
چکیده
شـعارهای انتخاباتی جامعـه ایـران، دوران گـذاری را طی 40 سـال اول انقـاب تجربه کرده انـد. هدف از 
پژوهـش حاضر، تحلیـل محتـوای شـعارهای انتخاباتـی دولت های پسـا انقابی ایـران بین سـال های 1358 
تا 1396 بـر مبنای نظریـه ارزش بقـاء و ارزش وجـودی رونالـد اینگلهـارت )متفکر نوسـازی و پسانوسـازی( 
بـوده اسـت. روش پژوهـش، از نـوع تحلیـل محتـوای کیفـی و ابـزار آن، داده هـای تاریخـی دولت هـای پس 
از انقـاب 1357 اسـت کـه بـه روش دموکراتیـک و بـر اسـاس آرای انتخاباتـی، سـکان نظـام را بـر عهـده 
گرفته انـد. جامعـه آمـاری، تمامـی شـعارهای دولت هـای منتخـب و حجـم نمونـه بـه روش تمام شـماری، 
12 مـورد پوسـتر را دربرمی گیـرد و سـازوکار انتخـاب، تعمـدی، هدفمنـد و غیرتصادفـی بـوده اسـت. بـر 
اسـاس نتایج، طبـق نظریه بقـاء )کمیابـی( و فرامـادی )ابراز وجـود( اینگلهـارت، شـعارها در دهـه 60 دارای 
ارزش هـای مادیگرایانـهـ  ملـی )فقرزدایـی، مسـتضعفان، رفع بیـکاری، عدالـت اقتصـادی، رونق تولیـد(، در 
دهـه 70 برخـوردار از ارزش های پسـا مادی ملی )مـدارای اجتماعـی، عدالـت اجتماعی، اخـاق، هنجارهای 
اجتماعـی، توسـعه مدنـی( و در دهـه 90 شـامل طیفـی از ارزش هـای پسـا مـادی، مـادیـ  ملـی و فراملـی 
)برابـری طبقاتـی، توسـعه اجتماعـی، حـل بحران هـای اقتصـادی، پیـام اخاقی جهانـی، فرهنگ سیاسـی، 
ارزش دموکراتیـک( بوده انـد؛ جهـت آنهـا از طبقـه پاییـن، به طبقـه متوسـط و در نهایـت، طبقـات ترکیبی 
)پاییـن، متوسـط و بـاال( و از سـطح محلـیـ  ملـی، بـه سـطح جهانـیـ  فراملـی چرخـش داشـته و کانـون 
اشتراک شـان، مسـئله طبقاتیـ  اقتصـادی )بهبود پایـگاه اقتصـادیـ  اجتماعی، رفـع فقر و بیـکاری، کاهش 
فاصلـه طبقاتـی جامعـه( بـوده اسـت و نوعـی گـذار از دوره کمیابـی یـا ارزش هـای بقـاء )ناامنـی غذایـی، 
بی ثباتـی اقتصـادی و نیازهـای مـادی، کارکـردیـ  عینی( بـه سـمت ارزش های ابـراز وجـود یـا دوران بلوغ 

توسـعه )ارزش هـای دموکراتیـک، جهانـی، زیباشـناختی و انتزاعـی( را تجربـه کرده انـد. 
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مقدمه
انتخابـات، عصـاره مردم سـاالری در هـر حاکمیـت اسـت. در بسـتر انتخابـات، 
احـزاب سیاسـی، هماننـد یـک شـرکت بـزرگ تجـاری، خـود را در معـرض رأی 
مـردم قـرار می دهنـد و توده هـا نیـز به عنـوان خریـدار اصلـی ایده هـا و چهره هـای 
جریان هـای سیاسـی، در ایـن عرصـه نقش آفرینی می کننـد )حاجی پـور و همکاران، 
1395: 129(. کنـش انتخاباتـی، بـه معنـای رفتـار عامدانـه و آگاهانـه فـرد در رأی 
دادن بـه فـردی اسـت کـه در چارچـوب مشـارکت سیاسـی معنـا می  کنـد )انصاری، 
1383: 63(. مشـارکت سیاسـی )رفتـار انتخاباتـی( از مهم ترین شـاخص های توسـعه 
الزامـات مهـم در نظام هـای سیاسـی قـرن  از  سیاسـی )ظاهیـر1، 2016: 280( و 
بیسـت و یکم اسـت )فوکس2، 2011: 98(. شـاخص توسـعه یافتگی سیاسـی، نشان از 
مشـارکت سیاسـی و نهادینه شـدن آن در نهادهای مدنی دارد )هاشـمی و همکاران، 
1388(. چنان کـه وجـه ممیـز نظام هـای سیاسـی دموکراتیـک را غیـر دموکراتیـک 
در میـزان و فراینـد مشـارکت سیاسـی تعییـن می کنـد. نـوع شـعار و محتـوای آن، 
بسـتر مشـارکت حداکثـری شـهروندان را بـه همـراه دارد و ایـن امـر باعـث اعتمـاد 
مسـئوالن بـه مدیریـت و اداره جامعـه می شـود )سـیدامامی و عبـداهلل، 1388: 4(. 
جوامـع مـدرن امـروزی کـه مبتنـی بر نظام هـای سیاسـی مردم سـاالرند، گریـزی از 
گزینـش شـیوه های غیرمسـتقیم مردم سـاالری ندارند. ازایـن رو، نظام هـای انتخاباتی 
یکـی از پایه هـای بنیادیـن جوامـع دموکراتیـک بـه شـمار می رونـد )امینـی، 1398: 
78(. شـعارهای انتخاباتـی به مثابـه یـک کنـش سیاسـی، متأثـر از بافـت اجتماعی و 
انعکاس دهنـده شـرایط موجودنـد و نحـوه بازتـاب آنهـا )لولـس3 و فوکـس، 2001: 
367(، در سـطح محلـی و هـم در سـطح ملـی و جهانـی، سـبب برانگیخته شـدن به 
انتخـاب شـخص متناسـب بـا گفتمـان انتخاباتی خـاص می شـود. با پیـروزی انقاب 
اسـامی، افزایش نقش مردم در سـاختار سیاسـی، یکی از معیارهای مهم جمهوریت 
در کنـار اسـام تلقـی شـد؛ چنان کـه حتـی نـوع نظـام برحسـب میـزان رأی مـردم 
ایـران )98 درصـد آری( تعییـن و متناسـب بـا آن، سـاختار مدیریتـی الزم طراحـی 
شـد. پس از پیروزی انقاب اسـامی از سـال 1358 تا 1396، دوازده دوره انتخابات 
ریاسـت جمهوری برگزارشـده که ویژگی مهم آنها، مشــارکت بــاالتر از پنجاه درصد 
مـردم بـوده اسـت. شـعارهای انتخاباتـی در هـر دوره ، متناسـب بـا شـرایط داخلی و 
خارجـی، دچار تحوالتی شـده اند و نامزدها متناسـب با نیاز جامعـه آن زمان، مفاهیم 
کلیـدی خاصـی را کـه اقنـاع ذهنی شـهروندان را تأمین کنـد، در تبلیغاتشـان به کار 
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برده انـد. پـس از انقـاب اسـامی، بحـران اقتصـادی ناشـی از بی ثباتی عصـر پهلوی 
و کشـاکش گذار از اسـتبداد ایرانی شـاه، مشـکات، بیکاری، فقر، شـکاف طبقاتی و 
آنومـی اقتصـادی و سیاسـی را مدتـی در جامعـه تـداوم بخشـید. به این ترتیـب، نظام 
سیاسـی پسـا انقابی، درصـدد عبور از ایـن بی ثباتی از طریق ایجاد نوعی تشـکیات 
سـاختاریـ  سیاسـی قانونمنـد و دموکراتیـک بود. رکـن این عمل، مسـئله انتخابات 
و تعییـن دولت هایـی بـود کـه از 1358 تـا 1396 به صـورت دوره ای و قانونـی، در 
جایـگاه اجرایـی نهاد حاکمیت اسـامی قرار گرفتنـد. رقابت هـای انتخاباتی، از طریق 
تبلیغـات، شـعارها و پاسـخ نامزدهـا بـه نیازهـای جامعه ای صـورت می گرفـت که به 
دورانـی متمایـز از دوران قبـل )گـذار از نظـام موروثی به مشـروطگی(، قدم گذاشـته 
بـود. در نظـام پسـا انقابـی ایـران، صنـدوق، رأی و انتخـاب بـا عقل جمعـی، تجربه 
نوینـی بـود کـه جامعـه را از سـاختار بسـته شـاهی بـه سـاختاری بـاز و بـه نسـبت 
غیرطبقـه ای سـوق مـی داد. در ایـن میـان، دولت هـا بـا اتـکا بـر محتـوا و زمینه های 
پوسـتر انتخاباتـی بـه ترغیب شـهروندان بـرای مشـارکت می پرداختنـد. به این ترتیب 
و بـا توجـه بـه مباحـث یادشـده، در پژوهـش حاضـر با اتـکا بـه نظریـه ارزش بقاء و 
ابـراز وجـود رونالـد اینگلهـارت تاش شـده اسـت تا شـعارهای هر یـک از دولت های 
پسـا انقابـی ایـران از آغـاز انتخابـات 1358 تا سـال 1396 مـورد تحلیل و بررسـی 

قـرار گیرد.

