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چکیده

این پژوهش به موضوع نخبگان سیاسی و نوع رفتار آنها و پیامدهای آن بر ثبات سیاسی در
ایران میپردازد .نظریهپردازان بسیاری درباره مبحث نخبگان و تیپشناسی آنها نظریههپهردازی
کردهاند که بیانگر اهمیت این امر در حوزه جامعهشناسی بویژه جامعهشناسی سیاسی است .توجهه
به کارکرد و ریختشناسی نخبگان باعث بوجود آمدن مکتب فکری نخبهگرایی در میان محققان
رشته جامعهشناسی سیاسی شده است .درمورد عملکرد نخبگان در ایران نظریههپهردازان بررگهی
مانند «زونیس» مفهومپردازی کردهاند که منتج به شناسایی ویژگیهای رفتاری نخبگان سیاسی
در ایران قبل انقالب شده است« .زونیس» و دیگر نظریهپردازان معتقد هستند که الگوی حهاک
بر نخبگان و رفتار سیاسی آنها دارای ویژگیهای گونه متفرق یا عدم وفاقی مورد نظر هیگلی و
برتون میباشد .در مدل متفرق که در بسیاری از دولتهای ملی گذشهته و حهال مشهاهده شهده
ویژگیهایی وجود دارد که خود پیامدهایی مانند بیثباتی سیاسی و عدم توسعه سیاسی در جوامع
در حال توسعه ی مانند ایران را به دنبال دارد .این الگهوی رفتهاری ریشهه در فرهنهس و سهاخت
سیاسی و اجتماعی جامعه ایران دارد که باعث گردیده که جامعه سیاسی ایران ه در دوران قبل
و ه بعد انقالب از این امر رنج ببرد.
واژگان کلیدی :الگوی رفتار نخبگان ،تیپ شناسی نخبگان ،کارکرد نخبگان ،ثبهات سیاسهی،
نخبگان سیاسی.
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مقدمه:
بحث درباره عملکرد و وظایف نخبگان در جامعه ،ریشه در فلسفه یونان باستان دارد .جمهور
افالطون قدیمیترین اثری است که در آن به موضوع وجود گروهی نخبه در جامعه اشهاره شهده
است .افالطون در جهانبینی خود به نوعی نظ طبیعی اشاره میکند کهه در آن اات ههر یهر
موید جایگاه طبیعی آن است ،وی روند تعیین نخبگان در جامعه را کشف افهرادی مهیدانهد کهه
بطور ااتی برای احراز این مقام ساخته شدهاند .افالطون در این بهاره بیهان مهیدارد اشهخا را
طبیعت به گونهای خلق کرده که فلسفه و حکومت کار آنهاست و برخی دیگر را نهوعی سهاخته
است که باید از حکومت کردن اجتناب کنند و به اطاعت از فرمانروایان اکتفا کنند .البته بایهد بهه
این نکته اشاره شود که در عین حال کشف گروه نخبه از سوی افالطون یعنی کشهف ایهن امهر
که" :در شهرها فالسفه پادشاه شوند و یا آنان که ه اکنون عنوان پادشاهی و سلطنت دارند ،به
راستی و جداٌ در سلک فالسفه درآیند" (ملکی.)147 :1383 ،
در واقع نقطه عریمت بحث تعیین نخبگان جامعه ،به متون فلسفی باز میگهردد .در عصهر
کنونی اندیشه نخبهگرایی بیشتر در ادبیات جامعهشناسان مطرح گردیده اسهت .متفکرانهی ماننهد
پاره تو ،موسکا ،میخلر ،بورنهام ،گالبرایت ،رایرمن ،میلر ،دال و امهو و آرون از بررگانی هستند که
به نظریهپردازی در مورد نخبگان پرداختهاند و نقش بسهیاری در بسهط و گسهترش ایهده نخبهه
گرایی داشتهاند .نخبگان موظف هستند که در موضوع کشور داری به سه عنصر عله  ،امنیهت و
مشروعیت بگونهای عمل کنند که این عناصر به شکل هنرمندانهای با مبهانی ارزش و فرهنگهی
جامعه انطباق یابد .اهمیت نخبگان و رهبرانی که قدرت برانگیختن اقدام مهوثر ،مههار و ههدایت
رویدادها را داشته باشند ،بسیار زیاد است .بی تجربگی توده مردم در زمینه سهاماندهی سیاسهی و
اجتماعی نیر سبب افرایش بیشتر اهمیت این گروه میشود (ملکی.)150-148 :1383 ،
از لحاظ نظری ریشه نخبه گرایی را در دو حوزه باید جستجو کرد :اول ،در افکار روانشناسان
بنیادگرایی که به وجود تمایرات رفتاری اساسی میان نخبگان و توده اشاره میکنند .این اندیشهه
فرآیند ظهور و پیدایی نخبگان و رهبران را در یک بستر طبیعی دنبال میکنهد و تککیهد دارد کهه
طبیعت افراد زمینه ساز جایگاه و نقش ایشان در جامعه است .در واقع قدرت نظامی ،اقتصهادی و
دیگر منابع قدرت نقش کمتری در تعیین جایگاه نخبهه در اجتمهاع دارنهد بلکهه ظههور نخبگهی،
محصول شخصیت هوشیار ،زیرک و کاردان فرد است .در واقع نظریهپردازان نخبهگرایی مدافعان
نظریه تفوق ااتی نخبه در جامعه هستند.
