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  هاي نظري رفتار انتخاباتي شهروندان در جمهوري اسالمي ايران بنيان

  ∗∗∗∗دكتر علي دارابي

  
  چكيده 

اسالمي ايران و ساير       جمهوري   سياسي  مانظبين     مشترك  از نمادهاي ياسي،  و مشاركت س    انتخابات
  ، ترجيحات    شهروندان   مشاركت   چگونگي  در تبيين .  است ي برخوردار از نظام دموكراتيك    كشورها

 سه الگو و رويكرد      ، انتخاباتي   نامزدهاي   به   دادن  يأ و ر    در گزينش   گيري   تصميم   و كيفيت   دهي  يأر
  .شناسي سياسي وجود دارد و روان سياسي شناسي  جامعه؛رينظ

 كـه در    پرسـش در پاسـخ بـه ايـن        ،    اين سه دسته نظريه    ارزيابي    تحليل و   ضمن ، حاضر مقاله
 نظـري   هـاي   هـا و بنيـان    يـك از الگو     بـا كـدام    ، رفتـار انتخابـاتي شـهروندان      ،جمهوري اسالمي 

كيد دارد كه   أ بر اين فرضيه ت    ،بل تبيين است  شناسي سياسي قا   شناسي، اقتصاد سياسي و روان     جامعه
 رو  از ايـن    و پـرورده اسـت    پرورده و مكان   پرورده، زمينه  اي زمان    پديده دهي،   و رأي  رفتار انتخاباتي 

 دهـي  شمول دست يافـت كـه چرايـي و چگـونگي و محتـواي رأي        اي جهان   نظريه توان به فرا    نمي
هـاي انتخابيـه درون يـك واحـد            حـوزه  همـه در  در همه كشورهاي جهان و حتـي        شهروندان را   

گذار بر رفتار     عبارت ديگر، مباني تأثير      به   . قرار داد   و ارزيابي   آن مورد تحليل   بر اساس  ،جغرافيايي
  قبلـي  ، خلقيات و تجربيـات      فرهنگ سياسي مردم  شهروندان در جمهوري اسالمي ايران را بايد در         

دهندگان بـه    هاي اجتماعي كه رأي     شبكهها و     مانو گفت ها  نامزد مردم با    گذشته، تعامالت   شهروندان
  . ، جستجو كردآن تعلق دارند
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  مقدمه

 نـسبت جديـد      هـاي بـه     حـوزه  از بررسي رفتـار انتخابـاتي،       ،در جمهوري اسالمي ايران   
 در كـشور مـا كـه حكومـت     ،در مقايسه با غرببه بيان ديگر،  . رود  شمار مي  هپژوهشي ب 

ساالري ديني بنا كـرده اسـت و    بر مبناي جمهوريت و مردم و  خود را طبق قانون اساسي      
 پيـدا نكـرده و    عمق چنداني گذرد، اين حوزه مطالعاتي،        آن مي  حيات سياسي سه دهه از    

 در  هـايي، بـويژه     پـرداختن بـه چنـين پـژوهش        ضرورت   رو،  ، از اين    استعمومي نشده   
  .شود ها و مراكز دانشگاهي بيش از پيش احساس مي پژوهشگاه

شناسـي    نكته ديگر اين است كه بررسي رفتار انتخاباتي مردم، صرفاً به حوزه جامعـه             
شناسـي،   شود؛ بلكه در نقطه تالقي بين علوم مختلف ازجمله سياسـت، روان             مربوط نمي 

 گرچـه ميـزان     .گيـرد   شناسـي، تـاريخ، ارتباطـات و آمـار قـرار مـي              شناسي، انسان   جامعه
  . تر مطرح شود تر و جدي تواند بسيار پررنگ شناسي مي گيري از حوزه جامعه بهره

هـاي    موفقيـت افـراد و گـروه   ميـزان تحليل درست رفتارهاي انتخابـاتي و همچنـين     
گيـري   نيز بهره  هاي علمي و    ها و نگرش   خت رويكرد سياسي در انتخابات، بستگي به شنا     

هاي   توان با شيوه     در دنياي امروز نمي    زيرااي در اين زمينه دارد        و رسانه فني  از ابزارهاي   
شناختي سياسي از رقابت انتخابـاتي پرداخـت؛ مگـر اينكـه       به تحليل جامعه   ،سنتي سابق 

سـازي از ايـن فـضاي      صـورت ،يـد آ نباشد و هر آنچه به صحنه مي    در كار   اساساً رقابتي   
بدون توجـه بـه فـضاي بـومي، محيطـي،       پژوهشگر،  به نظررو،  از اين . دموكراتيك باشد 

 امكان بررسـي رفتارهـاي      ،هاي سنتي و منسوخ     مكاني و زماني حاكم بر كشور، با روش       
  .انتخاباتي شهروندان، تقريباً امري غيرممكن است

 رفتارشناسي انتخاباتي

بـه  .  برونـدادي سياسـي دارد     ،اي اجتماعي و فرهنگي است كـه در نهايـت          انتخابات پديده 
مـل خواهـد    أتعمـق و ت   به منظـور     مستمسك خوبي    ،همين جهت است كه براي اهل انديشه      

 اسـت   يند عقل جمعي يك جامعـه     آ بر ،آيد ي بيرون مي  أهاي ر  ترديد آنچه از صندوق    بي. بود
  .)1385،  محمدي اصل، ترجمه 1ورم (هاي متعدد قرار گيرد تواند شاخص تحليل و مي

                                                      
1. Moore 
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  هاي عمده در زمينه رفتار انتخاباتي الگوها و نظريه

اي متفـاوت     به گونه  داليل مردم براي شركت كردن يا نكردن در انتخابات           ،  در هر جامعه  
  گذشـت شـش     كه پس از   ندمعتقددهي،     و رأي  صاحبنظران عرصه رفتار انتخاباتي    .است
 هنـوز چـارچوب نظـري       ،دهـي   ژوهش دربـاره رفتـار رأي      پ  از حيات رفتارگرايي و    دهه

امـا  . وجـود نـدارد   ) رفتـار انتخابـاتي   (استواري براي مطالعه اين نوع مشاركت سياسـي         
 نظري اشاره كرد كه هر كدام جـوانبي از          رويكردها و الگوهاي  اي از     توان به مجموعه    مي

شناسـي انتخابـات و     جامعهربه منظو اين مقاله، در  . كنند  دهي مردم را تبيين مي      رفتار رأي 
 بـه معرفـي و تحليـل رويكردهـا و           ، ابتـدا  رفتار انتخاباتي در جمهـوري اسـالمي ايـران        

  .شده است پرداخته ي عمده در باب انتخابات و رفتار انتخاباتيها ديدگاه

  شناسي سياسي الگوي جامعه. 1

  ، مشاركت و بـه    هاي قدرت سياسي در حوزه جوامع استقرار يافته است          از زماني كه پايه   
هاي سياسي، تحت عنوان مـشاركت سياسـي،    گيري  عبارت بهتر، مداخله مردم در تصميم     

.  عنوان يك متغير مهم در روند پويايي جوامع مورد توجه و تأمـل بـسيار بـوده اسـت      به
طور عمده، حول محور انتخابات و ارزيابي آن          ها به   البته، همان گونه كه گفته شد، تحليل      

  .ه استشكل گرفت
انـدازي مـشخص و بـسيار     ، چـشم 1عنوان علمي كه به تعبير گيـدنز      شناسي به     جامعه

شود كـه بـه       كند، رويكردهاي مختلفي را شامل مي       روشنگر درباره رفتار انساني ارائه مي     
شناسي به اين سو، اصالح و تكميل شـده اسـت             مرور زمان و از زمان تولد رشته جامعه       

  ). 296، ص 1373گيدنز، ترجمه صبوري، (
شناسـي     شدن هرچه بيشتر بحـث، بـه نظريـه جامعـه            در اينجا، ابتدا به منظور روشن     

بـر دارنـده عوامـل گونـاگون اسـت و از سـوي        شـود كـه در      اشاره مـي  » 2كاركردگرايي«
  .پژوهشگران در تبيين و تفسير مشاركت سياسي مورد استفاده قرار گرفته است

                                                      
1. Giddens        2. functionalism 
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  ديدگاه كاركردگرايي. 1ـ1

محـور    اه سيستمي را در بررسي جامعه و سياست بپذيريم، از يك نگـاه غايـت              اگر ديدگ 
را حفـظ و بقـاي نظـام      » مشاركت سياسي در قالب رفتـار انتخابـاتي       «توانيم هدف از      مي

هاي اجتماعي قـدرت، تقويـت و مـستحكم     سياسي بدانيم؛ زيرا با مشاركت سياسي، پايه     
ترتيـب، فـرامين      ايـن   بـه . يابـد    كاهش مـي   شود و احتمال بروز بحران نفوذ در سيستم         مي  

هـا و تقاضـاهاي       رو نخواهد شد و خواسـته       حكومتي براي اجرا با مقاومت چنداني روبه      
گيرنـدگان   هاي مناسب مـورد توجـه تـصميم        صورت  هاي مختلف و به     شهروندان، از راه  

ايــن ديــدگاه كــه بــه كــاركردگرايي شــهرت دارد، از . حكومــت قــرار خواهــد گرفــت
  . شناسي سياسي است ها در حوزه جامعه ذارترين گرايشتأثيرگ

تـوان نـسبت داد، بـه     هرچند پيشينه كاركردگرايي را به آثار افالطون و ارسطو نيز مي    
شناسـي و ابـزاري بـراي مطالعـه جامعـه موضـوعات مـرتبط بـا                   عنوان ديدگاهي جامعه    

زدهم، بـه دليـل     در قـرن نـو    .  جـستجو كـرد    1كاركردگرايي را بايد در آثار اگوست كنت      
هـايي از ايـن       شناسي، توجه متفكران علوم ديگر نيز به تحليـل          پيشرفت چشمگير زيست  

طـور   بـه . گرايي بود وارگي و متأثر از ديدگاه تكامل دست جلب شد كه شامل تمثيل اندام      
، 1386بـشيريه،  ( عنوان علمي نوپا از ايـن قاعـده مـستثنا نبـود      شناسي نيز به    قطع جامعه 

  ).84  ـ89صص 
اكنون پرسش اين است كه اثر و نقش مـشاركت سياسـي شـهروندان بخـصوص در                 
انتخابات در جامعه چيست و مشاركت سياسي پاسخگوي چه نيـازي اسـت؟ همچنـين               
مشاركت سياسي براي جامعه چه كاركردي دارد و پاسخگوي چه نيازي است و ماهيـت       