هدف اصلی پژوهش
- تحلیـل محتـوای شـعارهای انتخاباتـی دولت های پسـا انقابی ایـران )1396-

)1358
- تبییـن گفتمـان شـعاری دولت هـای پسـا انقابی بـا نظریه اینگلهـارت )تحول 

از گفتمـان بقـاء بـه ارزش وجود(

مبانی و دیدگاه های نظری پژوهش
انتخابـات: انتخابـات نوعی کنش اجتماعی اسـت که به تعیین میزان مشـارکت 
سیاسـی در عرصـه نظـام اجتماعـی می پـردازد )صفـری شـالی، 1394(. رأی دهی و 
مشـارکت در انتخابـات رایج تریـن نوع مشـارکت سیاسـی برای شـهروندان در جوامع 
مردم سـاالر اسـت )موحـد و همـکاران، 1387(. انتخابات مجموعه عملیاتی اسـت که 
طـی آن، شـهروندان در گزینش فرمانروایان، شـکل گیری نهادهای سیاسـی و تعیین 
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متصدیـان عامل اقتدار سیاسـی مشـارکت می کنند )ابوالحمـد، 1368: 344(.
مشـارکت سیاسـی: مشـارکت ریشـه در دموکراسـی آتنـی دارد )فیتجرالـد1، 
2013: 457( و در فرهنـگ آکسـفورد به عنـوان » عمـل شـرکت داشـتن، بخشـی 
از چیـزی را داشـتن یـا تشـکیل دادن« آمـده اسـت )حسـین پور، 1398(. مشـارکت 
سیاسـی2 بـه معنـای فعالیـت فردی یـا جمعی اعضـای اجتماع، بـا هـدف اداره بهتر 

امـور سیاسـی جامعـه اسـت )عباسـی اسـفجیر و اسـفندیاری، 48:1396(.
رفتـار سیاسـی: بـه فعالیت سیاسـی افـراد و پیامدهایی کـه این فعالیـت برای 
نهادهـای سیاسـی دربر دارد، اشـاره می کنـد )آبراکرومبی و همـکاران، ترجمه پویان، 
1367: 285(. رفتـار سیاسـی در سـازمان، شـامل اعمـال آگاهانـه ای اسـت که برای 
نفـوذ بـر افـراد یـا گروه هـا و به منظـور دسـتیابی بـه منافـع خود یـا حفاظـت از آن، 
هنـگام وجـود راه حل هـای متضـاد صـورت می گیـرد. رفتـار سیاسـی خارج از شـرح 

شـغل مشـخص فرد اسـت )حافظ نیـا، 1392(.

پیشینه پژوهش
سیاسـت  و  انتخاباتـی  »شـعارهای  عنـوان  بـا  پژوهشـی  در   )1397( علیـزاده 
خارجـی: بررسـی مقایسـه ای رابطـه شـعارهای انتخاباتـی احمدی نـژاد و روحانـی و 
اتخـاذ راهبردهـای سیاسـت خارجـی آنهـا« ایـن ادعـا را مـورد آزمون قـرار می دهد 
بـا  روحانـی،  و  احمدی نـژاد  خارجـی  سیاسـت  راهبردهـای  کلـی  چارچـوب  کـه 
شـعارهای تبلیغاتـی آنهـا هماهنـگ بـوده اسـت. تحلیـل شـعارهای انتخاباتـی دو 
نامـزد ریاسـت جمهـوری از یک سـو و تحلیل و تبییـن راهبردهای سیاسـت خارجی 
دو رئیس جمهـور منتخـب از سـوی دیگـر، حاکـی از هماهنگـی شـعارهای پیـش از 
انتخابـات بـا راهبردهـای پـس از انتخابـات بـه دالیـل مختلـف اسـت: بـاور و اعتقاد 
نامزدهـا بـه راهبردهـای تبلیغاتـی خود، نقش احـزاب، گروه ها و نزدیـکان نامزدها در 
صورت بنـدی شـعارها و اغلـب، تأثیرگـذاری آنهـا بر دوره پـس از انتخابـات و از همه 
مهم تـر، اینکـه نامزدهـای منتخـب بایـد مشـوق ها و انگیزه هایی بـرای دوره های آتی 

و حمایت هـای بعـدی رأی دهنـدگان داشـته باشـند.
حاجی پـور و همـکاران )1395( در پژوهشـی با عنوان »شناسـایی عوامل کلیدی 
از روش مدل سـازی سـاختاری ـ  اسـتفاده  بـا  انتخاباتـی  رقابت هـای  موفقیـت در 
تفسـیری« بـه ایـن نتیجه دسـت یافته اند که انتظـارات رأی دهنـدگان، عملکرد حزب 
حاکـم و نـوع تأییـد صاحیت هـا، به عنـوان مبنایی تریـن عوامـل، بیشـترین تأثیـر را 

1. Fitzgerald 
2. political participation
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در میـان عوامـل کلیـدی موفقیت داشـته اند و در نهایت، مشـارکت سیاسـی و الگوی 
رأی دهـی جامعـه، سـطح اول و تأثیرپذیرتریـن عامـل کلیـدی در موفقیـت بوده اند.

جـوادی پوبنـدگان و عقیلـی )1395( در پژوهشـی بـا عنـوان »بررسـی تبلیغات 
سیاسـی انتخابـات ریاسـت جمهـوری دوره دهم و ارائـه یک مدل بومی« به بررسـی 
یـک دوره خـاص بسـنده کرده انـد و بـا جامعـه ای آمـاری متشـکل از نماینـدگان 
مجلـس شـورای اسـامی بـه این پرسـش پاسـخ داده اند که آیـا تبلیغات سیاسـی بر 
مشـارکت مـردم تأثیـر دارد؟ نتایج مطالعه آنان نشـان داده اسـت که شـعارها، پیام ها 

و تبلیغـات، تأثیـر زیـاد و خیلـی زیـادی بر مشـارکت مـردم در انتخابات داشـته اند.
پناهـی )1386( در مطالعـه ای بـا عنـوان »مقایسـه شـعارهای انتخاباتـی مجلس 
ششـم با شـعارهای انقاب اسـامی« تبلیغات نامزدهـای حوزه انتخابیه تهـران را در 
ده روزنامـه منتخـب در ایـام مجـاز تبلیغ را مورد بررسـی قـرار داده و بـه این نتیجه 
رسـیده اسـت کـه در تبلیغـات و شـعارهای نامزدهـا بـا شـعارهای انقـاب اسـامی 
اختـاف معنـاداری وجـود دارد؛ بـر ایـن اسـاس بـه نظـر می رسـد کـه شـعارها و 

محتـوای آنهـا نقـش مهمـی در موفقیـت یـا شکسـت هـر نامزد داشـته اند.
بزرگمهـری )1386( در مطالعـه ای با عنوان »بررسـی تطبیقـی تبلیغات در نظام 
ریاسـت جمهـوری ایـران و فرانسـه« ازلحـاظ ایجـاد فضـای مناسـب بـرای معرفـی 
نامزدهـا، برابـری در تبلیـغ، پرهیـز از تضییع حقوق شـهروندان، جلوگیری از اسـراف 
و فسـاد مالـی این نتیجه رسـیده اسـت که هـر دو نظام، بـه متغیرها و هـدف تدوین 
مقـررات توجه دارند اما نظام فرانسـه شـکل جامع تـری در تبلیغات انتخاباتی داشـته 

است.

نقد و بررسی و نوآوری پژوهش
شـعارهای دولت هـای پسـا انقابـی، چـه به صـورت جمعـی و چـه فـردی، مورد 
توجـه پژوهشـگران نبـوده اسـت،  جـز در چنـد پژوهـش کـه بـه بررسـی شـعارهای 
تبلیغاتـی نامزدهـای انتخاباتـی پرداخته  شـده اند. مطالعـات تجربی نیز بـا وجود ارائه 
نتایـج ارزشـمند، هیچ کـدام به صـورت کان و فراینـدی، دولت هـای بعـد از انقـاب 
را به صـورت جامـع، دقیـق و منسـجم در یـک مـورد واکاوی نکرده انـد. آنچـه بـه 
دولت هـای پسـا انقابـی ایران بـرای ترسـیم دورنمـای انتخابات و فهم کنـش مردم، 
همچنیـن ایجـاد یـک  چشـم انداز راهبـردی نسـبت بـه آینـده انتخابـات در کشـور، 
کمـک می کنـد، ایـن اسـت کـه شـعارهای انتخاباتـی دولت هـای پسـا انقابـی مورد 
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تحلیـل و بررسـی قـرار گیرنـد و مبانی فکری و معرفتـی نامزدهای انتخابـات در گذر 
زمـان، متناسـب بـا شـرایط داخلـی و خارجـی، شناسـایی و ارزیابـی شـوند. پژوهش 
حاضـر بـرای اولیـن بـار، در پـی بررسـی نظام منـد و جامـع شـعار دولت هـای پسـا 
انقابـی ایـران )1396-1358( بـا تکیه بـر الگـوی نظری اینگلهارت اسـت تـا فرایند 

تحـول، تغییـر و الگـوی شـعارهای انتخاباتـی را تحلیـل و بررسـی کند.

نظریه ارزش بقاء و ارزش وجود اینگلهارت1 و انطباق آن با جامعه ایرانی
انتخابـات در ایـران از سـال 1358 تـا 1396 کـه دوران گـذار از سـاختار شـاهی 
بـه سـاختار بـاز سیاسـی ـ دموکراتیـک را تجربـه می کرد، شـاهد تحـول و تغییر در 
شـعارهای انتخاباتـی دولت هایـی بـود کـه در جایـگاه قانونی ریاسـت جمهـوری قرار 
گرفتنـد. جامعـه ایرانـی بـه دلیل شـرایط طبقاتی و سـاختاری،  هم از بعـد فرهنگ و 
ارزش هـای اجتماعـی و هـم از بعـد سیاسـی، از میـان نظریه هـای جامعه شناسـی، با 
دیـدگاه دو متفکـر پساکاسـیک )پیربوردیو2 و رونالد اینگلهارت( همخوانی بیشـتری 
دارد، البتـه پژوهـش حاضـر، قصد تطبیق شـرایط جامعه ایران را بـا نظریه اینگلهارت 
به مثابـه یـک متفکر نوسـازی نـدارد، اما دیـدگاه این متفکـر، درواقع چـراغ راهنمای 
تحلیـل در سـازماندهی مفاهیم و سـیر تحول شـعارها در این دوره هـای تاریخی بوده 
اسـت. ایـن نظریـه، تحـول اجتماعـی را با نگرشـی پویـا و با تکیه بـر اسـناد تاریخی، 
مشـاهده و داده هـای آماری تجربـی ـ عینی به ویژه از بعد فرهنگ سیاسـی در اروپا و 
خاورمیانـه بررسـی کـرده اسـت. مهم ترین بخش آن )بـدون جانبـداری از نظریه(، دو 
سـنخی کـردن و انسـجام دادن بـه ترجیحات ارزشـی و هنجاری جامعـه در فرهنگ 
سیاسـی از یـک دوره بقـاء و ناامنـی به عصـر اجتماعی شـدن )مصرف انبـوه به تعبیر 
والـت ویتمـن رسـتو3( اسـت. بـر این اسـاس، برای سـازماندهی بـه اتفاقـات تاریخی 
ایـران پـس از انقـاب و ایجـاد یک تصویر کلـی از ماهیت شـعارها از منظر اجتماعی، 
فرهنگـی، سیاسـی و اقتصـادی در برهه هـای تاریخـی، نظریـه یـاد شـده تـا حدی از 
قابلیـت پاسـخ به شـرایط جامعـه ایرانی برخـوردار اسـت. به این ترتیب در ادامـه، آراء 

و افـکار رونالـد اینگلهـارت و چگونگـی پیونـد آن با جامعه ایرانی ارائه  شـده اسـت.