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دوم ،نظریه نخبهگرایی نتیجه آشکار توسعه سازمان اجتماعی جدید میباشهد .هسهته اصهلی
این نظریه این است که پیچیدگیهای سازمانی جدید زمینه شکلگیری نخبگان را ایجاب کهرده
است .در واقع همین نخبگان هستند که به دلیل انسجام درونهی کهه دارنهد زمینهه نهابرابری در
ساختار اجتماعی ،اع از ساختار حکومتی ،موسسات آموزشی و تجاری و حتی یک تهی ورزشهی
میشوند (فرهادی.)56 :1389-1388 ،
 .1نقش نخبگان در کنش سیاسی و الگوهای تصمیمگیری
بدلیل اینکه مردم عادی ندان به مسائل سیاسی رغبت نشان نمهیدهنهد در نهایهت نقهش
کمتری در پویش سیاسی بازی میکننهد .در حهالی کهه اقلیتهی انهدک بنهام نخبهه کهه توانهایی
سازماندهی دارد؛ قادر است که نهضت بپا کند و حتی حرکتهای انقالبی را نیر به عهده بگیرند.
در حقیقت از دیدگاه میخلر گروه نخبه به دلیل حضور طوالنی در سپهر سیاسی و اجتماعی قهادر
است تغییر و تحول ایجاد کند .پاره تو بر این باور بود که در جوامع به طور کلی سه گروه حضهور
دارند :گروه کو ک نخبگان حاک ؛ نخبگان غیرحاک و توده مهردم .و بهه عقیهده وی مهمتهرین
نمودار از لحاظ تاریخی عبارت است از زندگی یا مرگ اقلیتهای حاک یا اشرافیتهها و عبهارت
مشهور وی این است :تاریخ گورستان نخبگان یا اشرافیتها است.
تاریخ نشان داده است که پیشرفت یا سقوط و فروپاشی هر مملکتی به نقش نخبگان بهویژه
نخبگان سیاسی وابسته است و اندیشه و تفکر آنها در اجرای برنامههای سیاسهی و اجتمهاعی و
گونگی تحقق خواستهای مردم به میران تعیینکننده و سرنوشتسازی موثر مهیباشهد .همهه
جوامع در جهت افرایش ظرفیت نظام سیاسی خود بهه لحهاظ گسهتردگی ،تنهوع و سهرعت ایهن
دگرگونیها محتاج دخالت یکی از زیر سیست های نظام سیاسی ،یعنی نخبگان سیاسی در کهنش
سیاسی و تصمی گیری میباشند که توانایی غیر قابهل مقایسههای در تکثیرگهذاری بهر سهاختار و
عملکرد کل نظام سیاسی دارند.