  اين نياز چيست؟
ي چون كاركرد، ساخت، يكپـارچگي، تعـادل    در ديدگاه كاركردگرايي، مفاهيمي بنياد    

  ).84، ص 1386بشيريه، (شود  ها مطرح است كه در زير به شرح آنها پرداخته مي و ارزش
كاركردهاي آشكار آنهايي هـستند كـه بـا قـصد قبلـي صـورت         «2رتونودر ديدگاه م  

. اط نيست ارتب  بيني نشده بي    مفهوم كاركردهاي پنهان با مفهوم پيامدهاي پيش      ... گيرند    مي
گرچـه هـر كـس بـه        . »مند  مند دارند و هم پيامدهاي غير نيت        ها هم پيامدهاي نيت     كنش

                                                      
1. August Conte       2. Morton 
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 داليـل   منـد، بـه   مند كنش خودآگاهي دارد، براي كشف پيامدهاي غير نيت پيامدهاي نيت 
شناسـي    واقع، برخي همـين كـار را جـوهر راسـتين جامعـه              شناختي نياز است؛ در     جامعه

هـا    اين كار را افشاگري يـا نگـاه كـردن بـه فراسـوي نيـت               ) 1963 (1پيتر برگر . دانند  مي
  ).147، ص 1374، ترجمه ثالثي، 2ريتزر(خوانده است 

هـاي    توان گفت مـشاركت سياسـي انتخابـاتي، كـاركرد           رتون مي وبا استفاده از نظر م    
مـشاركت سياسـي    . اي بـراي جامعـه دارد       نـشده   بينـي   آشكار و پنهان و پيامـدهاي پـيش       

كننـدگان و     شوندگان، انتخاب   انتخاب: نشدني است   همواره داراي سه جزء جدا    انتخاباتي  
در اينجا براي سهولت در درك مفهـوم كاركردهـا، بحـث را بـا در نظـر          . كنندگان  برگزار

  .دهيم گرفتن اين سه بعد ادامه مي

  كاركردهاي آشكار

  :شوندگان از بعد انتخاب. 1

ب قـدرت و مـشروعيت بـراي    گـري پـست سياسـي و كـس     گزينش شدن براي تـصدي    
  .هاي سياسي حكومت بر اساس عقايد و نظريات خود مشي تأثير قرار دادن خط تحت

  :كنندگان  از بعد انتخاب.2

حـاكم و اعمـال نظـر مـستقيم و            برقراري ارتباط سياسي با نخبگان سياسي حاكم و غيـر         
  ).رأي دادن(مخفي 

  :كنندگان  از بعد برگزار.3

  .باقي ماندن در قدرت، در حال و آيندهكسب مشروعيت سياسي و 

                                                      
1. Petter Berger       2. Ritzer 
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  هاي پنهان كاركرد

  :شوندگان  از بعد انتخاب. 1

كم در صـورت عملكـرد منفـي، مـورد پـذيرش              ايجاد نوعي نظارت بر خود؛ زيرا دست      
 آينـده  ـ سياسي خـود در   گيرند، تالش براي حفظ و گسترش پايگاه اجتماعي مجدد قرار نمي  

  .سياسي، اقتصادي و اجتماعي در جامعهو ايجاد انگيزه براي تحوالت 

  :كنندگان از بعد انتخاب. 2

احساس مؤثر بودن در حل مسائل شهروندان و ايجاد رضايت دروني در آنها و افـزايش                
هاي   هاي سياسي موجود و سوابق و فعاليت        هاي سياسي شهروندان در مورد گروه       آگاهي

  .پذيري شهروندان آنان و افزايش ميزان مسئوليت

  :كنندگان  از بعد برگزار.3

ايجاد انسجام اجتماعي در سطح ملي و گروهي و  تبديل انتخابات بـه سـاختي نهادينـه                  
  .پذيري سياسي شده براي جامعه

  انتخابات) احتمالي(بيني نشده  پيامدهاي پيش

تفاوتي سياسي در شـهروندان؛ ايجـاد رغبـت سياسـي در شـهروندان؛ افـزايش                  ايجاد بي 
ـ اجتمـاعي شـهروندان      هاي سياسي     ـ اجتماعي شهروندان؛ رشد انتظار     تقاضاهاي سياسي 

  .و نيز تغيير و اصالح برخي قوانين انتخاباتي
 دومين مفهوم محوري كه در نظريه كـاركردگرايي بايـد بـه آن توجـه كـرد،                  :ساخت

شناختي كاركردي، ساخت، به مناسـبات الگـويي          در الگوي جامعه  .  است 1مفهوم ساخت 
زاده و ديگـران،      ، ترجمـه رجـب    2اسـكيد مـور   (شـود      شخصي، اطالق مي   هاي  بين نقش 

  ).142، ص 1372
هاي متقابل    توان ساخت اجتماعي را الگوي ايجاد شده كنش         اي گسترده مي    در عرصه 

                                                      
1. structure       2. Skidmore 
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عبــارت ديگــر،  بــه ). 47، ص 1372، ترجمــه شــجاعي، 1پــالمر(انــساني تعريــف كــرد 
 در طـول زمـان بـر اثـر ارتباطـات            مـشهودي هـستند كـه       عوامل مؤثر اما غير    ها،  ساخت

پـذيري و     واقع، افراد در زندگي خود، متأثر از رونـد جامعـه            در. اند  اجتماعي شكل گرفته  
هـا، بـه      كنند و بر اساس همين قالب       هايي خاص رفتار مي     پذيري سياسي، در قالب     جامعه

ـ  اين قالب. پردازند  ارزيابي رفتار خود و ديگران مي      انـد، تـأثير    هها كه به مرور شكل گرفت
انتظام «رتون، ساخت اجتماعي را     وم. هاي مختلف دارند    سزايي بر رفتار افراد در عرصه       به

 منظـور از    .كنـد   براي دستيابي به اهداف تعبيـر مـي       » 3وسايل پذيرفته شده  «و  » 2اجتماعي
هايي است كه فرد      ، در حقيقت، الزامات و محدوديت     )هنجارها و رسوم  (انتظام اجتماعي   

  ). 234، ص 1369توسلي، (شود  عمل و رفتار خود با آنها مواجه ميدر حين 
توان گفت انتخابـات يكـي        رتون و مسئله مشاركت سياسي، مي     وبا توجه به ديدگاه م    

 يافتن به هدف برقراري ارتباطات و تأثيرگذاري         از راهكارهاي پذيرفته شده، براي دست     
 و قوانين آن مشخص است و بـه         سياسي ميان شهروندان و نخبگان سياسي است؛ قواعد       

بنابراين هر شـهروند، بـا رعايـت    . شود عنوان راهنمايي براي رفتار سياسي افراد تلقي مي   
آورد و منطبق بـا       دست مي   قوانين انتخابات، بر اساس اطالعاتي كه از مراجع گوناگون به         

أييـد شـده   پردازد كه صـالحيت آنهـا ت   سليقه و عقيده خود تنها به انتخاب نامزدهايي مي 
شـوندگان، تأثيرگـذاري سياسـي       كنندگان و انتخاب    عبارت ديگر، هدف انتخاب      به   .است

  . است و راه پذيرفته شده اين عمل در جوامع امروزي، برگزاري انتخابات است
ناپذيري براي نظـام      ، از ديدگاه كاركردگرايي، ضرورت اجتناب     4 يكپارچگي :يكپارچگي

شود كـه همـه عناصـر را در ارتبـاط بـا           گرايي باعث مي    كردگرايي در ديدگاه كار     كل. است
  . داند هاي موجود در جامعه مي بنابراين، يكپارچگي را هم حاصل پيوستگي. يكديگر ببيند

 حفظ كليت نظـام از طريـق رفـع نيازهـاي جامعـه، هـدف اصـلي هـر نظـام                      :تعادل
واقـع    در. آيـد   دسـت مـي      در نظـام بـه     5اجتماعي است كه در سايه ايجاد و حفظ تعـادل         

از ديـدگاه كاركردگرايـان حتـي دگرگـوني         . نيازهاي جامعه با نظام پيوند و ارتباط دارند       
  ).227ـ228، صص 1369توسلي، (گيرد  اجتماعي نيز در جهت حفظ تعادل انجام مي

                                                      
3. acceptable means 2. regulation social 1. Palmer 

 5. balance 4. integration 

 1.  
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هـا و نيازهـاي جامعـه ايـران پـس از              ترين دغدغه   ترديد تعادل و ثبات، از اساسي       بي
رود، كه تجربه تحوالت بنيادي نظير انقالب و جنگ را داشته             ار مي شم  انقالب اسالمي به  

تواند با افزايش همبستگي اجتماعي و تقويت روحيه ملي، به            مشاركت سياسي مي  . است
سر سازد؛ امـا بايـد      يـ م   ـ كه پيش شرط پيشبرد هر برنامه است         نحو مطلوبي اين هدف را    

وانـد تنهـا برخـي از رفتارهـاي سياسـي،      ت گيري از مفهوم تعادل مي     توجه داشت كه بهره   
جمله رفتار انتخاباتي را توضيح دهد، نه همه رفتارها را؛ زيرا جامعـه پـس از انقـالب،      از

  .هاي وعده داده شده است خواهد بلكه به شدت خواستار دگرگوني تنها ثبات نمي
 اي، در گـروي دسـت يـافتن بـه نقطـه تالقـي ثبـات و                  بنابراين، تعادل چنين جامعه   

رشد جامعه اسـت كـه حاصـل نيازهـاي جديـد و               تغييرات متناسب با تقاضاهاي رو به       
البتـه، الگوهـاي رفتـار      . انـد   اي هستند كه هنـوز تحقـق نيافتـه           شده  اهداف از قبل تعيين   

انتخاباتي از ابتداي پيروزي انقالب تاكنون، در حال تغيير بوده و به سمت حفظ انـسجام       
  .  است و تعادل پيش رفته

شوند كـه     هاي ارزشي ظاهر مي     عنوان نظام    در منابع كاركردي، به      1ها   ارزش :ها  رزشا
يابنـد و بـه كـنش آنهـا      دار، راه مـي  كنندگان در كنش اجتماعي ساخت در عمل مشاركت  

  . دهند انسجام، صورت و شكل مي
بخـش هـستند كـه تبيـين و تفـسير رفتارهـا را ميـسر                  ها همچون عاملي معنـا      ارزش