نظریه مادی/ فرا مادی رونالد اینگلهارت
تبیین فرهنگ سیاسـی و گذار از یک دوره اجتماعی به دوره ای دیگر )نوسـازی(، 

بر اسـاس دو فرضیه بنا شـده است:

1. Englehart
2. Pierre Bourdieu

3. Walt Whitman Rostow
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الـف( فرضیـه کمیابـی1: ایـن فرضیـه، اولویت هـای فـرد و محیـط اجتماعـی 
و اقتصـادی وی را انعـکاس می دهـد. شـخص مهم تریـن ارزش هـای ذهنـی را بـه 
چیزهایـی نسـبت می دهـد کـه بـه نسـبت، کمیاب انـد. فرضیـه کمیابـی بـه اصـل 

مطلوبیـت نهایـی نزولـی شـباهت دارد.
ب( فرضیـه اجتماعی شـدن2: رابطـه بیـن محیـط اجتماعـی ـ اقتصـادی و 
اولویت هـای ارزشـی، رابطه ای بی واسـطه نیسـت و همـواره، نوعی تأخر زمانی اساسـی 
در کار اسـت؛ چراکـه تـا حـد زیـادی، ارزش هـای بنیانـی فـرد، شـرایطی را انعـکاس 
می دهنـد کـه طی سـال های پیـش از بلـوغ وی غالب بوده انـد. فرض اجتماعی شـدن، 
فراینـد توسـعه را نشـان می دهـد؛ چنان کـه بـا عبـور جوامـع از شـرایط گرسـنگی و 
ناامنـی اقتصـادی بـه مسـئله نیاز بـه تعلـق، خود ابرازی و نقـش مشـارکتی در جامعه 

ارزشـمندتر می شـود )اینگلهـارت، ترجمـه نیـازی و همـکاران، 1395: 177(.
بـر ایـن اسـاس در فراینـد توسـعه، جابه جایـی از اولویت هـای مـادی بـه سـمت 
اولویت هـای فـرا مـادی، امـری جهانـی اسـت. ارزش هـای فـرا مـادی، بازتـاب وجود 
امنیـت، طـی شـکل گیری شـخصیت فـرد هسـتند. در جوامعـی کـه به طور نسـبی، 
از ثبـات اقتصـادی، نیروهـای دفاعـی قـوی، آهنگ سـریع توسـعه و نظـم اجتماعی، 
سیاسـی، اقتصـادی برخوردارند، به تدریج، افراد به سـمت مشـارکت  اجتماعی، آزادی 
بیـان، زیباسـازی شـهرها و ایجـاد جوامـع انسـانی و عقانـی گرایش پیـدا می کنند. 
فرا گـرد دگرگونـی ارزش هـا در میـان نسـل ها، رفته رفتـه بـه سیاسـت و هنجارهـای 
فرهنگـی جوامـع پیشـرفته صنعتـی انتقال می یابـد، چنان کـه تحـول در اولویت ها و 
جایگزینـی ارزش هـای فرامـادی، مسـائل سیاسـی جدیـدی را به مرکز صحنـه آورده 
و نیـروی محرکـه اصلـی بسـیاری از جنبش ها شـده اسـت )اینگلهـارت، ترجمه وتر، 

1396: 101(. بـر ایـن اسـاس، دو نـوع ارزش بـر جامعه حاکم اسـت:
الـف( ارزش مـادی )بقـاء(: ایـن ارزش مبتنی بـر نیازهـای زیسـتی و امنیتی 
فـرد اسـت و مسـتقیم بـا حیـات طبیعی او ارتبـاط دارد. ایـن گروه به دلیل نداشـتن 
احسـاس امنیـت سـازنده ناشـی از دوران شـکل گیری شـخصیت و وضعیـت اقتصـاد 
فعلـی، دارای اولویت هـای مادیگرایانـه )حفـظ نظـم در جامعـه، مبارزه علیـه افزایش 
قیمت هـا، حفـظ آهنگ سـریع رشـد اقتصـادی، اطمینـان از وضعیت دفاعی کشـور، 
حفـظ اقتصـاد بـا ثبات و مبـارزه با تبهکاری( هسـتند؛ بیشـتر به امینـت اقتصادی و 
جانـی اهمیـت می دهنـد و بـه هنجارهای سـنتی تعلق دارنـد. در کل دارنـدگان این 

نگـرش، بـا عنوان »معیشـت خواه« شـناخته می شـوند.

1. Scarcity hypothesis
2. Socialization hypothesis



70
پژوهش های ارتباطی،
ســال بیـست  و هـفـتـم،
شمـاره 4 )پیاپي 104(،
ـــان 1399 زمستـــــ

مفاهیـم  بـه  ارزش  ایـن  وجـود(:  )ابـراز  مـادی  پسـا  ارزش هـای  ب( 
مرتبـط بـا ارضـای نیازهـای فـرا زیسـتی انسـان )اعطـای حـق بیشـتر بـه مـردم در 
تصمیم گیری هـای دولـت، دفـاع از آزادی بیـان، اعطـای حـق بیشـتر بـه مـردم در 
تصمیم گیـری اجتماعی، کوشـش در راه زیباسـازی شـهر، حرکت به سـوی جامعه ای 
دوسـتانه تر و انسـانی تر( اشـاره دارد. ایـن گروه، در دوران شـکل گیری شخصیتشـان 
)پیـش از بلـوغ( دارای امنیـت سـازنده بوده انـد و چـون امنیـت اقتصـادی و جانی را 
مسـلم فـرض کرده اند، نیازهای دیگری همچون خودشـکوفایی، عشـق، دلبسـتگی و 
انتخـاب انسـانی برایشـان اهمیت یافته اسـت )مدنـی و خسـروانی، 1390: 130(. در 

کل، دارنـدگان ایـن نگـرش بـا عنـوان »تحول خـواه« نامگـذاری می شـوند.

روش پژوهش
مطالعـات علـوم انسـانی بـرای شناسـایی و حل مسـائل، نیـاز به دانش و تسـلط 
بـر روش شناسـی های علمـی و مسـیر پژوهـش دارد. در ایـن میـان، پژوهش هـای 
کمـی و کیفـی که از دو مبنای متفاوت پارادایمی  هسـتند، این مسـیرها را مشـخص 
می سـازند. در هـر رویکـرد کمـی و کیفـی بـرای انجـام پژوهـش، نیـاز بـه روش ها و 
ابـزار متفاوتـی اسـت کـه یکـی از آنهـا، روش تحلیـل محتواسـت. بـا تحلیـل کیفی 
می تـوان یـک رویکـرد تجربـی، روش شناسـانه و کنترل شـده مرحله به مرحلـه را بـا 
رعایـت عناصـر مـورد مطالعـه در نظـر گرفـت. مسـیر حرکـت در تحلیـل محتـوای 
کیفــی، به طـور عمـده از مــتن، بــه ســمت بیــرون کشــیدن مقوله ها و سـپس، 
ایجـاد مدل هـا و نقشـه های مفهومـی اسـت. روش پژوهـش حاضـر، از نـوع کیفـی 
)تحلیـل محتـوا( و ابـزار آن، داده هـای تاریخـی )پوسـترهای انتخاباتـی( بوده اسـت. 
جامعـه آمـاری 7 دولـت و حجـم نمونه 12 پوسـتر انتخاباتـی را دربرمی گیرد و روش 

نمونه گیـری، از نـوع هدفمنـد )تعمـدی( غیـر تصادفـی بوده اسـت. 
در مرحلـه اول: بـه بررسـی واژه های کلیـدی و وضعیت انتخاباتی دولت های پسـا 

انقابی ایران )1396-1358( پرداخته شـده اسـت.
در مرحلـه دوم: محتـوای پوسـترها و نوع شـعارهای انتخاباتی، تفکیـک و پس از 
بررسـی تک تـک شـعارهای 7 نامـزد انتخاباتی، واژه هـای کلیدی و محتوایـی داده ها؛ 
همچـون زمینـه و متـن هر پوسـتر، بـه همراه پیـام  نامزدهـا و کلمات مورد اسـتفاده 

آنهـا، جداگانه شناسـایی و سـنخ بندی شـده اند.
در مرحلـه سـوم: ابتـدا، مفاهیم و محورهـای انتخاباتی در متن شـعارها )مفاهیم 
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شـعارها، مفاهیم مرکزی و اصلی، سیاسـت های داخلی و خارجی هر نامزد( مشـخص 
و سـپس، هر یک از محورها، به طور جداگانه، بررسـی  شـده اسـت.