در واقع ،نقشی که نخبگان در تحوالت اجتماعی دارند به اندازهای مه است که بسهیاری از
متفکران به تکثیر این نقش اشاره کردهاند و بهر مبنهای ایهن ضهرورت اندیشهمندان خواسهته یها
ناخواسته مکتب نخبهگرایی را به وجود آوردهاند .متفکرانی مانند پاره تو ،میخلر و موسکا به نقش
غیر قابل انکار و بهی تردیهد نخبگهان در تحهوالت اجتمهاعی اعتهرا کردنهد و کسهانی ماننهد
هانتینگتون نیر نتوانستند پای خود را از این مکتب بیرون بکشند .بر اساس بینش نخبه گرایهان،
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تودهها و اقشار اجتماعی در تشکیالت مدنی و سیاسی نقشی ندارند و این نخبگهان هسهتند کهه
تودهها را متشکل ساخته و برای تامین خواستههایشان به دنبال خود میکشانند .این بدان معنهی
است که در اکثر جوامع سیاسی ه جمهوری و ه غیر جمهوری همواره یک الیت یا گروه الیت
است که حکومت میکند و براساس سلطه گروهی اندک بنا شده است (عل .)9-8 :1382 ،
امری که در اینجا موضوعیت دارد مقوله قدرت است که خود یکی از خوا نهادها میباشد
و نخبگان افرادی هستند که در موقعیتی میباشند که تصمیمات آنان دارای اثرات زیادی است و
تمام سازمانهای جامعه و سلسله مراتب اصلی قدرت را در اختیار دارند .بنابراین نخبگهان آنهانی
هستند که از پتانسیل قدرت برخوردارند ،نه آنانی که مجری میباشند « .قدرتی کهه وابسهته بهه
موقعیت نخبگان است لروما مورد استفاده قرار نمیگیرد .نخبگان ممکن است که بگذارند اوضاع
روند طبیعی خود را طی کند و هیچ مداخلهای در تعیین مسیر اوضاع نکننهد .آنهان ممکهن اسهت
بگذارند که اوضاع به خودی خود مراحلی را طی کند و تاریخ به طهور طبیعهی بهه وجهود آیهد»
(موسوی زاده.)58-56 :1383 ،
در راستای کار ویژه نخبگان در فرآیندهای تصمی گیری هر جامعهای «نیکسون» اشاره دارد
که تاریخ سازان بشر همان رهبران و شخصیتههای بهررگ هسهتند کهه آثهار مانهدگاری بهرای
پیشرفت به جای میگذارند .در واقع بود و نبود رهبران بررگ در گهونگی شهکلگیهری تهاریخ
تکثیر بسرایی داشته است و این رهبران بخش مهمیاز نخبگان هر جامعهای میباشند .در نهایت
«نیکسون» اشاره میکند که ه « ر یل» و ه «استالین» هر یهک بهه شهیوه خهود رهبهران
بررگی بودهاند ،اما بدون « ر یل» اروپای غربی ممکن بود به بردگی تنرل کند و بدون استالین
اروپای شرقی ممکن بود به آزادی دست یابد.
هیگلی و برتون نیر به این مسئله اشاره میکنند که نخبگان ملی به خاطر موقعیتی که دارند
و ناشی از اقتدار آنها در سازمانهای متبوع آنها میباشد توانایی خاصی در تاثیرگذاری بر نتایج
سیاست ملی دارد .نخبگان ملی مد نظر آنها از جایگاه باالیی درسازمانهای سیاسی ،فرهنگهی،
اقتصادی و اجتماعی برخوردارند که نتیجه آن قدرت فراوان برای ایهن دسهته از نخبگهان اسهت
(.)Higley & Burton, 1989:18
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 .2کارکرد نخبگان در ساخت سیاسی
در مورد نحوه به قدرت رسیدن نخبگان و کارکرد آنان و تاثیر این کارکرد بر ثبهات سیاسهی
همواره مباحث بسیاری مطرح میشود که بسته به نوع جامعه دارای تنهوع مهیباشهد .در جوامهع
توسعه یافته نخبگان سیاسی گروهی هستند که به طور قانونی برگریده شدهاند و تعامل نخبگهان
رقابتی و مداراگونه است و در هار وب قانون انجام میپذیرد .ولی در جوامع توسعه نیافته یها در
حال توسعه نخبگان اغلب به ستیر و حهذ یکهدیگر مهیپردازنهد .جوامهع صهنعتی دارای نظهام
اجتماعی باز هستند ،به عالوه در کنار گروه نخبه سیاسی بر وجود گروههای نخبهه دیگهری کهه
دارای تکثیر واقعی و احتماال متوازن در فرآیند تصمی گیری جامعه هستند تککید میشود ،در حالی
که نظام اجتماعی کشورهای گروه دوم بسته و گروه نخبه سیاسی نسبتا ثابت است.