توان انتظار داشت ايجاد تغييرات در نظام ارزشي، تأثير مـستقيمي             ؛ بنابراين، مي   سازند  مي
دهنده بايد انتخاب كند      زيرا هر رأي  . بر نوع، سطح و ميزان مشاركت سياسي داشته باشد        

  .اي صورت دهد كه به آن تعلق دارد و اين انتخاب را بر مبناي نظام ارزشي

  مبادله دگاهيد .1ـ2

دسـت   اي بـه  سودي كه فرد انتظار دارد از مبادله: ر اين عقيده استوار است    ديدگاه مبادله ب  
خواهـد منفعتـي را    سـو مـي    حقيقت، انسان از يـك   در. آورد، انگيزه او براي مبادله است       

دست آوردن اين منفعت، با كمتـرين هزينـه       خواهد به   دست آورد و از سوي ديگر، مي        به
ياد شده اسـت  گرا نيز   يدگاه، با عنوان ديدگاه فايده    به همين دليل، از اين د     . صورت گيرد 

                                                      
1. values 



  17 ���� هاي نظري رفتار انتخاباتي شهروندان در جمهوري اسالمي ايران بنيان

 

صـورت  زيرا بر اين اساس، همه روابط اجتمـاعي مبـادالتي هـستند كـه بـين عـامالني                   
اند و نسبت هزينـه و        هايي را متحمل شده     گيرند كه براي كسب منافع از يكديگر، هزينه         مي

  ). 56، ص 1378، ترجمه فوالدي و بختياري، 1ترنر(كنند  سود را محاسبه مي
كننـده يـا پـاداش،        توان بـه مـواردي چـون تقويـت          از مفاهيم اساسي اين ديدگاه مي     

  .گرايي و تأييد اجتماعي اشاره كرد انگيزش، سود، اراده
. كننده، پاداشي است كه بر كنشگر تـأثير دارد           منظور از تقويت   :كننده يا پاداش   تقويت

كننده بـودن عمـل در نظـر          ي براي تقويت  ا  كننده  عنوان تعيين   سطح محروميت كنشگر به     
كننـده    در مـورد تقويـت    .  توانند مثبت يـا منفـي باشـند         ها مي   كننده  تقويت. شود  گرفته مي 

، ص  1374ريتزر، ترجمه ثالثي،    (شوند    مثبت، تغييرات محيطي به شكل پاداش ظاهر مي       
نـده بـه صـورت      تواند احتمال رخداد يك رفتار را در آي         كننده منفي نيز مي     تقويت). 409

  .كننده افزايش دهد حذف عوامل ناراحت
در : تـوان چنـين گفـت    با توجه به اين توضيح، در خصوص مـشاركت سياسـي مـي          

طور اعم و به دليل شـركت         صورتي كه افراد جامعه به دليل مشاركت در امور سياسي، به          
كننـد، بيـشتر   طور اخص پاداش بگيرند، احتمال اينكه اين عمل را تكرار         در انتخابات، به  

تواند نظارت دقيق بر جريـان انتخابـات و اطمينـان     پاداش شركت در انتخابات مي   . است
تواند به بعـد      همچنين پاداش مي  . مردم از انتخاب نامزدها در انتخاباتي بدون تقلب باشد        

در صورتي كه مردم احساس كنند      . شده مربوط شود    از انتخابات و عملكرد افراد انتخاب     
 نظر آنان، كه از طريق انتخابات برگزيده شده است، در بهبود شرايط و تأمين               نامزد مورد 
. يابـد   هايشان موفق بوده است، احتمال شركت در انتخابات بعدي افزايش مي            درخواست

اند، احتمال بيشتري دارد      همچنين نامزدهايي كه در يك دوره از سوي مردم انتخاب شده          
  . نامزد در انتخابات شركت كنندهاي بعدي نيز به عنوان كه در دوره
هـاي    نظريه مبادله بر اين فرض اسـتوار اسـت كـه افـراد، آرزوهـا و هـدف        :انگيزش

هر كس ممكن است به چيزهايي نياز داشته باشد، امـا       . شخصي روشني براي خود دارند    
 2ورزنـد انگيـزش     پردازان مبادله اصرار مي     نظريه... هاي مشترك نيستند      اين نيازها، هدف  

پذيرند كـه فرهنـگ نيـز در     ا به عنوان موضوعي شخصي و فردي در نظر بگيرند، البته مي ر

                                                      
1. Torner        2. motivation 
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ــ در    ـ صرف نظـر از نـوع آن    اين زمينه نقش دارد اما در عين حال انتظار دارند كه انگيزش 
  ).83، ص 1372اسكيد مور، (جهت دستيابي به كاالها، لذت و رضايت مورد انتظار باشد 

عنوان مسئول    كنند تا افرادي را به         جامعه در انتخابات شركت مي     بر اين اساس، افراد   
و مأمور انجام دادن بهتر كارها برگزينند و انتظار دارند اين مسئوالن، شـرايط محيطـي و                 

البته، ممكن است شـرايط بهتـر زنـدگي، از نظـر            . اجتماعي بهتري براي آنان فراهم كنند     
تواند مشترك باشد و ثانيـاً، همـين          برخي موارد مي  افراد مختلف، متفاوت باشد، اما اوال،ً       

شـود    اختالف در تصوير زنـدگي بهتـر، در ميـان افـراد جامعـه اسـت كـه موجـب مـي                     
هر كس با تصور خود، نامزدها را براي دسـت      . شهروندان نامزدهاي متفاوتي را برگزينند    

گونه كه گفتـه شـد،      البته همان   . كند  هاي مورد نظر، ارزيابي و گزينش مي        يافتن به انگيزه  
پذيرنـد؛ امـا نقـش فـرد را           متفكران اين ديدگاه، نقش فرهنگ را هم در اين انتخاب مـي           

  .دانند اساسي مي
 در مورد مسئله مشاركت سياسي نيز افراد جامعه به گذشـته خـود و انتخابـات                 :سود

يشتر، هاي صرف شده و به دنبال سود ب  گردند و با در نظر گرفتن هزينه        مي  برگزار شده بر  
ممكـن اسـت تـصور شـود رأي دادن بـراي شـهروندان              . كننـد   در انتخابات شركت مـي    

در چنـين شـرايطي،   . اي ندارد اما اين خطاست كه هزينه را تنها هزينه مادي بدانيم            هزينه
براي مثال، صرف وقت براي     . هزينه ممكن است حتي صرف وقت براي رأي دادن باشد         

در صـورتي كـه     . اي انداختن رأي به صندوق آرا     شناختن نامزدها و حتي صرف وقت بر      
ارزشمند باشد و سودي در پـي داشـته باشـد،           ) هزينه براي شهروندان  (اين صرف وقت    

  .شود امكان تكرار آن بيشتر مي
آنــان، فــرد را . پــردازان مبادلــه هــستند هــا كــانون توجــه نظريــه  انــسان:گرايــي  اراده
ند و نيروهاي خارجي مانند شرايط اجتماعي و        كن  كننده تفسير مي    كننده و محاسبه    انتخاب

. اي وارد كننـد    دانند كه به اين انتخاب خدشه       فرهنگي را هرگز آن قدر داراي قدرت نمي       
بنابراين، بر  . گيرنده است   شرايط اجتماعي و فرهنگي هرچه باشد، در نهايت، فرد تصميم         

 براي خـود انتخـاب      تواند يكي از سطوح مشاركت سياسي را        اساس اين ديدگاه، فرد مي    
  .كند

ها قابـل تعريـف، تعيـين و          پردازان مكتب مبادله، پاداش      از ديد نظريه   :تأييد اجتماعي 
گرايـي افـراد تأكيـد دارنـد و بنـابراين،       گرايـي و اراده  بندي نيستند زيرا بر فرد    حتي طبقه 
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خصي و  گويند اين موارد ممكن است ش       دانند و مي    آفرين را بسيار متنوع مي      موارد پاداش 
ها در    صورت كلي، پاداش مشتركي براي انسان       اما اگر بخواهيم به     . منحصر به فرد باشند   

ها در زندگي بـه دنبـال       عموماً انسان . توانيم به تأييد اجتماعي اشاره كنيم       نظر بگيريم، مي  
احتـرام  : هاي مختلفـي داشـته باشـد        تواند شكل   البته تأييد مي  . مطلوب واقع شدن هستند   

شـونده    شـود خـصوصيت تأييـد        موجـب مـي    ،دهد  كننده نشان مي    ه يك تأييد  آشكاري ك 
هـا را نيـاز بـه      نيز يكي از نيازهاي اساسي انسان      1 كه مازلو   چنان. آفرين تلقي شود    پاداش

  .داند تأييد و احترام مي
 عامل را با استفاده از رويكـرد مبادلـه بـه تحليـل              دوتوان    بندي كلي مي    در يك جمع  
  :سياسي در قالب رفتار انتخاباتي معرفي كردپديده مشاركت 

  شناختي مؤثر در امر مشاركت انتخاباتي  عوامل روان. 1

  هاي شخصي  ويژگي.1ـ1
  هاي شخصي  انگيزه.1ـ2
  ... )هاي تحليلي و  هاي اجتماعي، مهارت شامل مهارت(هاي شخصي  مهارت.1ـ3
   ميزان تعهدپذيري فرد.1ـ4

  قتصادي در امر مشاركت انتخاباتي عوامل مادي يا محاسبه نفع ا. 2

   منافع شخصي بر مبناي برداشت فرد از مسائل موجود در مشاركت انتخاباتي.2ـ1
  هاي احتمالي بر مبناي منافع و تالش براي به حداقل رساندن آنها  برآورد هزينه.2ـ2
   برآورد سودهاي احتمالي بر مبناي منافع و تالش براي حداكثر رساندن آنها.2ـ3

   سياسي   ارزشيابي ديدگاه .1 ـ3

  ارزشـيابي «   عنـوان   بـا  را     جديـدي   يهظر ن »  ، اقتصاد و رفاه     سياست «   در كتاب  2  دال  رابرت
آغـاز    ، بـا نقـد آن        اسـت    ابـزاري    عقالنيـت    در حـوزه   هرچند  كند كه    مي   مطرح »  سياسي

                                                      
1. Maslow        2. Robert Dahl 
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 ايـن    اقتـصادي  هـاي  گيري  و تصميم  ابزاري هاي  نظريه   عمده  ، مشكل    وي ظر ن  به. شود  مي
 بايـد    اند در حـالي كـه        شده   قائل   تفكيك   و اجتماعي    فردي  هاي  سودمندي   ميان   كه  است