در مرحلـه چهـارم: ارتبـاط بیـن مقوله هـا و محورهـای کشف شـده از متــون 
شـعارهای انتخاباتـی بـرای درک کلیت نهفته در متن مورد بررسـی قـرار گرفته تا در 
نهایـت، یـک مـدل و مفهوم مرکـزی از شـعارهای 12 دوره انتخابات دولت های پسـا 
انقابـی ایـران به دسـت آیـد. با توجـه به مدل هـای مفهومـی به دسـت آمده می توان 
سـاختار نهفته در شـعارها را بررسـی کرد و مقایسـه ای کیفی بین شعارها ارائــه داد.
در مرحلـه پنجـم: داده هـای به دسـت آمده از متـن پوسـتر بـا اسـتفاده از نظریـه 

رونالـد اینگلهـارت تبیین شـده اند.

یافته های پژوهش
در ایـن پژوهـش، با اسـتناد به گزارش های وزارت کشـور از آرای دولت های پسـا 
انقابـی، همچنیـن مرکز آمار ایران و سـایت های خبـری، ابتدا پوسـترهای انتخاباتی 
دولت هـای بعـد از انقـاب، شناسـایی و سـپس، با دسـته بندی، به اسـتخراج مفاهیم 

و تحلیل آنها پرداخته شـده اسـت.

دوره های انتخاباتی پسا انقالبی ایران

جدول 1. مروری بر وضعیت انتخابات پسا انقالبی ایران
Table 1. An overview of the post-revolutionary election situation in Iran

درصد آراء
 Percentage

of votes

تعداد رقبا
 Number of
competitors

کسب شدهآراء 
Votes won

مشارکت کنندگان
Participants

تاریخ
Date

نام
Name

دوره
Period

75 124 10753752 14152887
5 بهمن 
1358

ابوالحسن 
بنی صدر اول

90 4 12770050 14573803
2 مرداد 
1360

محمدعلی 
رجایی دوره

95 4 15905987 16847818
10 مهر 
1360

آیت اهلل 
خامنه ای سوم

85 3 12205012 14238587
 25

مرداد 
1364

آیت اهلل 
خامنه ای چهارم
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درصد آراء
 Percentage

of votes

تعداد رقبا
 Number of
competitors

کسب شدهآراء 
Votes won

مشارکت کنندگان
Participants

تاریخ
Date

نام
Name

دوره
Period

94 2 15500000 16452677
6 مرداد 
1368

هاشمی 
رفسنجانی پنجم

63 4 10566499 16796787
 21

خرداد 
1372

هاشمی 
رفسنجانی ششم

69 4 20078178 29000000
2 خرداد 

1376
محمد 
خاتمی هفتم

77 10 21659053 28155969
 18

خرداد 
1380

محمد 
خاتمی هشتم

63 2 17248782 27959253
تیر 

1384 محمود 
احمدی نژاد

نهم

63 4 24527516 39199997
تیر 

1388 دهم

51 6 18613329 36704156
خرداد 
13۹2 حسن 

روحانی
یازدهم

58 4 23636652 41366085
خرداد 
13۹6 دوازدهم

زمینه و متن شعارهای انتخاباتی پسا انقالبی
جـدول 2، متـن و زمینه شـعارهای انتخاباتـی دولت های پس از انقاب را نشـان 
می دهـد. منظـور از زمینـه، سـاختار طراحـی صـوری پوسـتر و نوع رنـگ گرافیکی و 
مـراد از متـن، محتـوا، کلمـات و عبارت های به کار رفته در قالب پوسـتر اسـت که در 

ادامـه، بـه تفکیک تحلیل  شـده اند.

ادامه جدول 1.
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جدول 2. زمینه و متن شعارهای انتخاباتی پسا انقالبی ایران
Table 2. Background and text of post-revolutionary Iranian election 

slogans

دوره
Period

نام
Name

پوسترهای تبلیغاتی
Advertising posters

واژه های مورد استفاده
Words used

اول

در
ی ص

بن

زمینه پوستر: استفاده از تصویر 
وی در حال سخنرانی/ رنگ 

سیاه وسفید
متن پوستر: عدالت اجتماعی، 

اقتصادی و سیاسی، 
بشارت دهنده اقتصاد توحیدی

عدالت )اجتماعی، اقتصادی(

دوم

یی
جا

ر

زمینه پوستر: استفاده از تصویر 
وی به صورت نیمرخ / رنگی/

متن پوستر: متنی از فرموده های 
رهبر معظم انقالب و امام 

خمینی )ره(

جامعه اسالمی

سوم/ 
ایچهارم

نه 
خام

زمینه پوستر: به صورت 
سیاه وسفید و با طرحی از چهره 
ایشان؛ قسمت باال، تصویری از 
تجمع مردم و در قسمت پایین، 

عکسی از جبهه و جنگ
متن پوستر: به خامنه ای مرد 

محراب و جبهه رأی می دهیم/ 
حکومت اسالمی

حکومت اسالمی و هدف اصلی آن 
قطع ریشه استکبار و ضعف های 

اجتماعی و اقتصادی

پنجم/ 
ششم

نی
جا

سن
 رف

می
اش

ه

زمینه پوستر: تصویری از چهره 
ایشان به صورت خندان / 
پوسترها به صورت رنگی

متن پوستر: دولت سازندگی

توسعه اقتصادی و توسعه 
کشاورزی، صنایع و بازار، اقتصاد 
آزاد، کاهش مداخله دولت در 

اقتصاد و تعامل بین المللی به نفع 
توسعه اقتصادی، تثبیت و تعدیل 
اقتصادی، کاهش حجم دولت، 

آزادسازی اقتصادی، رقابتی کردن 
اقتصاد، تک نرخی کردن ارز

هفتم 
میهشتم

خات
 

زمینه پوستر: تصویر چهره 
متبسم ایشان همراه با پرچم 
جمهوری اسالمی ایران در 

سمت چپ و راست.
متن پوستر: فردای بهتر برای 

ایران اسالمی

جامعه مدنی، قانون گرایی، توسعه 
سیاسی و نهادینه کردن آزادی 
و اصالحات سیاسی فردای بهتر، 
گفتگوی تمدن ها و تنش زدایی 
در سیاست خارجی، گسترش 
آزادی های مدنی در چارچوب 

قانون اساسی
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دوره
Period

نام
Name

پوسترهای تبلیغاتی
Advertising posters

واژه های مورد استفاده
Words used

نهم/ دهم

ژاد
ی ن

مد
اح

متن پوستر: تصویری از چهره 
خندان که در همراه با پرچم 
جمهوری اسالمی ایران در 
سمت راست، باال و چپ.

متن پوستر: پول نفت باید سر 
سفره های مردم دیده شود/

مردی از جنس مردم

عدالت، خودباوری، دین مداری، 
تحول گرایی، مبارزه با فساد، 

تمرکزگرایی، مبارزه با رفاه طلبی 
و تجمل گرایی مدیران، توجه 

به قشرهای محروم و مستضعف 
و حاشیه نشینان، عدالت، ما 

می توانیم/ آوردن نفت به سفرهای 
مردم/ پیش به سوی تشکیل دولت 

اسالمی/ می شود و می توانیم/ 
دولت اسالمی/

یازدهم/ 
نیدوازدهم

حا
رو

 

زمینه پوستر: نماد انتخاباتی 
گل حسن یوسف با رنگ های 

سبز و بنفش، تصویر دستی که 
 v با دو انگشت جوهری عالمت

را نمایان می کرد.
متن پوستر: یارانه نقدی و 

یارانه های کاالیی )دوره اول(؛ 
دوباره برای ایران - باروحانی 

تا 1400، دوباره ایران و 
دوباره روحانی )دوره دوم(

نجات اقتصاد، احیای اخالق و 
تعامل با جهان، دولت مردم، 

راستی و درستی، نجات ایران، کار 
و کرامت

ابوالحسن بنی صدر
بنی صـدر یـک سـال پـس از پیـروزی انقاب اسـامی ایـران، یعنـی در بهمن ماه 
1358، به عنـوان نخسـتین رئیس جمهـور، بـا شـعار »عدالـت اجتماعـی، اقتصادی و 
سیاسـی«، در رأس امـور اجرایـی قـرار گرفـت و از مجموع بیـش از 14 میلیون رأی، 
یـازده میلیون رأی کسـب کـرد. وی در پوسـترهای تبلیغاتی، به عنوان کسـی معرفی 
می شـد کـه بـه دنبـال وحـدت ملـی، بازسـازی اقتصـادی و تأمیـن امنیـت جامعـه 
اسـت. بـه دلیـل اختاف هـای سیاسـیـ  ارزشـی و رفتارهـای فراقانونـی، مجلـس به 
عدم کفایـت سیاسـی او رأی داد و کمتر از یک سـال و نیم بعـد، در خردادماه 1360، 
از ایـن سـمت کنـار گذاشـته شـد. امـام )ره( بنیانگـذار انقـاب کـه عـدول بنی صدر 
از ارزش هـای اسـامی و انقابـی را پیش بینـی کـرده بودنـد، در مراسـم تنفیـذ وی 

فرمودند:
 »مـن از آقـای بنی صـدر می خواهـم کـه مـا بین قبـل و بعد از ریاسـت جمهوری 

ادامه جدول 2.
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در احـوال روحـی ایشـان تفاوتـی ایجاد نشـود. تنفیذ و نصـب این جانـب و رأی ملت 
مسـلمان ایـران محـدود اسـت بـه عـدم تخلـف ایشـان از احـکام مقدسـه اسـام و 

تبعیـت از قانون اساسـی«.

محمدعلی رجایی
 وی کـه نامـزد مقـام ریاسـت جمهوری در سـال 60 بـود، در شـعارهای خـود از 
عبـارت »جامعـه اسـامی« اسـتفاده می کـرد. سـوابق سیاسـی، عضویـت در حـزب 
جمهـوری اسـامی و ساده زیسـتی او باعث اسـتقبال مردم انتخابـش در دومین دوره 
ریاسـت جمهوری شـد. رجایـی در مراسـم تنفیـذ حکمـش اعـام کـرد که بـه دنبال 
ایجـاد جامعـه اسـامی اسـت امـا دوران ریاسـت جمهوری اش کوتـاه بـود و ظـرف 
کمتـر از یـک مـاه، هشـتم شـهریورماه 1360 در بمب گـذاری دفتـر نخسـت وزیری 

به شـهادت رسـید.