بیشتر شواهدی که توسط نظریهپردازان حوزه جامعه شناسی سیاسی ارائه شده اسهت نشهان
داده که ترقی و تعادل یا سقوط و فروپاشی هر مملکتی ارتباط مستقی با نقش نخبگان سیاسهی
آن جامعه دارد و رفتار و افکهار همهین نخبگهان در اجهرای برنامههههای سیاسهی و اجتمهاعی و
گونگی تحقق خواستهای مردم به میران فراوانی تعیهین کننهده و سرنوشهت سهاز اسهت .بهه
عبارت دیگر ،افرایش ظرفیت نظام سیاسی در جوامع در حال توسعه به لحاظ گستردگی ،تنوع ،و
سرعت محتاج دخالت نخبگان سیاسی است .از جمله ویژگیهای نخبگان توانایی ایجاد نهادهای
پیچیده سیاسی و اجتماعی تکثیرگذار در جامعه است .از جمله نویسندگانی که به مبحث نخبگهان
پرداخته «هانتینگتون» است که به توان نخبگان در ایجاد سازمانهای پیچیده توسهط نخبگهان
سیاسی اشاره میکند و نظامهای سیاسی نشانه ای از تحول و توسعه است که میتواند بر فرآیند
ظرفیت اجتماعی و سیاسی در جهت توسعه سیاسی کمک کند (نوریان.)152 :1393 ،
«هانتینگتون» ااعان میدارد که تکسیس و تحکی ارزشها ،هنجارها ،نقشهها و رفتارههای
سیاسی در قالب سازمانها و تکسیسات بها ثبهات و ضهابطهمنهد بهه تعهدیل منازعهات و تخفیهف
خشونتهای سیاسی خواهد انجامید .در واقع نوع رفتار سیاسی که برگرفتهه از فرهنهس سیاسهی
خا خود میباشد تاثیر بسیاری بر ثبات سیاسی دارد ایهن امهر از طریهق کهاهش خشهونت در
جامعه شکل میگیرد .در جوامعی که در فرهنسهای سیاسی آنها درجه باالی اعتمهاد در میهان
اعضای جامعه به ش میخورد در مقایسه با جوامعی که دشمنی ،بی اعتمادی و سوءظن بیشتر
است ،احتماال تمایل به تحمل عقاید متفاوت و متنوع و به رسمیت شناختن مشروعیت و مصالحه
نیر بیشتر وجود دارد .وجود تساهل و تسامح سیاسی ،احترام و اعتماد متقابل ،برخورد منطقهی بها
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نظرات و برداشتهای سیاسی دیگران منجر به تعادل در جامعه میشود .عدم وجهود ایهن قبیهل
موارد زمینه درگیریهای بی پایان ،تنش سیاسی و در نهایت بهی ثبهاتی و کشهمکش را فهراه
میآورد .اگر رفتار نخبگان براساس برخوردهای حذفی ،ستیر ،عدم اعتماد ،عهدم تسهاهل ،قهانون
گریری و تحملناپهذیری شهکل گرفتهه باشهد زمینهه بهی ثبهاتی و کشهمکش ایجهاد مهیشهود
(.)Huntington,1968: 209
مهمترین و مشخصترین نظریه پردازی که بر روی رفتار نخبگان و مبحث ثبات سیاسی کار
کرده است« هیگلی» و «برتون» میباشند .طبق نظر آنها بین رژی بی ثبات و الگوی نامتحهد
نخبگان رابطه مستقی و دوسویه برقرار است .به طوری که رژی بی ثبات بهه تفهرق نخبگهان و
تفرق در نخبگان به بی ثباتی در رژی میانجامد .بعبهارت دیگهر «هیگلهی» و «برتهون» معتقهد
هستند که در صورت وجود الگوی رفتار وفاقی میان نخبگان جامعه به سمت ثبات سیاسی سوق
پیدا میکند (.)Higley & Burton, 1989: 20
«هیگلی» و «برتون» اگر ه هسته مرکری و صورت بندی نظری نخبه گرایان کالسهیک را
پذیرفته اند اما در صورت بندی خود از نخبگان و رژِی های سیاسهی بهه تقسهی بنهدی جدیهدی
اشاره کردهاند .آنها به دو نوع رژی سیاسی و سه گونه نخبه که در قالب الگوی رفتاری نخبگان
تبیین شده است اشاره کردهاند که کاربرد بسیاری دارد .از دیدگاه «برتهون» و «هیگلهی» میهان
انواع رفتار نخبگان و انواع رژی سیاسی یک رابطه مستقی وجود دارد کهه بیهانگر تهاثیر گهذاری
نخبگان بر وضعیت و نوع رژی سیاسی آن جامعه میباشهد .موضهوع دیگهری کهه مهورد توجهه
«هیگلی» و «برتون» قرار گرفته نوع رفتار نخبگان میباشد که منجر به تقسهی بنهدی نخبگهان
ملی به سه دسته متمایر گردیده است که حاصل بررسهی تجهارب تهاریخی کشهورهای مختلهف
توسط این نظریهپردازان میباشد .در این راستا میتوان به سه نوع الگوی رفتهار نخبگهان اشهاره
کرد:
• گونه تکثرگرا یا وفاقی همگون ،بیشتر درجوامع پیشرفته غربهی امهروزی و در معهدودی از
ادوار گذشته وجود داشته است.
• گونه توتالیتارین با همگون ایدئولوژیک ،بیشتر در دولتههای ملهی کهه بهر اسهاس روش
کمونیستی ،فاشیستی و ...قابل مشاهده است.