 در   تـوان    مـي    كـه    اسـت    سودمندي   دو نوع    اين  با تلفيق . كردند   مي   را ادغام  اين دو مقوله  
) 166 ، ص1364 ، ترجمـه مظفريـان  ، دال. (  گرفت   عقالني  ، تصميمي    يا ملت    گروه  سطح

   بـر دو محـور عمــده    رفتـار انتخابــاتي  جملـه   و از  سياســي  كـنش  ، تبيـين دال  در نظريـه 
 و   ، كنش   طور سريع  ه بايد ب    زندگي   واقعي  در صحنه . چرخد   مي »   و قضاوت   گيري  تصميم«

 » يـري گ تصميم «   زندگي  واقعي   در صحنه    و محوري    اساسي   اجتماعي  كنش.  داد   نشان  واكنش
 وجـود     متفاوتي  هاي   افراد، راه    روي   پيش   كه   است   مهم  اين جهت   از  گيري  تصميم.  است
  ،گيـري   تـصميم   بـه   توسـل  بـدون .   گرفت ها بايد تصميم  راه  صحت   تشخيص  براي. دارد

 بايـد     عمل   يك    انجام  براي. دكر   مشاركت   سياسي   در زندگي   لطور فعا  ه ب  توان  هرگز نمي 
  ؟ چگونـه    تـر اسـت      ارضـاكننده  كـم     موجود بهتر يا دسـت       از شقوق    شقي   كرد چه   لوممع

  تـرين   مـشكل    كـاري    داد؟ چنـين     انجام  ر معقول وط ه را ب   گيري   يا تصميم    انتخاب  توان  مي
  .)157، ص  همان ( است   سياسي  ارزشيابي عمل

 :   استهجمل    اين از  گوناگوني لئ مسا  شامل  سياسي ارزشيابي 

     مختلف سياسي هاي  گزينه  بر انتخابمؤثرـ عناصر 
   گيري  تصميم  يك كننده ـ عناصر تعيين

 ) 168، ص  همان(   عقاليي  سياسي  تصميماتراهبردهاي   بهترين ـ تعيين

   انتخـاب   ماننـد   ي مختلفـ    در موضـوعات    ، سياسي   در ارزشيابي  پنهان   مسائل  اينهمه  
 كـار     بـه    و غيـره     يـا ب     الـف    نامزدي   به  يأ، ر    در انتخابات   ، شركت   وخودر، خريد     شغل
  هاي ثير برداشت أت   تحت  ها،  ها و تصميم   ، ارزشيابي    موضوعات   اين  در تمام . شود   مي  گرفته
 مـورد     اطالعـات   زيرا ؛  نيست  ها يكسان   ارزشيابي   و محتواي   ماده.   است   و موقعيتي   فردي

   شـغل الزم   انتخـاب   بـراي   كه  اطالعاتي ، عبارتي  به؛  نيست   مشابه ؛عات در موضو   استفاده
   همـين  بـه . يكسان نيـست    انتخاباتي   نامزدهاي   به   دادن  يأ ر  مربوط به    با اطالعات   ،داريم
   اسـت  هـا ممكـن   ارزشيابي«.   است  نيز متفاوت    آن  هاي  ها و شيوه    ارزشيابي   كيفيت  ،طريق

  سـرانجام  يا زياد و   كم  بر اطالعات   و مبتني    يا نسنجيده   ، سنجيده    يا پيچيده   ، ساده   آگاهانه
 ها ارزشيابي همين  ،اما در هر صورت   ) 167ـ174، صص   همان(» .دن باش   يا جاهالنه   عاقالنه
 ماننـد   اي   در پديـده    ، مثـال  بـراي . دنـ ده   مـي    را تـشكيل     تـصميم    مبنا و اساس     كه  هستند
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 از نامزدهــا و   مــردم  سياســي  ارزشــيابي در   عــواملي  چــه، جمهــوري رياســت  انتخابــات
و ؟     چيست  دهندگان   رأي   ارزشيابي   اصولي   مبناهاي   ؟ يا اينكه    ثراستؤ م   سياسي  هاي جناح

 ؟  كدامند  دهي  يأ در ر كننده  عناصر تعيين

  دادن   يأ ر  جملـه  و از  بر تـصميمات       را كه    ارزشيابي   عمده   اصل  ، پنج    در پاسخ   دالرابرت  
 : كند  مي  بيان  شرح ينه ا بهستندثر ؤم

   بـه سـمتي    او  باشد، تصميمات  قرار گرفته  بسياري هاي  راه،  انسان  پاي  پيش   هرگاه .1
شود   برگزار نمي    انتخابات   كه  اي  در جامعه .  تر است  كند رايج    فكر مي    كه شود  مي  معطوف

 بگيرنـد     تـصميم    آن   و چگونگي برگزاري     محل   ندارند درباره  يز نيا   مردم  ، طبيعي طور  به
 هـم  باشد و ما       وجود داشته  متفاوت دو نامزد    براي مثال،  و    انتخاباتدر صورتي كه      ولي

   پـيش   ، عمـل    نحـوه    سـه   كم   دست  ،   باشيم   آن   از چگونگي    و آگاه    دادن  يأ ر  واجد شرايط 
   شـركت   ، نـامزد دوم     بـه    دادن  يأ ر ، نـامزد اول     به  دادن  يأر:   قرار خواهد گرفت    رويمان
  . آنها  به  ندادن يأ و ر در انتخاباتنكردن 

 .  باشد  نداشته  موجود آگاهي  شقوق  تمام  فرد به  است  ممكن  گاهي البته

   راه  كنـد بايـد نتيجـه        فكـر مـي      انسان   كه هستند   مبتني  اصلي  بر   هميشه   تصميمات .2
 بـراي مثـال    ؛ثيرگـذار اسـت   أ ت  ش بر تـصميمات     وي  هاي  بيني   پيش   يعني ؛ باشد  اش  يانتخاب

   بـه  ، از آنها    هر يك    به   دادن  يأ و ر    و ب    الف   انتخاباتي   در مبارزه   نكردنيا  كردن    شركت
 آنهـا    حدس  اگر  حتي؛ دارند  انتخابشان  از نتيجه دهندگان  يأ ر   كه   است   منوط  اي  بيني  پيش
 .  باشد از روي ناآگاهي،  مورد آيندهدر 

ـ  دار   بـستگي   هايي  ارزش   به   هميشه   تصميمات .3    قائـل    مختلـف    نتـايج    بـراي   د كـه  ن
كـه    سنجيم  مي نخست دارد،   فرق  ب نامزد با   جهاتي  به  اگر نامزد الف براي مثال،  ؛ هستيم

   اهميـت    نتيجـه    كدام   براي  نيمك  بررسي مي    و سپس    يا نه   سته   ما مهم    براي  ،تفاوتاين  
 .   هستيم  قائل بيشتري

 . كند  پيدا مي  بستگي  و تخمين  حدس  فرد به  تصميمات قطعي، غير  در وضعيت.4

ـ     ر تـصميم  ب   كه   است  ، عاملي   خطرپذيري   به   تمايل  قطعي، غير   در موقعيت  .5 ثير أ فـرد ت
   ديگـري  ، قطعي و شكـست       جناح   يك  وزي پير   كه   وضعيتي براي مثال، در   ؛گذارد  بسيار مي 

   بـا حـزب      جنـاح    از نامزدهـاي     حمايـت   آيا بـه  .  كند  داند چه    نمي  دهنده  يأ، ر    است  حتمي
 ؟   ضعيف  احزاب  از نامزدهاي  پشتيباني  بپردازد يا به، دارد  را در دست  انتخابات نيرومند كه
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 عنـصر   ،يكـي : كنـد   مـي   هـدايت  اصـلي  دو عنصر    ما را به     پنجگانه   اصول   اين  تحليل
 ديگـر،   عبـارت   بـه ؛ها  ارزش  درباره  عنصر قضاوت  ، ها و ديگري    واقعيت   درباره  قضاوت

   بـويژه ؛ هستند   و واقعيتي  اخالقي هاي  از قضاوت تركيبي،   سياسي  هاي  ارزشيابي در عمل، 
 و سـاير      خـوبي   ماننـد    يـا تـصوراتي     اعتقـادات كه  آميز     و مخاطره    غيرقطعي  در وضعيت 

ـ      و تـصميمات    دهنـدگان  يأ ر   بـر ارزشـيابي    ،  اخالقي  هاي ارزش ـ گذار ثير مـي أ افـراد ت د ن
اين ،    قطعي غير   در وضعيت   ، دال   نظريه  ربنا ب  .)17، ص   1370 گهر،   ترجمه نيك  ، 1بودون (

 ويلفـردو    فتـه گ  د يا بـه   ن دار  ثير اساسي أ افراد ت   دهي يأر  بر   كه  هستند   اخالقي  هاي ارزش
گيـرد و      مي   شكل   غيرمنطقي  ، كنش    منطقي   كنش   در مقابل  ،  بالتكليفي   در موقعيت  ،2پارتو
   حـزب    كـدام    به   جمهوري  ياست ر  در انتخابات داند    وقتي نمي    فرانسوي  دهنده  يأ ر رو،  از اين 

  .)همان( دهد ي م يأ مشهور ر  و اديب  انساني  روح ، كارشناس3 فرانس  آناتول  دهد به يأر

  الگوي اقتصاد سياسي. 2

   بـه  ،كه اين فرضـيه را كـه نتـايج انتخابـات          بتوان نخستين كسي دانست     شايد  را   4كرامر
 از زمـان  . )1387 ،زنـوز هادي   (شدت به نتايج اقتصادي بستگي دارد، آزمون كرده است        

ـ         ،ظاهر ساده به   اين گزاره    وي، ار انتخابـاتي    به اصل بنيادين تحقيقات نوين در زمينه رفت
  . تبديل شده است

انتخابـات اهميـت زيـادي دارد و در شـكل دادن بـه افكـار       جريـان  ترديد اقتـصاد در    بي
خواهد شـد، نقـش مهمـي    جمهوري     دار رياست   عمومي نسبت به حزب يا گروهي كه عهده       

زيـر  در  . نيـست كننـده در انتخابـات         عامـل تعيـين     ترين   تنها عامل يا حتي مهم     كند اما   ايفا مي 
  .ها در اين زمينه تبيين و تحليل شود ترين ديدگاه تالش شده است مهم

   )دادن  محاسبه منافع رأي(ديدگاه انتخاب عاقالنه . 2ـ1

   و گـزينش    ، تركيـب     در انتخـاب     كـه    اسـت   اي  كننده  ، مصرف   دهنده  يأ، ر    رهيافت  در اين 