آیت اهلل سید علی خامنه ای
در دوره ایشـان، ایـران و عـراق در جنـگ بودنـد. در پوسـترهای تبلیغاتـی رهبر 
انقـاب کـه بـا 16 میلیـون رأی، به عنـوان رئیس جمهور ایران برگزیده شـدند، شـعار 
»حکومت اسـامی« به چشـم می خورد؛ در مراسـم تنفیذ هم، قطع »ریشـه اسـتکبار 
و ضعف هـای اجتماعـی و اقتصادی« را نوید دادند. ایشـان در پوسـتر انتخاباتی سـال 
60 کـه به صـورت سیاه وسـفید و بـا طرحـی از چهـره خودشـان منتشـر شـده بـود، 
بـا تأکیـد بـر »حکومـت اسـامی«، از این عبـارت اسـتفاده کـرده بودنـد: »حکومت 
اسـامی آن حکومتـی اسـت کـه مـردم را بـه فکـر کـردن دعـوت می کنـد و هدایت 

ذهـن مـردم را بـر عهـده می گیرد«.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
 چنـد مـاه پیـش از رئیس  جمهـور شـدن آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی، اتفاقات 
مهمـی رخ داد؛ بـا درگذشـت امام خمینـی )ره(، از سـوی مجلـس خبـرگان، آیـت اهلل 
خامنـه ای، رهبـر ایـران شـد و بـا حذف مقـام نخسـت وزیری همـه وظایـف اجرایی، 
بـر عهـده رئیس  جمهـور قـرار گرفـت. در ایـن میـان جنـگ ایـران و عراق هـم پایان 
یافـت و مجموعـه این شـرایط باعث شـد که شـعارهای ایشـان حول محـور »اقتصاد 
و بازسـازی اقتصـادی« شـکل گیـرد. شـعار اصلـی ایشـان، توسـعه اقتصادی بـود؛ او 
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می خواسـت کشـاورزی و صنایـع را توسـعه و بـازار را رونـق دهد و با همیـن رویکرد، 
بـرای بـار دوم، رئیس جمهـور ایـران شـد. دولـت ایشـان »سـازندگی« لقـب گرفـت 
رقابت هـای  عرصـه  بـه  قـدم  »سـازندگی«  شـعار  بـا  رسـمی،  به طـور  ازایـن رو،  و 

ریاسـت جمهوری نهـاد.

سید محمد خاتمی
سـید محمد خاتمـی بـا شـعار جامعـه مدنـی، قانون گرایـی، توسـعه سیاسـی و 
نهادینـه کـردن آزادی، بـا بیش از 20 میلیون رأی به ریاسـت جمهوری ایران رسـید. 
موجـی از انتظـارات سیاسـی و فرهنگـی در ایـران بـه راه افتاد و جنبشـی معروف به 
دوم خـرداد شـکل گرفـت. خاتمـی چهـار سـال بعـد نیـز در هشـتمین دور ریاسـت 
جمهـوری بـا شـعار »فـردای بهتر بـرای ایران اسـامی« بـا بیـش از 21 میلیون رأی 

انتخاب شـد.

محمود احمدی نژاد
در سـال 1384 معروف تریـن پوسـترهای انتخاباتـی، پوسـتر معـروف محمـود 
احمدی نـژاد بـود کـه بـا جمله »پـول نفت باید سـر سـفره های مردم دیده شـود« در 
خیابان هـا بـه چشـم می خـورد. او در پوسـترهای زرد رنـگ تبلیغاتـی خـود از شـعار 
هـوای تـازه و »دولت امید« اسـتفاده کـرده بود. نامـزد دولت های نهـم و دهم به طور 
ویـژه، بحـث عدالـت و برابری هـای اجتماعـی را از طریق مـواردی همچـون »اعطای 
سـهام عدالـت و بعدتـر اعطـای یارانـه« بـه مـردم دنبـال می کـرد و در اظهاراتـش 
تعبیـر »دولـت اسـامی« را بـه کار می برد. وی رسـیدگی بـه »طبقه محـروم« را جزء 

شـعارهای انتخاباتـی خـود قـرار داده بود.
بـار  و مهـرورزی«  بـا شـعار »عدالـت  انتخابـات سـال 1388  احمدی نـژاد در 
دیگـر بـه ریاسـت جمهـوری ایـران برگزیده شـد. شـعارهای وی در ایـن دوره، حول 
محورهایـی چون »عدالـت«، »خودباوری«، »دین مـداری«، »تحول گرایـی«، »مبارزه 
بـا فسـاد«، »تمرکزگرایـی«، »مبـارزه بـا رفاه طلبـی« و »تجمل گرایـی مدیـران«، 
توجـه بـه »قشـرهای محـروم و مسـتضعف و حاشیه نشـینان« و مفاهیمـی همچـون 
»عدالـت، مـا می توانیـم/ آوردن نفـت بـه سـفرهای مـردم/ پیـش به سـوی تشـکیل 

دولـت اسـامی«، متمرکـز بود.
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حسن روحانی
 در یازدهمیـن دوره انتخابـات ریاسـت جمهوری، شـعارهای اقتصـادی و »بهبـود 
معیشـت مـردم« همچنـان در صـدر برنامه هـا قـرار داشـت. روحانی هدف خـود را از 

ورود بـه عرصـه انتخابـات، چنیـن بیـان می کرد:
 »آمـده ام بـرای پیشـرفت بیشـتر، همـه مـا بایـد دوبـاره بیاییـم بـرای اسـام 
اعتدالـی، دوبـاره بیاییـم بـرای اسـام رحمت، دوبـاره بیاییم بـرای انقـاب عقانی و 

انسـانی، در کنـار هـم بایسـتیم و ایـران را باهـم پسـازیم«.
وی در کارزار انتخاباتـی خـود، وعده هـای »نجـات اقتصـاد«، »احیـای اخـاق« و 
»تعامـل بـا جهـان« را مـی داد و بخـش عمـده ای از تحقـق شـعارهای نجـات اقتصـاد و 
تعامـل سـازنده با جهـان را در چارچوب توافق هسـته ای با قدرت های بـزرگ 1+5 دنبال 
می کـرد؛ همچنان کـه در شـعارهای دوره دوم چهـار مقولـه »دولـت مـردم«، »راسـتی و 
درسـتی«، »نجـات ایـران«، »کار و کرامـت« را در رقابت هـای انتخاباتـی بـه کار می بـرد.

مفاهیم و مقوله مرکزی شعارهای دولت های پسا انقالبی
مفاهیـم و مقولـه مرکـزی شـعارهای دولت هـای پسـا انقابـی در جـدول 3 ارائه  

شـده است.
نتایـج ایـن جـدول نشـان می دهـد کـه دولت هـای بعـد از انقـاب، در 4 دسـته 
کلـی برحسـب محتـوا قـرار می گیرنـد. گفتمان توسـعه اقتصـادی، توسـعه فرهنگی، 
توسـعه سیاسـی و توسـعه اجتماعی، 4 مقوله مرکزی شـعارهای دولت هایی هسـتند 
کـه مدیریـت جامعـه را بـر عهـده گرفتنـد. در بیـن رؤسـای مـورد بررسـی، مقولـه 
فرهنگـی، چندان در شـعارهای انتخاباتی به چشـم نمی خورد. توسـعه سـخت افزاری 
)اقتصادی: ترویج عدالت و کاهش شـکاف طبقاتی بین مسـئوالن و مردم( تا توسـعه 
نرم افـزاری سیاسـی )تعامـل با جهـان( و اجتماعـی )عدالـت، آزادی، قانون گرایی( در 
بیـن نامزدهـا، قابـل اسـتنباط اسـت. به یقیـن می تـوان گفت که بـدون آماده سـازی 
ایسـتار ذهنـی و ارزش هـای اجتماعـی، امـکان تحقق توسـعه اقتصادی وجـود ندارد. 
بـر ایـن اسـاس، تحول اقتصادی متکی بر توسـعه سیاسـی، فرهنگی، اجتماعی اسـت 
و توسـعه پایـدار جامعـه نیـز اتـکا بـر همیـن روش دارد. در نتیجه برای اکثـر رقبای 
انتخاباتـی، مباحـث عینـی کـه مردم بـا آن به صورت ملموس درگیر هسـتند، بیشـتر 
مـورد تأکیـد قـرار داشـته؛ ازجمله معیشـت و وضعیت اقتصـادی که پـس از انقاب، 

همـواره کانـون توجه نامزدهـای انتخابات بوده اسـت.
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بررسـی جـدول 3 نشـان می دهـد کـه در میـان رؤسـای بعـد از انقاب، مسـئله 
اقتصـاد و عدالـت همیشـه برجسـته بـوده و محورهـای خـود را همسـو بـا ترویـج 
عدالـت در ابعـاد اقتصـادی و اجتماعـی )کاهـش شـکاف طبقاتـی و ایجـاد برابـری( 
قـرار داده اسـت. اکثـر رؤسـای جمهـور در کنار حل مسـائل اقتصادی، بـه ارزش های 
اجتماعـی توجـه ویـژه نشـان داده انـد، همان گونه کـه گفتمـان شـعارهای انتخاباتی 
نشـان می دهـد اکثـر مقوله هـا، به طبقـات پاییـن جامعه، اقشـار مسـتضعف و حفظ 
ارزش هـای اسـامی تأکیـد داشـته اند. الگـوی مشـترک همـه آنهـا، توسـعه ایـران، 
بهبـود وضـع اجتماعـی و عبـور از وضع فعلی آن زمـان بوده، اما هرکـدام، با گفتمان، 
راهبـرد و رویکـردی متفـاوت به ایـن امور نگریسـته اند؛ هرچند کـه در نهایت، کانون 

اشـتراک آنهـا، مسـائل طبقاتـی )بهبـود پایـگاه اقتصـادیـ  اجتماعی( بوده اسـت.