• گونه متفرق یا عدم وفاقی ،این الگو را میتوان در بسیاری از دولهتههای ملهی گذشهته و
حال مشاهده کرد (.)Higley & Burton, 1989:19
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آنچه توسط «هیگلی» و «برتون» مطرح میشود اشاره به یک اصل عام و منطقی در میهان
نخبگان جوامع پیشرفته دارد .اصوال نخبگان سیاسی باید دارای تفاه و اجماع کهالن و اساسهی
درباره هنجارهای حاک بر اداره امور حکومتی و درباره «قواعهد بهازی» و «سیسهت اجتمهاعی»
باشند .علت امر این است که حیات سیست سیاسی و تداومش بسته به تفاه و اجمهاع نخبگهان
است .این اجماع به معنی عدم اختال و فقدان رقابت بین آنان نیست ،بلکه به این مفهوم است
که نقاط مشترک اساسی آنان بیش از اختالفات آنهان اسهت .سیاسهت گهذاری و مملکهت داری
مطلوب ،اساسا محصول فرایند تعاملی نخبگان است و این مستلرم آن است که نخبگان سیاسهی
تساهل الزم را برای بکارگیری نیروهای متفاوت در سطوح مختلف جامه نشان دهند تا هر نخبه
سیاسی خود را در پرتو یک مجموعه و یک کلیت مشهاهده و عمهل کنهد .بعبهارت دیگهر آنچهه
نخبگان سیاسی باید به آن قائل باشند وجود تعامل انتقادی -تفاهمی و تقابهل فکهری و متعاقبها
قاعدهمندی رفتاری است.
اگر بطور خالصه بخواهی به رابطه رفتار نخبگان و ثبات سیاسهی بپهردازی بایهد بهه اصهل
اساسی مورد نظر «ماکیاولی» و «پاره تو» اشاره کرد که موضوع گردش نخبگان اسهت و آنچهه
«ماکیاولی» به روشنی اشاره میکند آنست که علت ثبات یا بی ثباتی یک جامعه را تا حد زیادی
در گرو درجه سازگاری ،هدایت سیاسهی و عهادات اخالقهی و رفتهاری شههروندان و نخبگهان و
هنجارهای رفتاری که توسط قانون اساسی تجویر شده میداند (کریمی.)18 :1390 ،
 .3ساخت سیاسی نخبگان در ایران قبل انقالب
در ایران جدید نخبگان از زمان مشروطیت رشهد کهرده و پهای در عرصهه حیهات سیاسهی و
اجتماعی ایران گذاشتهاند .نخبگان ایرانی که میبایست عمالٌ و قانوناٌ در یهک جامعهه مردمهی و
دموکراتیک بیشترین تکثیر را بر پویش تصمی گیری حکومت داشته باشند ،به دالیل مختلفهی از
جمله وجود استبداد دیرپای سیاسی ،وابستگی سیاستمداران به قدرتهای خارجی ،فقهدان قهانون
جامع ،روحیه و خصلت خودکامگی بازیگران سیاسی ،عدم وجود روند اصولی بهرای توسهعه همهه
جانبه در ایران ،بدانسان که در غرب طی شده بود ،عدم هرخش نخبگهان در سهاختار قهدرت و
باالخره وابسته بودن طبقه مذکور به حکومهت ،بهه طهور شهمگیری از کهارایی آنهان در ایجهاد
تحوالت اجتماعی کاسته بود.
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نخبگان ایرانی بویژه قبل از انقالب بدون آشنایی بها نقهاط ضهعف و قهوت و نارسهاییههای
موجود و بدون شناسایی جامعه خود تنها در صدد ارائه احکام و مفروضات ایدئولوژیک و گروههی
خود بودند .در آن برهه زمانی ایدئولوژیهای مرسوم حاصل تجربه تهاریخی و اجتمهاعی جامعهه
ایران نبود و بسیاری از نخبگان ایرانی آن را در مکتبهای اجتمهاعی و سیاسهی بیگانهه آموختهه
بودند و لروما با شرایط عینی جامعه ایران فاصله بسیاری داشت و محصول تجربه تاریخی جامعه
ایران نبود.
نخبگان در ایران که البته بیشتر کرسیهای مجلس را در اختیار داشتند به دلیل عدم درک از
شرایط جامعه زمینه فقر فرهنگی و عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی ایران را فراه آوردنهد .بها
مقایسه و تطبیق نخبگان ایرانی و غربی میتوان ااعان کرد که در کشورهای غربی تکثیرگهذاری
نخبگان سیاسی بر جامعه نتیجه هوش ،دانش ،اکاوت و تجربه آنان بوده اسهت کهه همهین امهر
منجر به نفوا در افکار و اندیشهها و تصمی گیریهای دیگران شده است .اما نخبگان ایرانی بهه
خاطر دارا بودن منشک خانوادگی ،زمین داری ملوک الطوایفی و از نظر سیاسی بهه خهاطر مقهام و
منرلت اجتماعی استثنایی دارای نفوا بودهاند (عل .)10-11 :1382 ،
در مجموع میتوان ااعان کرد که بسیاری از تحوالت صورت گرفته در عصر پهلهوی تحهت
تکثیر مستقی نخبگان سیاسی آن دوره و براساس تقلید از نظامهای غربی صورت گرفتهه اسهت.