                                                      
3. Anatole France 2. Vilfredo Pareto 1. Boudun 

  4. Keramer 

 1.  
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   كـه    ذكـر اسـت     شـايان . كند  ي م   عمل  1 عقالني  كننده   مصرف   همانند يك    سياسي  كاالهاي
 رفتـار    هـر نـوع   كننـده   تبيـين   بلكـه   محدود نيست دهنده يأ رفتار ر  رويكرد به    اين  حوزه

هـا و   و اتحادهـا، جـدايي   ها ، وزرا، ائتالف     مجلس   نمايندگان  گيري   از تصميم    اعم  سياسي
 نامزدهـاي مقـام      از ميـان    نامزد   يك   و انتخاب    سياسي  هاي  ها و معاهده   ستيزيها، پيمان   هم

  ، مفهـوم     رفتـار سياسـي     هـاي    جلـوه    ايـن    همه  اساس.   است   يا مجلس    جمهوري  رياست
   بررسـي   بايـد بـه    گزينه  يك  در انتخاب   سياسي  گيرنده  تصميم.   است »  يا انتخاب   تصميم«

،    نيست   اقتصادي   داليل   تنها به   گيري   تصميم  اگر چه .  بپردازد   مختلف  هاي   يا گزينه   شقوق
  هـاي   انتخـاب   آنها يـا سـودمندي    ارزش  بر مبناي  مختلف هاي  گزينه  از ميان    انتخاب  ايده

از  .)110، ترجمه شجاعي، ص     1372پالمر،   (» است   روند اقتصادي   ، قلب   موجود درواقع 
 بـا    دانان اقتـصاد    كـه   گونـه    اند همان    درصدد برآمده    سياسي   از انديشمندان    برخي رو،  اين

   بـه ،پردازنـد    رفتـار او مـي      بينـي    پيش   به ،كند   رفتار مي    عقاليي ، كننده   مصرف   اينكه  فرض
هـا بـا      تحليـل    گونـه   ايـن .  كننـد    اقدام   دولتي  تما و مقا   دهندگان  يأ ر   رفتار سياسي   تبيين

...   و  بازي  ، نظريه   ف، ائتال   ، تشكل   زدن  ، چانه   ، مبادله   ، هزينه    منابع   چون   از مفاهيمي   استفاده
  هـاي    از پديـده     بـا ارزشـي     اندازهاي   چشم   است   كرده   كمك   سياسي   علوم   انديشمندان  به

 بـا    كند كـه     مي   را انتخاب   اي   گزينه  زيرا   است   عقاليي  دهنده  يأرفتار ر .  كنند   ارائه  سياسي
 انتخـابگر   فرايند،  در اين. كند     نزديك   هدفش  ، او را به      و حداكثر سودمندي    حداقل هزينه 

دارد بـا   در اختيار      انتخاباتي  ها و اعتبار نامزدهاي     از موقعيت   را كه    كاملي  ، اطالعات   عاقل
  . دهد  مي يأ ر ، و مقتصدانه  خود تطبيق ترجيحات

 به بعد، نظريه انتخاب عقالني، نقش بسيار مهمي در علوم سياسي پيـدا           1950از دهه   
، پيشگام در كاربرد نظريه انتخاب عقاليي در رفتار انتخاباتي و           2 داونز آنتوني. كرده است 

رسيد كه آراي فـرد بـراي         بر اساس مطالعات او، چنين به نظر مي       . هاي حزبي بود    رقابت
رسد، باالترين فايده را دارد زيرا تصور چنـين اسـت كـه انگيـزه                 حزبي كه به قدرت مي    

هـاي سياسـي    مشي مين دليل با تغيير در خط    احزاب صرفاً رسيدن به قدرت است و به ه        
مطالعـه تجربـي تـأثير وضـعيت        . پردازنـد   دست آوردن رأي به رقابت مـي        خود، براي به  

 مـيالدي آغـاز شـد،       1970اقتصادي بر نتايج انتخاباتي كه در بريتانيا و امريكا، از اوايـل             

                                                      
1. rational        2. Anthony Downs 
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دي تنها يـك بيـان از       دنباله كار داونز بود، با وجود آنكه رأي دادن بر اساس منافع اقتصا            
كار داونز انقالبي در مطالعات انتخابي ايجاد كرد، هرچند رهيافـت           . منافع شخصي است  

كـه  را مـردم كـسي   طور خالصه و مطابق اين ديدگاه،      به. او بدون مناقشه نيز نبوده است     
دهنـدگان و شـهروندان در        يأر. كنند  انتخاب مي  ،دنبيشترين منافع را براي آنان ايجاد كن      
منـافع  :  هـستند  ت چهـار نـوع منفعـ      ي جـستجو  در ،جدال براي توزيع مناسـب قـدرت      

هـاي موجـود    اشتغال، مسكن، استفاده از فرصت  قدرت خريد،يحفظ و ارتقا(اقتصادي  
دسترســي آزاد بــه جريــان (  منــافع فرهنگــي ؛...) دولتــي و ســساتؤم هــا و ســازمان در

 يجـستجو ( ؛ منـافع سياسـي    )آزادي در توليد و مصرف محصوالت فرهنگـي        اطالعات،
اي دموكراتيـك    ها، تجلي خواست خود به شـيوه       منافع خود با استفاده از احزاب و گروه       

  ).در ساختار قدرت

   شده  ديدگاه انتخاب عاقالنه اصالح. 2ـ2

مطابق با اين رويكـرد، آنچـه منجـر بـه بـروز رفتـار انتخابـاتي و رأي دادن شـهروندان                      
  .است »1ابراز خود «تحقق منافع و از ميزان يبرداشتشود،  مي

 ،بيان خود . رأي دادن براي تحقق منافع شخصي و بيان خود است         تر،    عبارت دقيق   به  
طبـق ايـن ديـدگاه،      . دهد  نشان مي  ابراز وجود در عرصه اجتماعي را        بهميزان تمايل فرد    

دي گونه احساس قدرتمندي در تأثيرگذاري بر سرنوشت فر          اگر رأي دادن منجر به هيچ     
و اجتماعي؛ يا احساس اهميت داشتن نظر شخصي براي نظام سياسي نشود، بيـان خـود                

قـدرتي در عرصـه    ترتيب، هر گونه احساس بي اين به. شود  يا احساس قدرت، محقق نمي    
  .شود  تمايل براي مشاركت سياسي منجر مينبوداجتماعي و سياسي، به 

 و دسـتيارانش    2ز سوي ديويد اسنو    ا »انتخاب عاقالنه «يكي از تجديدنظرها در نظريه      
 توجـه  ،گويد درست است كه محور انتخاب فرد در انتخابات او مي . صورت گرفته است  

 بـه آن انتخـاب عاقالنـه        آنچه بايد دانست    ،به سود و زيان آن انتخاب در زندگي اوست        
متفاوت باشـد؛ مـا يـك معيـار         ديگر   ممكن است از يك مضمون به مضمون         ،گوييم  مي

تـوانيم يـك عمـل واحـد را بـه صـفت         واحد نداريم بلكه به نسبت شرايط مي  عقالنيت

                                                      
1. self expression       2. David Snow 
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قـدر افـراد در     چهـر   در مجموع و مطابق با اين ديدگاه،        . عقالنيت متصف كنيم يا نكنيم    
شـناختي، اقتـصادي و فرهنگـي بيـشتري دسـت يابنـد و         به تـوان ،زندگي شخصي خود 

 و سياسـي كـاهش يابـد، ميـزان           در عرصه اجتمـاعي    انزمان، احساس تأثيرگذاري آن      هم
  .يابد بيگانه شدن از مشاركت افزايش مي

  شناسي سياسي الگوي روان. 3

گيري رفتارهاي اجتماعي و سياسـي مـردم         شناسان، عوامل رواني در شكل      به اعتقاد روان  
دهنـدگان نقـش    سزايي دارد و روابط عاطفي و احـساسي بـين نامزدهـا و رأي             اهميت به 

شـناختي در     هـاي روان    ترين ديـدگاه    در زير به مهم   . كند  مينه بازي مي  اساسي را در اين ز    
  .شود تبيين رفتار انتخاباتي شهروندان پرداخته مي

  ـ سياسي تحليل رفتار انتخاباتي مكتب مطالعاتي شيكاگو ديدگاه رواني. 3ـ1

ن تعلــق دارد، ه آ كــه بــي گروهــ ودهنــده ي رأيهــا ي ويژگــ،از ديــد مكتــب شــيكاگو
كنـد و    ي حاضر در ميدان سياست منسوب م      ي سياس يها  كه به افراد و گروه     يهاي يويژگ

.  اسـت  يدهـ  يكننده رفتـار رأ     تعيين ي، در ميدان سياس   وي گذشته   يات از تجرب  يا انباشته
هـا    كه از نتيجه ايـن مـشاركت       ي و احساس  يترتيب، تجربه شركت در انتخابات قبل      اين به

 اين نظام  و عملكرد    ي درباره نظام سياس   ينگرش هاي  يحاصل شده است، به عالوه ارزياب     
  ).8ـ 20، صص 1386بشيريه،  (بخشد ين م را تعييده ي رفتار رأ،و نخبگان آن

 به شـدت    دهد،   كه بخش اصلي مباني نظري پژوهش حاضر را تشكيل مي          اين مكتب 
هـا نيـز بـه ادراكـات،          بـراي درك نگـرش    . هاي سياسي تأكيد دارد     گيري نگرش   بر اندازه 

 ،بر طبـق ايـن ديـدگاه   . شود  مير سياسي توجه    گهاي كلي كنش     گذشته و انگيزه   بياترتج
كننـده كـنش     در درون فـضاي سياسـي تعيـين       ،مجموعه نيروهـاي اجتمـاعي و سياسـي       

هـا و   نامزد،  گان  دهند  رأي: مجموعه عناصر فضاي سياسي نيز عبارتند از      . دهي هستند   رأي
 هـاي نامزدهـا   ديدگاهاي و   بي، قومي و قبيله    از قبيل وابستگي حز    انهاي خاص آن    ويژگي

 بـر . هاي دروني فرد و تجربه گذشته در ميدان سياسـي   در باب مسائل مختلف، نيازمندي    
ن تعلــق دارد، ه آ گروهــي كــه بــ ودهنــده هــاي رأي اســاس ديــدگاه شــيكاگو، ويژگــي
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ـ   هاي سياسي حاضر در ميدان سياست منسوب مي         هايي كه به افراد و گروه       ويژگي د و  كن
  . دهي است كننده رفتار رأي  تعيين، در ميدان سياسيوي گذشته ياتاي از تجرب انباشته