جدول 3. مفاهیم و مقوله مرکزی شعارهای دولت های پسا انقالبی
Table 3. Concepts and central category of slogans of post-

revolutionary governments

ردیف
Row

نام
Name

مفاهیم شعار
Slogan concepts

مفاهیم محوری
Pivotal concepts

مقوله مرکزی
 Central
category

1

ابوالحسن 
عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی، اقتصادیبنی صدر

اقتصادی

توسعه 
اقتصادی هاشمی 

رفسنجانی

کاهش مداخله دولت در 
اقتصاد، تثبیت و تعدیل 
اقتصادی، کاهش حجم 

دولت، آزادسازی اقتصادی، 
رقابتی کردن اقتصاد، ترویج 
صادرات، تک نرخی کردن 

ارز

تعدیل اقتصادی و 
تثبیت اقتصادی

2

محمدعلی 
رجایی

جامعه اسالمی )تشکیل 
جامعه مدینه النبی، احیای 
اسالم، توسعه ارزش های 

اسالمی در ساختار انقالبی 
جامعه(

توسعه جامعه اسالمی
فرهنگی 
)دینی( آیت اهلل 

سید علی 
خامنه ای

حکومت اسالمی، 
استکبار زدایی )استقالل و نفی 

وابستگی به دنیای غرب(
حکومت اسالمی
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ردیف
Row

نام
Name

مفاهیم شعار
Slogan concepts

مفاهیم محوری
Pivotal concepts

مقوله مرکزی
 Central
category

3

محمد 
خاتمی

جامعه مدنی، قانون گرایی، 
نهادینه کردن آزادی و 

اصالحات سیاسی فردای بهتر
جامعه مدنی، 
قانون گرایی

توسعه 
سیاسی حسن 

روحانی

احیای اخالق، تعامل با 
جهان، دولت مردم، راستی و 
درستی، نجات ایران، کار و 

کرامت

احیای اخالق و 
تعامل با جهان

محمود 4
احمدی نژاد

عدالت، خودباوری، 
دین مداری، تحول گرایی، 

مبارزه با فساد، تمرکزگرایی، 
مبارزه با رفاه طلبی و 

تجمل گرایی مدیران، عدالت 
و دولت اسالمی

توسعه عدالت و مهرورزی
اجتماعی

احزاب دولت های پسا انقالبی ایران
مطابق نتایج جدول 4، دولت هایی در ایران بعد از انقاب روی کار آمده اند، از حزب 
مستقل )بنی صدر(، حزب جمهوری )رجایی و سیدعلی خامنه ای(، حزب جامعه روحانیت 
جمعیت  حزب  )خاتمی(،  مبارز  روحانیون  مجمع  حزب  رفسنجانی(،  )هاشمی  مبارز 

ایثارگران انقاب اسامی )احمدی نژاد( و حزب اعتدال و توسعه )روحانی( بوده اند.

جدول 4. احزاب دولت های پسا انقالبی ایران
Table 4. Parties of post-revolutionary governments of Iran

رئیس جمهور
President 

نوع حزب سیاسی
The type of political party

حزب مستقلابوالحسن بنی صدر
حزب جمهوری اسالمیمحمدعلی رجایی
حزب جمهوری اسالمیسید علی خامنه ای

حزب جامعه روحانیت مبارزاکبر هاشمی رفسنجانی
حزب مجمع روحانیون مبارزسید محمد خاتمی
حزب جمعیت ایثارگران انقالب اسالمیمحمود احمدی نژاد

حزب اعتدال و توسعهحسن روحانی

ادامه جدول 3.
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شاخص محورهای انتخاباتی رؤسای جمهوری
جـدول 5 کـه دربرگیرنـده سنخ شناسـی چهارگانـه گفتمان انتخاباتی رؤسـای 
جمهـور در 12 دوره انتخابات اسـت، آن دسـته از شـعارهای اجتماعـی، اقتصادی، 
سیاسـی و فرهنگـی را شـامل می شـود کـه هـر یـک از رؤسـای جمهـور، تأکیـد 
بیشـتری بر آنها داشـته اند. برای نمونه، تأکید بیشـتر آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی 
بـر شـعارهای سـازندگی و اقتصـادی کشـور بـود و تأکیـد بیشـتر و سـیدمحمد 
خاتمـی، بـر شـعارهای سیاسـی. اوایـل انقـاب، ایـن شـعارها به سـمت مفاهیمی 
چـون مسـاوات، عدالـت اجتماعـی، توزیع برابـر درآمـد، کاهش شـکاف طبقاتی و 
تقویـت طبقه هـای مسـتضعف جامعـه گرایـش داشـت و رفته رفته، به ویـژه پس از 
پایـان جنـگ تحمیلـی بـه سـمت مطالبات اجتماعـی شـهروندان تغییـر یافت. در 
اصـل، رونـد شـعارهای انتخاباتی، متناسـب با طول 12 دوره، از سـمت سـاختاری 
بـه سـمت کنشـی حرکـت کـرده و بیشـتر نامزدهـا سـعی داشـته اند رویکردهای 
سـاختاری را در طـرح شـعارها کنـار بگذارنـد بـه مطالبه گـری کنشـگران توجـه 

نشـان دهند. 

جدول 5. شاخص محورهای انتخاباتی دولت های پسا انقالبی
Table 5. Index of electoral axes of post-revolutionary governments

رئیس جمهور
President

تفکیک شعارهای انتخابات
Separation of election slogans

اجتماعی 
Social

اقتصادی 
Economic

سیاسی 
Political

فرهنگی
Cultural

-ابوالحسن بنی صدر
--محمدعلی رجایی
آیت اهلل سیدعلی 

خامنه ای
آیت اهلل هاشمی 

-رفسنجانی

-سیدمحمد خاتمی
-محمود احمدی نژاد

-حسن روحانی

بـر این اسـاس، مطابـق الگوی نظـری اینگلهـارت، تصویر کلی شـعارهای 1358 
تـا 1396 حاکی از تحول از سـنخ معیشـتی به کنشـگری اسـت:
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منظـور  )تحول خواهـی(:  بـه مطالبه گـری  از معیشـت خواهی  1. گـذار 
از معیشـت خواهی، تکیه بـر جـذب آرای مـردم بـا رفتـار اقتصـادی، مطالبـه گـری و 
تحول خواهـی و تکیه بـر ارزش هـای اقتصـادی و غیراقتصـادی یـا ترجیحات سیاسـی 
اسـت کـه در آن، به جای سـاختار، کنشـگران و نیازهـای الزامی آنان. مطابق شـرایط 
روز جامعـه،  محـور توجـه قـرار می گیـرد. در ایـن بعـد، جامعـه، چرخـش از نیازهای 
اقتصـادی، طبقـه ای را )بیـکاری، اشـتغال، درآمـد، نیازهـای مـادی( بـه الگـوی عام 
تحول خواهـی )عدالـت اجتماعـی، توزیع برابـر درآمدها، اصاحـات اجتماعی، کاهش 
فسـاد، مشـارکت افزایی مردم در نظام سیاسـی، افزایش فرهنگ سیاسـی، شـهروندی 

شـدن شـعارهای انتخاباتـی( مشـاهده می کند.
2. عاملیـت محوری و کنشـگری فعـال به جـای انفعال و سـاختارگرایی: 
اشـاره به این مطلب دارد که اوایل، شـعارها بیشـتر از سـطح نخبگی تعیین شـده اند و 
بـا گـذر زمـان و عبـور از ارزش بقا به ارزش وجودی، جامعه شـاهد رونـدی معکوس در 
ایـن امـر بـوده چنان که به جـای نخبه محـوری، کنش گرایـی، یعنی نیازهـای اجتماعی 
ـ اقتصـادی طبقـات اجتماعـی مـورد تأکید قرار گرفته اسـت. این مؤلفه، توجه بیشـتر 
بـه متـن اجتمـاع و حاشـیه های جامعه را در شـعارها نشـان می دهد. نامزدهـا از همان 
اوایـل، بـا آگاهـی از نیازهـای طبقـات متوسـط و پاییـن جامعـه و مسـائلی کـه ایـن 
طبقـات همیشـه بـا آن درگیـر هسـتند، به بـازی انتخاباتـی پرداختنـد، امـا به تدریج، 
نـوع نیـاز طبقـات از سـنخ اقتصادی به سـمت مفاهیم نـرم، یعنی فرهنگـی، اجتماعی 
و سیاسـی سـوق داده شـد. بـرای مثـال، در دوره  دوازدهـم، به جـای مراکـز جامعـه، 
حاشـیه های آن )فقـرا، حاشیه نشـینان، کارگـران و طبقـات الیه هـای پاییـن( محـور 
مفاهیـم شـعارها بوده انـد. بر این اسـاس، در گـذار از 1358 به 1396 دولت، متناسـب 
بـا مطالبه گـری طبقـات اجتماعـی، شـعارهای خود را نوسـازی کـرده و طبـق ذائقه و 
سـلیقه طبقاتـی جامعـه، تحول خواهی را در خود پذیرفته  اسـت. در ایـن میان، به جای 
تعیین کنندگـی و سـاختاری بـودن شـعارها و انطبـاق مطالبه گـری طبقـات اجتماعی، 
سـعی بـر چرخـش و همراهی بـا نیازهـای اجتماعی شـهروندان و گروه هـای اجتماعی 
بـوده اسـت؛ بـه ایـن معنی کـه دولت هـا، درگـذر زمـان، بـا درک بیشـتر مطالبه گری 

اجتماعـی، بـرای همذات پنـداری بـا ذائقه و سـایق طبقـه ای تـاش کرده اند.