این امر ،اگر ه شاید به ظاهر ایران را وارد دوره جدید کرد ،ولی به دلیل توجه کافی نکردن بهه
مبانی سنتی -ایرانی و تاریخی و دینی و مذهبی ،نتوانست جامعه ما را مترقی و پیشرو سازد و در
بسیاری از موراد نیر حتی موجب عقب ماندگی شد .این تکثیرات عمدتا سطحی بودند و نتوانسهت
دستاوردی که انتظار میرفت برای جامعه ایران به همراه داشته باشد (گلجان و طهاهری:1387 ،
.)13
 -3-1ناکارآمدی نخبگان در ایران و ضعف جامعه مدنی
مشکل اساسی جامعه مدنی در جامعه ایران ریشه در نوع گفتمان سیاسهی از سهوی حکهام و
مردم دارد که حاکی از وجود نوعی رابطه عمودی و آمرانه از باال به پهایین مهیباشهد .در همهین
رابطه «زونیس» اشاره میکند که مشکل اساسی جامعه ایهران ناشهی از ضهعف روح و محتهوای
قانون اساسی نیست ،بلکه بیشتر ناشی از نخبگان سیاسهی مهیباشهد .وی بها بررسهی نخبگهان
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سیاسی قبل از انقالب معتقد است که به استثناء تعدادی از نخبگهان کهه بهه معنهای واقعهی بهه
رسالت واقعی خود عمل میکردند و تکثیر بسیاری بر حوزه عمل سیاسی داشهتند؛ اکثریهت آنهها
مردان سست عنصر ،مطیع و بی اطالع از مسائل سیاسی بودند (.)Zonis,1971:140
گفتمان حاک بر جامعه ایران در قبل از انقالب اسهالمی بهر تابعیهت و فرمهانبرداری تککیهد
میکرده است و حاک را موجودی برتر و قهرمان گونه و بی همتا میدانستند که حتی از قداست
نیر برخوردار میباشد .در شرایط موجود بر جامعه ایران فرد تابع میکوشید به هر نحوی رضهایت
حاک را به دست آورد و به او نردیک شود .عالوه بر این در این قبیل جوامع رفتارههای سیاسهی
فرد میان فرصت طلبی ،انفعال ،تهرس و تسهلی  ،سهکوت و اعتهراپ پنههان در نوسهان اسهت.
ویژگیهای رفتاری در جوامعی مانند ایران باعث میگردد تا افراد در همکاری و اعتماد نسبت به
یکدیگر د ار تردید باشند.
بعالوه نخبگان سیاسی ایرانی که در قبل از انقالب مشاغل سیاسی مانند نمایندگی مجلس و
یا وزارت را بر عهده داشتند ،عمدتا کسانی بودنهد کهه درک روشهنی از حقهوق و وظهایف خهود
نداشتند و از دانش کافی و پیچیدگیهای اقتصهادی و اجتمهاعی بههرهای نبهرده بودنهد .ویژگهی
فرهنگی حاک بر نخبگان سیاسی قبل انقالب که به نوعی حهاکی از رویکهرد آمریهت و تابعیهت
بود ،باعث شده بود نخبگان در درجه اول منافع و مصالح خویش ،دوستان و اعوان و انصار خهود
را در نظر بگیرند و توجه ندانی به منافع مردم نداشته باشند .در این رابطه «دولت آبادی» علت
عدم دسترسی به نهادهای مدنی همچون مجلس ،قهانون اساسهی و غیهره را ناآگهاهی نخبگهان
سیاسی میداند.
