظوودگا  ،»1اطالعااات
سياسي_اقتصادي ،شماره ( 136-135آیر و دی) ،صص.27-16
 .3ايووووبی ،حجوووتال 1377ب «ت ليوووو رمتوووار انتخابووواتی رأی دهظووودگا  ،»2اطالعاااات
سياسي_اقتصادي ،و شمارر ( 138-137بهمن و اسفظد) ،صص.111-100
 .4بشيريه ،حسين ( )1381جامعه شناسي سياسي ايران؛ دورة جمهوري اسالمي .تهرا گام نو.
 ------- .5و حسين قاضيا (« )1380بررسی ت ليلی مفهوم شكافهای اجتموواعی» پژوهشاانام
علوم انساني شماره ( 30تابستا ).
 .6پظاهی ،م مدحسين (« )1387انقالب اسالمی و انقالب در نرريهها» .فصلنام علااوم اجتماااعي.
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شمارههای  42و ( 43پاييا و زمستا ).
« )1385( .---------- .7اثر انقووالب اسووالمی ايوورا در نرريووههووای وقوووع انقووالب» ،فصاالنامه
پژوهش حقوق و سياست ،سال هشتن ،شماره ( 21پاييا و زمستا ).
 )1383( ---------- .8جامعهشناسي شعارهاي انقالب اسالمي؛ تهرا نشر علن.
 .9دورماگن ،ا ايو و دانيو موشووار ( )1389مباني جامعااه شناسااي سياسااي ،ترجمووۀ عبدال سووين
نيكگهر .تهرا آگه.
 .10رجايی ،مرهظووگ (« )1372درآموودی نرووری در بوواب امكووار سياسووی و اجتموواعی در ايوورا سووده
چهاردهن هجری شمسی» ،مجله تحقيقات تاريخي ،شماره ( 8بهار).
 .11رمضانی ،روسال ( )1380چارچوبي تحليلي براي بررسي سياست خارجي جمهوري اسااالمي
ايران ،ترجمه عليرضا طيب .تهرا  ،نشر نی ،چاپ اول.
 .12روشه ،گی ( )1376جامعهشناسي تالكوتپارسونز ترجمه عبدال سووين نيووكگهر تهوورا نشوور
تبيا .
 .13شفيعیمر ،م مد ( )1391انقالب اسالمي؛ ماهيت ،زمينهها و پيامدها قن دمتر نشر معارف.
 .14عبدال ،عبدالمتلب ( )1391تحليل رفتار رأيدهي در ايران (متالعۀ موردی شووهروندا تهرانووی
در انتخابات سال  )1387-1388تهرا دانشگاه امام صادز(ع).
 .15مورا  ،جووا ( )1392مقاومت شكننده؛ تاريخ تحوالت اجتماعي ايران از صاافويه تااا سااالهاي
پس از انقالب اسالمي .ترجمه احمد تدين .تهرا ملسسه خدمات مرهظگی رسا.
 .16اتوزيا  ،م مردعلی(همايو ) ( )1392ايرانيان :تاريخ باسااتان ،ميانااه ،و امااروز ايااران ،ترجمووۀ
حسين شهيدی.
 .17دی ،ر .نيكی (« )1377متالعه تتبيقی انقالبهای ايرا » ترجمۀ مردين قريشووی در پژوهشاانام
متين سال اول ،شمارر ( 1زمستا ) صص.318-291
 .18ريمی(مله) علی و وحيد یوالفقاری ( )1398درآمدي بر جامعهشناسي سياسي رفتار رأيدهااي.
تهرا انتشارات نگاه معاصر.
 .19وئن ،بروس ( )1391مباني جامعه شناسي ترجمۀ غالمعبوواس توسوولی و رضووا ماضووو تهوورا
سمت.
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 .20گيدنا ،آنتونی ( )1385جامعه شناسي ترجمۀ مظوچهر صبوری آشتيانی تهوورا نشوور نووی ،چوواپ
 .21زارسفلد ،پومليكس و برنارد برلسو و هيال گودت ( )1382انتخاب مردم؛ مااردم چگونااه در
انتخابات رياست جمهوري تصميم ميگيرند ،ترجمۀ م مدرضا رستمی .تهرا تبلور.
 .22نجفزاده ،مهدی ( )1395جابجايي دو انقالب؛ چرخشهاي امر ديني در جامع ايااران .تهوورا
انتشارات تيسا.
 .23هميلتو  ،پيتر ( )1374تالكوتپارسونز .ترجمه علی برزگر تهرا نشر مرنديا.
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هجدهن.
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