مقایسه سیاست داخلی و خارجی رؤسای جمهور
اهـم راهبردهـای رؤسـای جمهـور ایـران بعـد از انقـاب اسـامی در سیاسـت  
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داخلـی، شـامل؛ عدالت محـور بـودن، رفـع فقـر و بیـکاری، حمایـت از مسـتضعفان 
جامعـه، برابـری اجتماعـی و از بین بردن تبعیض و دودسـتگی در کشـور بوده اسـت. 
راهبردهـای داخلـی و خارجـی هر یک از رؤسـای جمهور ایران، بر اسـاس مشـکات 
و معضـات موجـود در عصر خودشـان طرح ریزی  شـده و بیشـتر توجـه و تأکید آنان 
بـر روابـط کشـورهای جهـان و منطقـه بـا ایـران بـوده اسـت. در هـر دوره، بـا توجه 
بـه توانایی هـا، امکانـات و تجهیـزات داخـل کشـور، رؤسـای جمهـور تمامی سـعی و 
تـاش خـود را بـه کار برده انـد تـا بـه بهتریـن شـکل، پاسـخگوی نیازهـای داخلی و 
خارجی کشـور در منطقه باشـند. در مدل سیاسـت های داخلی کشـور ایران، بیشـتر 
رؤسـای جمهـور بـه مباحثه مربـوط به از بیـن بردن فقـر و بیکاری، برقـراری عدالت 
اجتماعـی، امنیـت و آزادی توجـه ویـژه ای داشـته اند، در مـدل سیاسـت خارجی نیز 
همـواره کاهـش تقابـل سیاسـی، کاسـتن از تنش هـای سـاختگی، مقابلـه بـا جنـگ 
روانـی ـ سیاسـی قدرت هـای بیرونـی و در نهایـت، اتخـاذ راهبـرد عبـور از بحـران 

منطقـه و تعامـل جهانـی را هدف اصلـی قـرار داده اند.

جدول 6. مقایسه سیاست داخلی و خارجی رؤسای جمهور
Table 6. Comparison of domestic and foreign policy of presidents

نام رئیس جمهور
President’s name

سیاست های داخلی
Domestic policy 

سیاست های خارجی
Foreign policy

ابوالحسن بنی صدر
- کاهش شکاف طبقاتی

- حذف تدریجی تبعیض 
اقتصادی و سیاسی

فاقد برنامه خاص

- انسجام فرهنگی و دینیمحمدعلی رجایی
- رنسانس عناصر دینی

- اتحاد جوامع اسالمی؛
- ایجاد رستاخیز دینی در 

سطح منطقه؛
- احیای مجدد جوامع 

اسالمی
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نام رئیس جمهور
President’s name

سیاست های داخلی
Domestic policy 

سیاست های خارجی
Foreign policy

آیت اهلل سیدعلی 
خامنه ای

- اهتمام به امور جنگ تحمیلی؛
- نیل به سیاست های اقتصادی و 

حمایت از مستضعفان جامعه؛
- طاغوت زدایی در همه موارد 

زندگی افراد؛
- تأمین امنیت اجتماعی، اداری 

و قضایی برای ارائه خدمات بهتر 
به مردم؛

- کشف استعدادهای انسانی در 
کشور

- تأمین امنیت و آزادی همه 
مردم در کشور؛

- رفع فقر در جامعه؛
- واگذاری زمین های کشاورزی 
به مردم و صنایع دولتی به بخش 

تعاونی

- مدیریت جنگ و محاصره 
اقتصادی؛

- ساختار سازی نهادها برای 
انتظام جمهوری اسالمی؛
- استقالل فرهنگی در 

کشور؛
- نفی وابستگی به شرق و 

غرب؛
- اهتمام جدی به باز پس 
گرفتن حقوق مسلمانان و 

مسئله قدس
-بازگشت به فرهنگ غنی و 

اصیل ایرانی؛
- شرکت در 42 اجالس 

مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد و شناساندن جمهوری 
اسالمی و ارزش های واالی 

آن به دنیا
- تبیین مواضع جمهوری 

اسالمی در مسائل مختلف 
جهان

آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی

- اقتصاد آزاد؛
- رشد و توسعه پایدار
- رقابتی کردن اقتصاد؛
- تک نرخی کردن ارز؛

- همه باهم کار برای سازندگی 
ایران

- تعادل بین المللی و نفع 
توسعه اقتصادی؛
- ترویج صادرات

- جذب سرمایه و فنّاوری 
برای سازندگی ایران

سیدمحمد خاتمی
- گسترش آزادی های مدنی در 

چارچوب قانون اساسی؛
- رفع بیکاری در جامعه؛

- فردای بهتر برای ایران اسالمی

- گفتگوی تمدن ها و 
تنش زدایی در سیاست 

خارجی؛
- توسعه سیاسی و 
گسترش روابط با 

کشورهای خاورمیانه؛
- همزیستی مسالمت آمیز 

با دیگر کشورها؛
- همگرایی با نظام 

بین المللی

ادامه جدول 6.
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نام رئیس جمهور
President’s name

سیاست های داخلی
Domestic policy 

سیاست های خارجی
Foreign policy

محمود احمدی نژاد

- تالش در راه تحقق عدالت 
اجتماعی؛

- رفع تبعیض ها و کاهش فاصله 
طبقاتی؛

- حل مشکالت مسکن و 
اشتغال؛

- ساخت مسکن مهر؛
- تالش برای اجرای کردن 

اصل 44 قانون اساسی، 
خصوصی سازی و کاهش حجم 

دولت؛
- کاهش هزینه در بخش های 

دولتی؛
- برابری های اجتماعی و رفع 

بیکاری در جامعه؛
- ما می توانیم/ آوردن نفت به 
سفره های مردم/ پیش به سوی 
تشکیل دولت اسالمی/ می شود 

و می توانیم

- اصول گرایی عدالت 
محور؛

- انتقاد به هنجارهای 
بین المللی

- اتخاذ رویکرد تهاجمی 
نسبت به غرب

- به چالش کشیدن 
سیاست قدرت های بزرگ

 تعامل با ملت ها و 
جنبش های عدالت خواه 

جهان
- عبور کشتی های نظامی 

ایرانی از کانال سوئز

حسن روحانی

- نجات اقتصاد ایران؛
- احیای اخالق؛

- حل مشکل بیکاری؛
- محیط زیست و مسائل مربوط 

به علم و فناوری
- دولت مردم، راستی و درستی، 

کار و کرامت

- تعامل با جهان؛
- صادرات غیرنفتی به 

کشورهای دیگر؛
- تعامل با دنیا برای نجات 

اقتصاد؛
- توافق هسته ای با 

قدرت های بزرگ 5+1
- فروپاشی برجام و 

تحریم های غرب و توجه 
به رفتار راهبردی در برابر 

غرب
- ترور سردار سلیمانی 
و حمله ایران به پایگاه 

امریکا
- طرح صلح هرمز

دستاوردهای دولت های پسا انقالبی ایران
مطابـق جـدول 7، تمامـی دولت هـای بعـد از انقـاب، در پـی ترقـی و تحـول 

ادامه جدول 6.
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اقتصـادی، سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی جامعـه بوده انـد و دغدغـه تمامـی آنهـا 
خـروج جامعـه از توسـعه نیافتگی و حـل چالش هـای مهمی چـون بیکاری، اشـتغال، 
بهبـود سـطح طبقاتـی جامعه، تعادل بخشـیدن به توسـعه اسـتان ها، ارتقـای جایگاه 
راهبـردی نظـام در سـطح سیاسـی نظام جهانـی و در نهایت، خروج جامعـه از انزوای 
محلـی ـ جغرافیایـی و پیوسـتن به نظـام بین الملـل بـا مشـارکت فعـال در عرصـه 

جهانـی، در ابعـاد فرهنگـی، سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی بوده اسـت.

جدول 7. دستاوردهای دولت های پسا انقالبی ایران
Table 7. Achievements of Iran’s post-revolutionary governments

نام دولت 
 Government

names

گفتمان دولتی 
 Government

discourse
دستاورد دولت

Government achievement 
ارجحیت راهبرد

 Strategy
preference

اقتصادی-ملی--دولت بنی صدر
دولت شهید 

رجایی
دولت مستضعفان 

فرهنگی ـ اتحاد و همدلی نیروهای انقالبی)انقالبی(
منطقه ای

دولت دفاع آیت اهلل خامنه ای
مقدس

اداره جنگ، ترمیم و بازسازی مناطق 
آسیب دیده و صنایع در شرایط تحریم

اجتماعی ـ 
فرهنگی، ملی

آیت اهلل هاشمی 
بازسازی تأسیسات زیربنایی کشور، دولت سازندگیرفسنجانی

افزایش سطح مشارکت سیاسی
اقتصادی ـ 

سیاسی، جهانی

سیدمحمد 
دولت اصالحاتخاتمی

برگزاری نخستین انتخابات شوراها، 
تشکیل حساب ذخیره ارزی، طرح 
ایده گفت وگوی تمدن ها، افزایش 

مشارکت سیاسی مردم

سیاسی ـ جهانی

محمود 
مسکن مهر، سفرهای استانی، دولت مهراحمدی نژاد

سهمیه بندی بنزین،  هدفمندی یارانه ها
اجتماعی ـ 

روان شناختی، ملی

دولت تدبیر و حسن روحانی
امید

تالش در راه حل وفصل مسئله 
هسته ای و رفع تحریم ها

سیاسی ـ اجتماعی 
ـ جهانی

بحث و نتیجه گیری
نظام جمهوری اسـامی ایـران بعد از انقاب، بر دوپایه »جمهوریت و اسـامیت« 
بنـا شـد. بـر این اسـاس، انتخابـات در نظـام جمهـوری اسـامی، یکـی از مؤلفه های 
اصلی مشـارکت همگانی توأم با احسـاس مسـئولیت در اداره کشـور اسـت. در جامعه 
ایـران پسـا انقـاب، 12 دوره انتخابـات برگـزار شـده و در مجمـوع، 7 نفـر بـه مقـام 
ریاسـت مجریـه دسـت  یافته انـد. در پژوهـش حاضر تاش شـده اسـت تا شـعارهای 
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انتخاباتـی دولـت طـی سـال های 1358تـا 1396 مورد تحلیل و بررسـی قـرار گیرد.
نتایـج حاکـی از آن اسـت کـه جامعـه بـا گـذاری از نیازهـای زیسـتیـ  غریـزی 
بـه نیازهـای آرمانـی ـ انتزاعـی روبه رو بـوده و رونـد تحـول در شـعارهای انتخاباتی، 
تغییـر آنهـا را مطابـق بـا ذائقه اجتماعـی و سـاختار فرهنگی و اجتماعـی دوره زمانی 
نشـان می دهـد. در ایـن زمینـه، نظریـه تئـوری مادی گرایی و فـرا مـادی اینگلهارت 
بـا دو فـرض کمیابـی و اجتماعی شـدن، گـذار از یک شـعار به شـعارهای دیگـر را در 