مشکل دیگر نخبگان سیاسی در ایران بویژه قبل از انقالب منفعت طلبهی و فرصهت طلبهی
میباشد که یک مانع بررگ برای شکلگیری جامعه مدنی است« .احتشام السلطنه» که یکهی از
نخبگان کلیدی در ایران قبل انقالب بوده اسهت در رابطهه بها منفعهت طلبهی و فرصهت طلبهی
نخبگان ایران در دوره قبل انقالب آشکارا میگوید(( :بعضی از روسای ملیون برای جلب منفعهت
قدم میزنند ،وطن فروشی میکنند ،پول میگیرند و اعمال غرپ میکنند)) .نکاتی که «احتشام
السلطنه» عنوان میکند از این نظر اهمیت دارد که وی یکی از نخبگهانی بهوده کهه در سهطوح
عالی منصب حکومتی داشته و اطالعات کافی از شرایط سیاسی ایران داشته است (عله :1382 ،
.)12-15
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 .4انقالب اسالمی و مرزبندیهای جدید سیاسی
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،شاهد رشد احراب و جمعیتها و طیفهای مختلف فکری تا
اواسط دهه  1360میباشی که به دلیل تنوع و عدم نهادمنهدی باعهث بهی ثبهاتی و کشهمکش
سیاسی در جامعه گردید .در این دوران دولت مهندس بازرگان با ترکیبی از نیروهای لیبرال ملی-
مذهبی قدرت اجرایی را در دست داشت .اما بعهد از مهدتی و بها وجهود کشهمکشههای فهراوان،
بازرگان و ملی گرایان حامی وی به حاشیه رفتند و در مقابل نیروهای انقالبی قدرت کافی کسب
کردند .در حقیقت اختالفات سیاسی از زمان دوره اول مجلس آغاز شد و بهویژه اعتبارنامهه سهید
حسن آیت بود که مرزبندیهای جناحی را مشخص ساخت .این مرزبندی میان روحانیت انقالبی
حامیحسن آیت و نیروهای ملی -مذهبی مخالف وی بود .کشمکش سیاسی در واقع در راسهتای
حذ مخالفین و یک دست ساختن حاکمیت بود .هسته اصلی اختالفات سیاسی دهه  60بر پایه
دو اصل بود که شامل :حوزه اقتدار والیت فقیه و حکومت دینی و سیاسهتههای اقتصهادی بهود
(خلجی.)93-92 :1388 ،
اما از اواسط دهه  60تا پایان جنس تحمیلی به دلیل الرامات جنس و نیاز کشور به وحدت و
همدلی ،حرکتهای حربی خاصی که دارای تنوع آرا و سالیق باشد به وجود نیامد .البته در مهورد
حرب جمهوری اسالمی این مسئله متفاوت میباشد .این حرب که در سال  1358تشهکیل شهد،
طیفی از نیروهای اسالمگرا که همگی بر حمایت از انقالب و آرمانهای امهام خمینهی و تهالش
برای برقراری حکومت اسالمی و اجرای قوانین اسالمی پای میفشردند را در بر میگرفهت .امها
پس از خروج گروههای رقیب از صحنه قدرت ،اختالفات در این حرب شروع شد؛ به گونهای کهه
در نهایت امام خمینی (ره) در  11خرداد  1366فرمان توقف فعالیتهای حهرب را صهادر کردنهد
(نیاکویی.)213 :1393،
این انشهعاب در اواخهر دورهی مجلهس دوم ر داد کهه ریشهه آن را مهیتهوان در اخهتال
نگرشهای مختلف روحانیون جستجو کرد که مربوط به مواردی ماننهد میهران نقهش دولهت در
اقتصاد ،بحث فقه پویا و فقه سنتی ،نحوه نگرش به والیهت فقیهه و اختیهارات وی ،اخهتال در
خصو لوایح و قوانینی همچون مالیات ،اصهالحات ارضهی ،تعهاونیهها و قهانون کهار ،تجهارت
خارجی و سیاستهای اقتصادی دولت مهندس موسوی بود .این تقسی بندی نوعی صهف آرایهی
در پشت دو تشکل مه روحانی که جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحهانیون مبهارز بهود ایجهاد
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کرد .با پذیرش این امرتوسط امام دو جناح روحهانیون و روحانیهت و تشهکلههای غیهر روحهانی
طرفدار این دو مجموعه شکل گرفتند (نقیب زاده و سلیمانی.)360 :1388،
 -4-1پایان الزامات دوران جنگ و کشمکش نخبگان سیاسی
پس از رحلت امام خمینی (ره) در انتخابات ریاست جمههوری « 1368هاشهمی رفسهنجانی»
پیروز شد که منجر به پیدایش حرب سیاسی کارگراران سازندگی شد .هاشمی رفسنجانی با توجه
به تجربیات اوایل انقالب تالش بسیاری برای ایجاد ثبات سیاسی در کشور انجام داد اما در واقع
وی نتوانست میان بلوکهای مختلف قدرت یکپار گی و انسجام ایجاد کند .در حقیقهت عرصهه
سیاسی گرفتار نوعی رقابت سیاسی حذفی و منفی شد که خود به یک مانع جهدی بهرای توسهعه
سیاسی تبدیل شد.