 نگرشي دربـاره    هاي  عالوه ارزيابي  تجربه شركت در انتخابات قبلي به     مطابق اين ديدگاه،    
  .بخشد ن ميدهي را تعي  رفتار رأي، و نخبگان آناين نظامنظام سياسي و عملكرد 

   )طرحواره افراد از نظام سياسي و عناصر آن(ديدگاه شناختي . 3ـ2

ـ از ا.  اسـت ي خـود متكـ  رامـون ي پطي بر شناخت فـرد از محـ  ي، شناختدگاهيتمركز د   ني
 مناسـب از ارتبـاط خـود بـا          يهـا  ها و طرحواره    شناخت لي فرد در تشك   ي ناتوان ،دگاهيد

  .آورد يوجود م ه او بي را براي مشكالت،طيمح
طرحواره :  سه طرحواره است   يدهنده دارا  يكنشگر رأ  هر   ي،اساس ديدگاه شناخت   بر

ايـن  .  طرحـواره از كـل نظـام و طرحـواره ايـدئولوژيك            ،ي سياس يها از احزاب و گروه   
، 1شـاختر (دهنـد   ها شناخت فرد و در نتيجه، رفتـار انتخابـاتي او را شـكل مـي           طرحواره

  ).683 ـ726، صص 1989

  ديدگاه رونالد اينگلهارت. 3ـ3

با افـزايش تـوان اقتـصادي و    بر اين اساس، .  پي بسط انديشه مازلو است   در 2اينگلهارت
. يابد  اجتماعي افراد، ميل آنها به مشاركت مؤثر در زندگي سياسي و اجتماعي افزايش مي             

 رفتاري بدون حاصل تلقـي      ، يا رأي دادن   نباشدپذير   در صورتي كه مشاركت مؤثر امكان     
  . بيشتر خواهد بود،ي جامعه از رأي دادنهاي باالدست شود، ميزان سرخوردگي گروه

   يراني شهروندان اي رفتار انتخاباتمباني نظري

  يمربوط به انتخابات و رفتار انتخابات يها هي نظرنقد و ارزيابي

شناسـي سياسـي،    ، از سـه الگـوي جامعـه    مجمـوع درتحليلگران رفتار انتخاباتي تاكنون،  
 كــاركردگرايي، مبادلــه،ديــدگاه شت شناســي سياســي و نيــز هــ اقتــصاد سياســي و روان

                                                      
1. Schacter       2. Inglehart 
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 مكتب مطالعـاتي  ،شده  ديدگاه انتخاب عاقالنه اصالح، انتخاب عاقالنهارزشيابي سياسي،   
شهروندان بهره  دهي    بررسي رفتار رأي   در    ديدگاه اينگلهارت   و ديدگاه شناختي ،  شيكاگو

 كـه رفتـار    عوامـل زيـر، بـه عنـوان عـاملي          بـر هر يك به نوعي     ها    اين ديدگاه . اند  گرفته
  :كنند دهد تأكيد مي تأثير قرار مي  دهي را تحت رأي

  محاسبه منافع رأي دادن. 1
  آگاهي سياسي. 2
  هاي سياسي ها و گروهنامزد تبليغات .3
   ابراز خود و احساس كارآمدي اجتماعي و سياسي.4
   تجربه انباشته سياسي گذشته.5
  خصيهاي ش ويژگي. 6
  ي و عناصر آنطرحواره افراد از نظام سياس. 7
   پايگاه اقتصادي و اجتماعي افراد.8

هـاي سياسـي    نظير فرهنگ سياسي، خلقيات شهروندان، گفتمان     ي ديگر هاياما متغير 
نيز وجود  هاي اجتماعي متعدد در سطوح خرد و كالن           حاكم در هر دوره زماني و شبكه      

 نـسبت بـه     ، غربي هاي   به دليل ساخته و پرداخته شدن در محيط        ،ها  ديدگاهاين  د كه   ندار
هاي نوپـا، ميـزان مـشروعيت نظـام           در همه دموكراسي  .  هستند  يا كم توجه   توجه  آنها بي 

هـيچ  همچنين در   . گذارد  دهي بسيار تأثير مي      كه بر رفتار رأي    ست ا  ديگري سياسي متغير 
نداشـتن  مشاركت   يا   هاي بيان شده، تأثير فشار هنجاري ناشي از مشاركت           ديدگاه يك از 

 اين فـشار هنجـاري      در اين مقاله  رو    از همين . ران در انتخابات لحاظ نشده است     گسترده ديگ 
   .شده استدر نظر گرفته  متغيرهاي ديگر كنارنيز در 

  ي اسالمي در جمهوريراني شهروندان اي مطالعه رفتار انتخابات نظري پيشنهاديارچوبچ

 ، از طريـق آن    شـهروندان يـك جامعـه كـه        مشاركت سياسي به همه رفتارهاي داوطلبانه     
 اطـالق   ،گذارنـد  مـي  اثـر     هـاي عمـومي جامعـه       غيرمستقيم بر سياست   ياطور مستقيم    هب

  ).31، ص 1377  ترجمه صبوري،،1راش (شود مي

                                                      
1. Rush 
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شـمار    بـه تـرين سـطح مـشاركت سياسـي شـهروندان             رفتار انتخاباتي نازل   ،در اين ميان  
ها كه به فـضاي       ين ديدگاه هاي گوناگون، هيچ يك از ا        با وجود الگوها و ديدگاه     .رود  مي

رفتـار  گفتماني، محيطي و زماني جوامع غربي اشاره دارنـد، بـه تنهـايي قـادر بـه تبيـين          
 شهروندان ايراني نيستند از اين رو، تكيـه بـر هـر يـك از ايـن رويكردهـا در                      انتخاباتي

 بـر ايـن  . جانبه، خطا و بيهـوده خواهـد بـود    تحليل رفتار انتخاباتي شهروندان ايراني يك 
ها و منطبق سـاختن آنهـا بـا فـضاي             اساس، ضرورت دارد با جرح و تعديل اين ديدگاه        
به الگو و چـارچوب نظـري خاصـي     گفتماني، زماني و محيطي جمهوري اسالمي ايران،  

  . كه قدرت تبيين داشته باشد دست يابيم
 نوعي كنش سياسي اسـت    شود، رفتار انتخاباتي      همان گونه كه در اين مقاله تأكيد مي       

 و فرهنگي در سـطح كـالن        ، اجتماعي هاي اقتصادي   نظام  كه با كاركردهاي ساختي خرده    
 با وضعيت ارگانيسم رفتاري، شخـصيت،       ،اين رفتار در سطح خُرد نظام     . نظام رابطه دارد  

 چنين رفتاري در سطح ميانه نظام       سرانجام. يابد  اجتماع و الگوهاي رفتاري آن ارتباط مي      
در . شـود  ، آموزشي و نمادين سازمان اجتماعي مرتبط مي       ، اداري فنياجتماعي، با شرايط    

پذيري سـاختي     حسب اصل تفكيك    اگر جامعه را نظامي اجتماعي بدانيم كه بر        ،اين ميان 
 از نظام اجتماعي تلقـي كنـيم كـه          نوعيپردازد و اجتماع را       ه كاركردهاي خود مي   ئبه ارا 

 يمتـوان  مـي رساند؛  به منصه ظهور مي   پذيري ساختي، كاركردهاي خود را        طبق اصل ادغام  
بر اين اساس و با توجـه بـه اينكـه            .نيم قالب فوق حكم ك    سهبه تنوع رفتار انتخاباتي در    

تـوان بـه    پـرورده اسـت، نمـي       پرورده و مكان    پرورده، زمينه   اي زمان   رفتار انتخاباتي پديده  
دهي در همه     يشمول دست يافت كه چرايي و چگونگي و محتواي رأ           اي جهان   نظريه  ا  فر

 در ،هـاي انتخابيـه درون يـك واحـد جغرافيـايي      كشورهاي جهان و حتي در همه حوزه   
 درصدد ارائه الگويي نظري به منظور بررسـي         اين مقاله . سپهر آن مورد تحليل قرار گيرد     

دهنـدگان، در انتخابـات مختلـف در جمهـوري            مباني اثرگذار بـر رفتـار انتخابـاتي رأي        
 آمـده اسـت، در فراينـد رفتـار انتخابـاتي،            1 كه در نمودار شماره      گونه  آن. اسالمي است 

شود كـه     در بستري ساخته مي   در سه سطح كالن، مياني و خرد و          ،هاي مدنظر  چارچوب
:  از نـد  متغيرهـاي اصـلي آن عبارت       برگزار شده در جمهوري اسالمي ايـران،       در انتخابات 

  .هاي اقناعي ماعي و گفتمانهاي اجت فرايند پيش اقناع، فرهنگ سياسي مردم، شبكه
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  ـ خلقيات ايرانيان

  ـ توهم توطئه

 اعتمادي سياسي  بيـ

ــوي  الگـــــــــــ

ــي  روان شناســـــ

ــي  ــدگاه (سياس دي

مكتــب شــيكاگو و 

 )ديدگاه شناختي

سطح 

 خرد

ــصادي  ــوي اقتـ الگـ

ــي  ــدگاه (سياسـ ديـ

 )انتخاب عقاليي
 فرهنگ سياسي مردم

 هاي اجتماعي شبكه

سطح 

 مياني

 مصاديق  تأثيرگذاربر رفتار انتخاباتيمتغيرهاي سطح الگوي نظري

سطح 

 كالن

 هاي اقناعي گفتمان

  ها و تكايا ـ مساجد، حسينيه

هاي مذهبي    ها و كانون    ـ هيئت 

  و فرهنگي

  هاي سياسي ـ احزاب و تشكل

  هاي مرجع سياسي ـ گروه

  ـ نهادهاي غيردولتي

 ها ـ مطبوعات و رسانه

  ـ ارتباطات ميان فردي

شناسـي    الگوي جامعـه  

ديــــدگاه (سياســــي 

 و ديـدگاه    كاكردگرايي

ــيابي  ــه و ارزشـ مبادلـ

 )سياسي

ــل  عوامــــــ

ــر   ــذار ب تأثيرگ

رفتار انتخاباتي   

ــردم در  مـــــ

ــوري  جمهــــ

 اسالمي ايران

 اقناع فرايند پيش
  ـ اتفاقات و تجربيات قبلي

 ـ تعامالت سابق مردم با نامزدها

ـ الگوي نظري مطالعه رفتار انتخاباتي شهروندان ايراني در جمهوري 1نمودار 

  اسالمي ايران

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  فرايند پيش اقناع. 1

 تعـامالت    و  قبلـي   و تجربيـات    اتفاقات اي از    رشته از طريق كه  (فرايند پيش اقناع    اصوالً  
 در سـطح خـرد اتفـاق        )گيرد  مي از انتخابات شكل     ان پيش دورها در   نامزدسابق مردم با    