دوره هـای زمانـی تأییـد می کند.
مطابـق نظریـه اینگلهـارت )1395 و 1396(، رونـد کلـی فضـای شـعارها از امور 
مـادی بـه فرا مادی سـوق یافته؛ اسـت. بـه این معنی کـه در ابتدای انقاب، شـعارها 
بـه سـمت مفاهیمی چون مسـاوات، عدالت اجتماعـی و تعابیری ازاین دسـت گرایش 
داشـت و رفته رفتـه، به ویـژه پـس از پایـان جنـگ تحمیلـی، توجـه مـردم به سـمت 
مطالبـات اقتصـادی و پـس ازآن، رفـاه بیشـتر و اسـتفاده از امکانـات و ذخایـر ملـی 
همچـون نفـت کشـیده شـد. جامعـه ایرانـی در فرایند توسـعه و تحول خـود، در نوع 
شـعار و محتـوای نامزدها اثرگذار بـوده و به تعبیری، کنش هـای انتخاباتی دولت های 
پسـا انقابـی، بیشـتر متأثـر از رفتارهای مردم بوده اسـت. مطابق یافته هـا، در جامعه 
ایـران، دو عنصـر توجـه بـه ارزش بقـاء و ارزش ابـراز وجـود در انتخابـات 1358 تـا 

1396 به خوبـی قابل  مشـاهده اسـت.
امـا جامعـه پس از مرتفع شـدن ارزش های بقاء و دسـتیابی به نیازهـای بنیادین، 
بـه سـطحی می رسـد کـه خواهان ابـراز وجـود، بـرای تأثیرگـذاری بر خـود، دیگران 
و محیـط اسـت. نخسـتین و مهم تریـن احسـاس و نیـاز انسـان در زندگـی، بقاسـت، 
یعنـی ضـروری الزمـه زندگـی که نبـودن آن، برابـر با مرگ اسـت. توسـعه اقتصادی 
ـ اجتماعـی به طـور مسـتقیم، بـر درک مـردم از امنیـت وجـودی اثـر می گـذارد و با 
گسـترش توسـعه اقتصـادی، تغییـرات فرهنگـی پدید آمـده، از بودن به سـوی ابراز و 
تأثیـر گذاشـتن، حرکـت می کنـد. در ایـن جوامع، انسـان با عبـور از مرحلـه بقاء، به 
پاسداشـت ارزش هـای ابراز وجـود می پردازد. احسـاس امنیت وجودی مـردم در پرتو 
ایمنـی اقتصـادی، خودمختـاری عقانـی و اسـتقال اجتماعـی، بـه گسـترش آزادی 
انتخـاب و خـودداری از پذیـرش جزمیـات از سـوی او منجـر می شـود. مطابـق هـرم 
مازلـو، ایـن نوعـی حرکـت از ارزش مـادی )بقا محور( به ارزش های پسـا مـادی )ابراز 

وجـود( اسـت )اطهری و حسـینی داورانـی، 1393: 137(.
 در ایـران، توسـعه اقتصـادی نقش مهمـی در این گذار ایفا کرده اسـت، چنان که 
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بهبـود تقریباً نسـبی وضعیت اقتصـادی و تحول در سـاختار تولید )تفـاوت دوره های 
انتخابـات(، در گـذار از ارزش هـای بقـاء بـه سـمت ابـراز وجـود، مؤثـر واقـع شـده و 
شـعارها از فرهنـگ اقتصـادی ـ تولیـدی بـه سـمت فرهنـگ سیاسـی، ارزش هـای 
دموکراتیـک، ارزش هـای جهانـی، قوانیـن عـام، هنجارهـای غیرشـخصی )جمعی( و 

بیشـتر اجتمـاع پسـند تا طبقـه و فرد پسـند، چرخیده اسـت.
بـر اسـاس فرضیـه کمیابـی، دوره هـای رونـق بـه افزایـش فـرا مادی گرایـی و 
دوره هـای کمیابـی، بـه مادی گرایـی می انجامـد. در دوره کمیابـی اوایـل انقـاب و 
جنـگ، بـه دلیـل بحـران توزیـع کاال، کمبـود مسـکن، بیـکاری فزاینـده و گرانـی، 
بی ثباتـی اقتصـادی، تحریم هـا و مشـکات تولیـد و توزیـع، شـعارها بر محـور نیازها 
و الزامـات بنیادیـن زندگـی جمعـی )به زعـم آبراهـام مازلـو: نیازهـای غریـزی( بـود 
و در دوره هـای گـذر از کمیابـی بـه فـرا کمیابـی )دوان پسـا جنـگ( بـه دلیـل حـل 
شـدن نیازهـای پایـه ای اقتصـادی و فقـدان دغدغـه ناامنـی اقتصـادی، دولت هـا در 
برنامـه تبلیغاتـی خـود بـه شـعارهایی روی آوردند که جنبـه عام، جهان شـمول، غیر 

طبقـه ای، فراملـی و جهانـی داشـت.
دوره گـذار از دهـه 60 بـه 70 دوران گـذار از کمیابـی بـه سـمت اجتماعی شـدن و تـا 
حـدی، انبـوه مصـرف و بلـوغ توسـعه ای اوضـاع ایـران اسـت، بـه همین دلیل، جامعه شـاهد 
گـذار از شـعارهای بـا رنـگ و بـوی اقتصـادی محـض به شـعارهای اجتماعـیـ  فرهنگی و یا 
از امـور عینـیـ  کارکـردی بـه امـور مجردـ  زیباشـناختی بوده اسـت. به این ترتیب شـعارها، 

از ارزش های سـنتی، به قوانین و ارزش های مدرن و نو بیشـتر متمایل شـده اسـت.
در نهایـت، محتـوای شـعارهای پسـا انقابـی، نشـان دهنده تحـول اساسـی در 
سـاختار شعارهاسـت کـه خـود، ناشـی از تغییـرات اجتماعـی و اقتصادی )توسـعه( 
اسـت. ایرانیـان پـس از انقاب، بـه فاصله کوتاهـی، دوران جنگ تحمیلی و شـرایط 
ناامنـی و کمیابـی اقتصـادی را تجربـه کردنـد و ایـن خـود، بـه اهمیـت دادن بـه 
ارزش هـای بقـاء در شـعارهای آن دوران دامـن زد. رفتـار انتخاباتـی و شـعارهای 
تبلیغاتـی دهه هـای 60 و 70 کـه ناامنـی اقتصـادی را تجربـه کرده بودنـد، بر محور 
طبقـات پاییـن، کم درآمـد و حاشیه نشـین بـود امـا از دهه 80تـا 90 بـه دلیل عبور 
از دوران کمیابـی، مِسـئله ابـراز وجـود، بیشـتر مرکـز توجـه دولت هـا قـرار گرفـت. 
روی هم رفتـه در اغلـب شـعارها، بـر نیازهـای محسـوس و ملمـوس مـردم )درآمـد، 
معیشـت، خـوراک، مسـکن، پوشـاک، اشـتغال( تأکیـد شـده و در اولویـت بعـدی، 
مسـائل ارزشـی و هنجـاری )تربیـت، نظـام آموزش وپـرورش، افکار اجتماعـی، رفتار 
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اجتماعـی، ارزش هـای خانوادگـی( مـورد توجـه قرارگرفتـه اسـت. محیط زیسـت، 
زیسـت پـاک، حفـظ مراتع یا توسـعه سـبز، نیـز حلقه مفقـوده شـعارهای انتخاباتی 

بـوده اسـت. بـر ایـن اسـاس پیشـنهادهایی ارائه می شـود:
 مطالعـه تطبیقـی شـعار دولت هـا برحسـب گرایش هـای حزبـی بعـد از 

انقـاب اسـامی
 واکاوی بیوگرافـی رؤسـای جمهـور و مطالعـه رونـد تحـوالت گفتمانـی در 

مدیریتی دوره هـای 
 قـرار دادن شـعار دولت هـا در ابعـاد سیاسـت داخلـی و خارجـی بـا روش 

انتقادی تحلیـل گفتمـان 
 مطالعـه رونـدی میـزان انطبـاق شـعار دولت هـا بـا تحـوالت اجتماعـی، 

فرهنگـی، اقتصـادی و سیاسـی آنهـا بـا داده هـای عینـی
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Transition from the Survival Value to the Post-Survival Era
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Abstract:
The electoral slogans of the Iranian society have experienced a 

transformation during the first 40 years of the revolution. The purpose 
of this study was to analyze the content of the election slogans of post-
revolutionary Iranian governments between 1979 and 2017 based on 
the theory of survival value and existence value of Ronald Inglehart 
(modernization and post-modernization expert). The research method 
is qualitative and data were collected from the post-revolutionary 
governments. The statistical population was all the slogans of the elected 
governments from which 12 posters were selected by porpusful sampling 
techniqe. The results showed that Slogans were materialistic-national 
values (poverty alleviation, the poor, employment, Economic justice, 
production boom) in the 1980s, national post-material values (Social 
tolerance, social justice, ethics, social norms, civic development) in the 
1990s, A range of post-material, material-national and transnational 
values (Class equality, social development, resolving economic crises, 
global moral message, political culture, democratic value) in the 2000s. 
Their direction shifted from the lower to the middle class and finally, the 
composite classes (lower, middle, and high) and from the local-national 
level to the global-transnational level. Their common denominator was the 
class-economic issue (improving the socio-economic situation, eliminating 
poverty and unemployment, reducing the class distance of society). They 
experienced a kind of transition from a period of scarcity or survival 
values (food insecurity, economic instability and material, functional-
objective needs) to assertive values or a period of developmental maturity 
(democratic, global, aesthetic and abstract values).
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