  :اين فرايند در ايران منتج از قضاياي زير است. افتد مي
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ـ  ا ياسـ ي مقاطع مختلـف از حـوادث س       لي كه در تحل   يجي را لئ از مسا  يكي .1  و  راني
داننـد   يها مـ  مردم و گروه« است كه نيشود ا ي انتخابات رياست جمهوري مطرح م  ويژهب

 موردي بود كه در انتخابات      و اين دقيقاً  » .خواهند يدانند چه م   ي نم ياهند، ول خو يچه نم 
  . دور نهم اتفاق افتاد

 و گردآمـدن پيرامـون       يمحور ، شخص يپرست تي گرفتار شدن در دور باطل شخص      .2
هـا،    و قهرمـان بـاال بـردن بـدون آنكـه برنامـه      ي نـاج كيـ  شخص و او را تـا حـد         يك

  .مورد توجه قرار گيرداو  نهيشي و پها يتوانمند
 در. هـاي سياسـي اسـت      گيري مردم در عرصه     رويكرد به سياست به معناي جهت      .3

.  قابل مـشاهده اسـت     مردم اين كشور  ايران نيز رويكرد سياسي در تجربه سياسي معاصر         
  .  يك گروه يا حزب يا جريان سياسي استنسبت بهاي كه بيانگر اقبال يا ادبار مردم  تجربه

 ،دهـد مـردم در جمهـوري اسـالمي     هاي سياسي ايران امروز نشان مـي    يان جر مطالعه
كم يك بار فرصت برخورداري از قدرت سياسـي    دست،هاي مطرح  به همه جريان   تقريباً

اند كه نه تنهـا بـر        ها اين بخت را داده     جريانهمه   به   ،حتي فراتر، در هر مورد    . اند را داده 
حاصل آنكه همه جريـان هـا بـه    . ور حكم برانند كشتخابييك قوه بلكه بر هر دو قوه ان      

ـ  مثال دهه اول انقـالب را با       براي. اند داشتهاي جدي در مقابل ملت       نوعي تجربه   دهـه  دي
 دهـه   ، و دهـه دوم را     دانـست  ،شـوند  ي مـ  دهيـ طلب نام   چپ كه امروزه اصالح    تيحاكم
كـه حـزب    انـه ي مانيـ جر در كنار    ، اصولگرا يا به اصطالح امروز جريان     راست   تيحاكم

  )1(.دانستكرد  ي ميندگيكارگزاران آن را نما
د پس از پايان هـر يـك از         نها و مطالعات تحقيقي نشان مي ده        از نظرسنجي  بسياري

چنـدان  حـاكم    جريـان    از سوي هاي اعالمي     ميزان رضايت مردم از سياست     ،ها اين دوره 
ا توانـسته باشـند از    هـ  رسد احزاب و جريان     به نظر نمي   به عبارت ديگر،  . باال نبوده است  

له را بـه  ئايـن مـس  . مناسـب ببرنـد   اسـتفاده    اند،  در اختيار آنان قرار داده     كه مردم    فرصتي
طلـب و   توان در نهمين دوره انتخابات و رويگرداني مـردم از جريـان اصـالح             راحتي مي 

  .دكرجريان اصولگرا مشاهده به اقبال 
ــ ــاتيرفتارشناس ــهروندان اي انتخاب ــي ش ــ گويران ــات   آن ياي ــه در انتخاب ــت ك  اس

 ،) سـال  8 در مجمـوع  ( ه سال 4 دو دوره    ي فرصت را برا   ، پنجم و ششم   يجمهور استير
  .اند  دادهيرفسنجان ي هاشميندگي چپ با نماي راست و اندكانه،ي از ميبيبه تفكر ترك
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، ) سـال 8 در مجموع(  ساله4 دو دوره ي هفتم و هشتم برا   يجمهور استي انتخابات ر  در
 در انتخابـات    و  دادنـد  ي خـاتم  ينـدگ يطلـب بـا نما      اصالح اي چپ   اني به جر  فرصت را 

  .    راست فراهم شداي اصولگرا اني جري فرصت براني نهم ايجمهور استير

  فرهنگ سياسي مردم. 2

قـوام،  (يكي از مفاهيمي كه هم جنبه خرد و هم جنبه كالن دارد، فرهنگ سياسي اسـت                 
. أثر از فرهنگ عمـومي آن جامعـه اسـت      مت ،فرهنگ سياسي هر جامعه   ). 69، ص،   1376

گيـرد و توجـه    مـي  فرهنگ سياسي مفهومي است كه اهداف سياسي كالن جامعه را دربر 
خود را بر مفاهيمي چون قدرت، آزادي، برابري، دولت، حكومـت، مـردم، مـشروعيت،               

  .دارد معطوف مي ... مشاركت و
 اي  ين حـال پيچيـده    داراي خصوصيات مهم و در ع     ،  فرهنگ سياسي در ايران معاصر    

در زير به برخـي  . دهد است كه مطالعه آن ما را در شناخت بهتر رفتار انتخاباتي ياري مي 
  .شود هاي سازنده اين فرهنگ اشاره مي از مؤلفه

  ها يراني ااتي خلق.2ـ1

دهـي    در شـكل   ، و تجربيات سياسي شهروندان ايرانـي      اتي، خلق   به اينكه عادات   توجه با
 تـالش  زير در ،طور اخص نقش دارد ه ب،طور اعم و رفتار انتخاباتي به ،به فرهنگ سياسي  

   :شده است به برخي از اين عادات اشاره شود
 مبتني بر علل تـاريخي و روانـي         ، توطئه در فرهنگ سياسي ايران     تصور :نظريه توطئه 

برخورد علمي و برخورد    : نوع برخورد وجود دارد     دو ،در مواجهه با نظريه توطئه    . است
اساس اسناد و مدارك تاريخي، توطئـه قابـل ابطـال يـا               بر ،در برخورد علمي  . يمارگونهب

 انديـشيدن    از  اعتقاد راسخ، جزمي و تعبدي، مانع      ،رگونهبرخورد بيما  اما در . اثبات است 
 دور دوم از نهمين دوره انتخابـات بـسياري از مـردم             براي مثال، در  . شود  ميباره   اين   در

ـ  ب يرأزياد   ينژاد را نفر دوم قرار دادند كه هاشم        يمدخودشان اح  «:گفتند يم  و بـا    اوردي
كردند يا در    ي م گري را گروه د   يل استدال نيدرست عكس چن  » . برنده شود  ادي ز يلي خ رأي

: شـد  جمهـوري در افكـار عمـومي چنـين ذكـر مـي             جريان دور هفتم انتخابات رياسـت     
  ».نوري ، بخوانيد ناطق بنويسيد خاتمي«
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طور خالصه عبارت از بردباري و شكيبايي فرد در         ه تساهل ب  :صدر عهعدم تساهل و س   
فرهنـگ سياسـي ايرانـي همـواره        . كه نسبت به آن گرايش منفـي دارد       است  قبال چيزي   
انديـشي و جـزم       منجـر بـه جـزم      ، تساهل در جامعـه    نبود. جانبه بوده است   فرهنگي يك 

 ي از نظـام اسـتبداد     ياشـ  ن تي وضـع  ني ا م كرد كه بخش اعظ    دي نبا ديترد. شود فكري مي 
 و تقـدم منـافع      ي و مشاركت  ي از كار جمع   زي پره ،يمحور  فرهنگ فرد  تي حاكم ،يپادشاه

  . استي بر منافع جمعيفرد
 از  بـسياري  پژوهـشگران    :اسـت ي مردم نسبت بـه س     ي عموم ينياعتمادي سياسي و بدب    بي

نـد كـه   ا ه كرد مطلب را گوشزدني خود ايها ي در بررسامروز،به   تاي پهلو دوران حكومت 
 نگاه  ينيب  با خوش  استي س ياي به دن   و  هستند ني اصوالً بدب  ياسي به لحاظ فرهنگ س    انيرانيا

ـ  مؤ قـاً ي دارد كـه دق    وجـود  فراواني   يها قول نقل. كنند ينم  :اننـد م.  مطلـب اسـت    ني همـ  دي
  » . خودش استبيشود دنبال ج ي ماستيكس وارد س هر «اي» . پدر و مادر ندارداستيس«

 بـه   .اصلي دانـست  گرايي حزبي را عامل      توان تخاصم  شناسي اين مسئله مي     آسيب در
كار حزبي  پرداختن به   اند نه     فرض را بر اصالت كار حزبي نهاده       ،رسد كه احزاب   نظر مي 

بـه معنـاي   را نيـز  رو استقبال مردم از حضور خود در عرصه سياسـت           از اين  .براي مردم 
ن است كه اگر مردم به حزب يـا         اي واقعيت   اما .ندا    دانستهشيفتگي جامعه نسبت به خود      

هاي   هدفي وراي كار حزبي و فعاليت      ،اند  گروهي بخت حضور در عرصه سياسي را داده       
 ني در عـ  رانيـ  گفـت مـردم ا     ديطور خالصه با   به .اند  مدنظر داشته تخاصم ورزانه سياسي    

 اسـت يعرصـه س  در »تيشفاف« را بر  »يپنهان كار « همواره   ، هستند ياسي س اريحال كه بس  
ـ  آ كـه گـزاره   اين   در برابر    ي، انتخابات يها ي از نظرسنج  ياريدر بس . دهند ي م حيترج  در  اي

 همـواره  ،اد د ديـ  خواه ي رأ ي چه كـس   يا اني جر به كدام  اي كرد   ديانتخابات شركت خواه  
  » .اند  نگرفتهميتصم «گروه بسيار زيادي مدعي هستند كه

  هاي اجتماعي   شبكه.3

  ياسي سيها ها و جناح وهها، گر انيجر. 3ـ1

ـ  ا ياسـ ي س يهـا  ها و جناح   ها، گروه  اني از جر  كيهر    ي هـستند كـه آرا     ي اردوگـاه  ران،ي
 نه چندان   ييها اردوگاه. دهند ي م ي گوناگون را در خود جا     ياسي س يها كرديها و رو   نگاه
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ـ  دلنيبه همـ . اند  نكردهجادي با رقبا ايا  شدهفي روشن و تعر يهمبسته كه مرزها   نيـز   لي
 يها  مصلحت لي به دل  ها   كه مدت  ي درون گروه  نيادي و بن  يا نهي زم يها  اختالف يبه آرام 
البتـه همـه    . كننـد  ي مـ  لي و خود را تحم    آورند  بوده سر بر مي    خاموش   ياسي و س  يگروه

 از آنهـا    يبرخـ .  دانـست  انهيتوان زودگـذر و سـودجو      ي را نم  ي درون جناح  يها شكاف
 يدستگ  چند ي سو بهها را    ها و گروه   رورت، جناح  ژرف دارند كه به جبر و ض       ييها شهير

ـ بن يها ب  ها و گروه    جناح يكپارچگي يي گو .ندنكشا ي م يدرون گروه   اسـت و چنـدان     اني
هـا    در درون جناح   ي و پراكندگ  يكه به چنددستگ  گوناگوني   يدي كل ليدال. ديينخواهد پا 

  .داردبيشتر  ي گفتگو و بررسي است، جادهيانجام
 بـر مـشاركت     ي منفـ  ي اثـر  ،ي جنـاح  يهـا  يدستگ  و چند  ي گروه  دوگانه درون  يآرا

 آنـان   ليتواند سبب كاهش تما    يها م   از جناح  كي هر   رواني پ يسردرگم. خواهد گذاشت 
 بـه   ،ي اختالف چنددسـتگ   يها نهيزم  اگر پس  ژهي بو ، شود ي صندوق رأ  يبه حضور در پا   

ـ .  شـود  دهي كـش  ي جامعه و افكار عمـوم     يفضا دار و   امنـه  د يهـا  يدسـتگ   چنـد  ن،يهمچن
 ماننـد  .انـدازد  يمـ بـه تـأخير    انتخابات ي ورود به فضا  يبرارا  ها    گروه غاتيتبلگسترده،  

  .نشان دادخود را  يجمهور استي دوره انتخابات رني كه در نهماي همان مسئله
ــات ــات در  نهــم از آن حيــث داراي اهميــت اســت كــه جــز  انتخاب دور اول انتخاب

دستگي و تعدد در ميـان نامزدهـا       چند ميزاناي اين    رهجمهوري ايران، در هيچ دو       رياست
 روشن نبود سـرانجام چـه كـسي پيـروز           ريبروز نكرده بود و تا صبح روز بعد از سوم ت          

هـاي سياسـي بـر يـك نـامزد          شدن اجماع جريان   دشوار ، حال ني ا باميدان خواهد بود؟    
بـدل شـده بـود،      اي جـاري       بار تكرار در ادوار گذشته به رويـه        هشتواحد، كه پس از     

اي از ابهام فرو برده بود، به ايجـاد نـوعي تكثـر در            هاله  ها را در    ضمن آنكه آينده رقابت   
   .اي نيز منجر شده بود فضاي رسانه

 ياسي س يها  احزاب و گروه   ، دوره نهم  يجمهور استي در انتخابات ر   ،طور خالصه  به
وردار بودند و چه آنها كه       برخ ي اسالم ي در جمهور  تي فعال يچه آنها كه از سابقه طوالن     

 نتوانستند درك   زير لي به دال  ، شدند داي در آستانه انتخابات پ    ي و فصل  يبه صورت موسم  
 يجمهـور  استي ر ي نامزدها بويژه و   ي و اجتماع  ياسي از تحوالت س   يحيو شناخت صح  

  : جامعه ارائه دهندي،طور كل بهو به هواداران و طرفداران خود 
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هـا    جامعه از شعارها، برنامه    ي افكار عموم  ياجتماعـ      ياسيس يوازدگ   و يشدگ  اشباع .1
   در آستانه انتخابات ياسي سيها  احزاب و گروهي تكراريها حل و راه
 در آسـتانه  ،گريكـد ي ي از سو  ياسي س يها ها و گروه    جناح بي و تخر  ي جنگ روان  .2

  انتخابات
   ي درون جناحيري رقابت و درگ.3
ـ   هـر  ي واحـد از سـو     ي نـامزد  ي در معرف  يتگ در اجماع و چنددس    ي ناتوان .4  از  ك ي
  ها  جناحني از اكي هر رواني پي مطرح كشور و به تبع آن سردرگميها جناح

   مرجعيها  و گروهي نخبگيها نخبگان، كانون. 3ـ2

 و ياسـ ي مـشاركت س ي جامعـه بـرا  جي و بـس ي افكـار عمـوم  جيي از ته يري چشمگ بخش
گـاه وضـع    .  نخبگـان اسـت    ي كارهـا  نـد اي و فر  جهي نت ي، رأ يها ندوقص يپا حضور در 

.  انتخابات اسـت   مي تحر يعني و مثبت،    ادهد و آن، نبود مشاركت كار      ي رخ م  يتر نانهيبدب
 هستند، نسبت به انتخابـات  ي نفوذ نخبگان برون حكومتري كه زييها  گروه ، وضع نيدر ا 

  . كنند نمي ياسي سي وارد فضاشوند و خود را ميتفاوت  يب
 راندن آنهـا نـه تنهـا بـر انـدازه            هي با نخبگان و به حاش     مي مستق  و كشمكش  يدوگانگ

ـ  بن ي بلكـه كاركردهـا    خواهـد گذاشـت    ي جامعه اثر منف   ياسيمشاركت س  برانـداز در    اني
  .  شده استيگذار هي بر آنها پاياسي خواهد داشت كه نظام سينيري زيها هيال

  هاي اقناعي گفتمان. 4

 از طريـق  طـور عمـده   بـه ر معـرض آن هـستند   هاي اقناعي كه مردم به نحـوي د        گفتمان
   .دونش  ارائه مي، در سطح كالنفردي هاي جمعي و نيز ارتباطات ميان رسانه

ت جمعي بـشر هـستند كـه بـه تـدريج از      ئهاي مختلف هي    ها محصول دوران    گفتمان
شوند و با تكثيـر در گـذر زمـان بـه عنـوان چـارچوبي بـر                    اي كوچك آغاز مي     محدوده
 و انواع رفتارهاي سياسـي، فرهنگـي   يابند ميها و احساسات سيطره  زيابيها و ار  شناخت

   .)1378 يوسفي،  ترجمه حاجي،1هوارت (دهند و اقتصادي را سامان مي
                                                      
1. Howart 
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 امـر،  اين   .اند  ها كرده  رهبري مبادرت به نامگذاري سال    مقام معظم    ، اخير هاي  در سال 
 ، در جامعـه و بـه عبـارتي        سـازي   رفتـار   و  سازي سازي، فرهنگ   گفتمان اقدامي در جهت  

د وترديد كسي كه موفـق شـ        بي .رود  شمار مي   بهبندي مسائل و موضوعات كشور       اولويت
آن ها و اقـدامات خـود را در مـسير            از اين فضاي گفتماني استفاده كند و شعارها، برنامه        

موفقيت بيشتري در هدايت رفتار انتخاباتي شـهروندان خواهـد داشـت و ايـن     قرار دهد   
  .جمهوري اتفاق افتاد بود كه در انتخابات دور نهم رياستامري 

  گيري نتيجه

با وجود گذشت شـش دهـه از انقـالب رفتـاري در حـوزه مطالعـات علـوم سياسـي و                   
ديدگاه كاركردگرايي، ديـدگاه مبادلـه و       (شناسي سه الگو و رويكرد نظري جامعه     هژموني  

اب عاقالنـه، ديـدگاه انتخـاب       ديـدگاه انتخـ    (سياسـي  ، اقتصاد )ديدگاه ارزشيابي سياسي  
شـناختي و     ديدگاه مكتب شيكاگو، ديدگاه     (شناسي سياسي     و روان  )عاقالنه اصالح شده  

 كـه   اي  به گونه  ،ايدر سراسر دن  دهي    و رأي  ي رفتار انتخابات  ليدر تحل ،  ) اينگلهارت  ديدگاه
ـ   دگاهي دني ا تمامينكهي اشاره شد و با توجه به ا    گذشته به آن  در صفحات     يه فـضا هـا ب

 كيـ  چي هـ توان نتيجه گرفت كه  ، مي  اشاره دارند  ي جوامع غرب  ي و زمان  يطي مح ،يگفتمان
كيد بـر هـر     أ ت رو،  از اين . نيستند يراني رفتار انتخاباتي شهروندان ا    نييتبقادر به    ييبه تنها 

 خطـا   جانبه، كي ي،راني شهروندان ا  ي رفتار انتخابات  لي الگوهاي نظري در تحل    نيكدام از ا  
  .  خواهد بودودهبيهو 

 آنها بـا    ختنها و منطبق سا    دگاهين د ي ا لي ضرورت دارد با جرح و تعد      ، اساس نيبر ا 
  در جامعه ايرانـي    پرورده بودن رفتار انتخاباتي    پرورده و مكان   پرورده، زمينه  مفروضه زمان 

، تعـامالت    شـهروندان   قبلـي  ، تجربيـات    فرهنگ سياسي مـردم   و توجه به مقوالتي چون      
هاي اجتماعي    شبكهها و      و گفتمان   از انتخابات  مدت پيش ا در طول    نامزده با   سابق مردم 

بـه تحليـل رفتـار انتخابـاتي شـهروندان در           ، نـسبت    دهندگان به آن تعلق دارنـد      كه رأي 
  .اقدام شودجمهوري اسالمي ايران 

  نوشت پي

 ،افتينسه رواج  بعد از انقالب فرا، چپ و راستاصطالح.   استيدو اصطالح چپ و راست اعتبار. 1
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البته ممكن است . شوند ي دو عنوان خوانده مني به ا،مملكت  در هري جاريها استيمخالفان و موافقان س
 ي رهبر اما به نظر ما همان طور كه مقام معظم،قبول نداشته باشند  آن را، هستندي راستاي ي كه متهم به چپيافراد

  . قائل شديمرز مشخص  و   آن حديتوان برا ي نم وستي اصطالحات در كشور ما درست ننيفرمودند ا
هاى سياسى ايران نيز نارسا به نظر  بر لغزندگى مفهومى اين دو اصطالح، كاربرد آن براى بيان مرزبنديافزون 

هاى  جناح ها و پاى ايدئولوژي توان رد اما با اين وجود و با مسامحه در كاربرد آن، از زمان مشروطه مى. رسد مى
 .رواج يافتپس از انقالب اين اصطالح به تدريج در ادبيات سياسى ايران  .ست را جستجو كردچپ و را
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