نشانههایی از جناح بندی میان نخبگهان در دوران هاشهمیرفسهنجانی در رویکهرد نشهریات
جناحی در مقابله با گروههای رقیب بروز یافت .روزنامههای رسمی مرزبندیهایی میان نخبگهان
خودی و غیر خودی ایجاد کردند .بعنوان مثال روزنامه سالم که خهود را سهخنگوی جنهاح هپ
معرفی کرده بود همواره خود و نخبگان حهامیاش را پیهرو اسهالم نهاب محمهدی ( ) معرفهی
میکرد و با تخریب قصد داشت نخبگان و نشریات جناح مقابل را پیرو اسالم آمریکهایی معرفهی
کند .البته این قبیل تهمتزنیهها امهری دوسهویه بهود و در عهوپ جنهاح راسهت نیهر همهواره
تهمتهایی مانند ضد والیت فقیه بودن را برای تخریب جناح پ به کار میبرد .اختال میهان
نخبگان جناحی بعد از شکل گیری زیرمجموعههای وابسته به دو جناح علنی تهر و گسهترده تهر
شد .جناح پ و راست هر کدام مجموعههای خا خود را در برمیگرفتند جنهاح هپ شهامل:
سازمان مجاهدین انقالب اسالمیایران ،خانه کارگر و جمعیت زنان جمهوری اسالمی مهیشهد و
جناح راست نیر گروههایی مانند جمعیت موتلفه اسالمی ،جامعه اسالمی مهندسین و جامعه زینب
را مشتمل میشد ،اوج اختال دو جناح پ و راست در موضوع «نظهارت استصهوابی» شهورای
نگهبان در انتخابات ،بویژه در مجلس سوم آشکار گشت (عابدی اردکانی.)152 :1393 ،
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 -4-2نخبگان سیاسی وضعف جامعه مدنی در دوران محمد خاتمی
فصل جدیدی از جناحبندی و رقابتهای حربی در ایهران در سهال  1376و پهس از پیهروزی
آقای «محمد خاتمی» در انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد .رویکرد دولت جدید برخال دولت
«هاشمی رفسنجانی» تمرکر بر توسعه سیاسی و فرهنگی بود که خود شرایطی را فراه کهرد تها
شاهد تنوعی گسترده در احراب ،مطبوعات و جمعیت و گروههای مختلف سیاسی باشی  .از جمله
بارزترین نشانه شکلگیری فضای سیاسی جدیهد در ایهران را مهیتهوان در شهکلگیهری جبههه
مشارکت ایران اسالمی مشاهده کرد (نیاکویی.)214 :1393 ،
«محمد خاتمی» با توجه به شناختی که از شرایط سیاسی و اجتمهاعی ایهران داشهت تهالش
داشت تا از طریق توسعه سیاسی زمینههای پیشرفت و ثبهات سیاسهی را در ایهران فهراه کنهد.
خاتمیریشه مشکالت در ایران را ناشی از استیالی فرهنس سیاسیای میدانست کهه ریشهه در
تاریخ ایران داشت و آن را مسبب تفرقه ،جناح بندی ،اتال منابع و در نتیجه بی ثبهاتی سیاسهی
میدانست .با توجه به نین سوابقی وی همواره از مفاهی و مولفههایی هون«جامعهه مهدنی و
ندصدایی»« ،مشارکت همگهانی و حهق تعیهین سرنوشهت توسهط مهردم»« ،آزادی»«،قهانون
گرایی»« ،مردم ساالری»«،سعه صدر و تحمهل سیاسهی»«،خردگرایهی»«،تسهاهل و تسهامح»،
استفاده میکرد و تالش میکرد تا از طریق به کاربردن این مفاهی در سخنرانیها و بیانیهههای
خود آنها را در جامعه نهادینه کند (عابدی اردکانی.)13 :1393،
تالش گروهای اصالح طلب مبتنی بر این مسئله بود که صدای اعتراپ مردمی را به عرصه
ملی انتقال دهند تا توسط حکومت شنیده شود که تجلی آن در تحصن نمایندگان مجلس شش
بود .جنبش اصالحات خود را متکی بر آرای مردم در پای صندوقهای رأی میدانست و همهواره
خواهان مشارکت گسترده مردمیدر عرصه سیاسهی بهویژه در انتخابهات بودنهد و ایهن امهر را در
راستای تثبیت دستاوردهای حرکت انقالبی مردم در انقالب اسالمی و حرکتههای دموکراتیهک
مردمیدر حمایت از جنبش اصالحات میدانستند.
موضوع بنیادی که همواره باعث بروز مشکالت برای دولت و نخبگهان اصهالحات بهود ایهن
مسئله بود که موضع اصالح طلبان در قبال نظام یست که خود زمینه اتهامات بسیاری را علیهه
نخبگان اصالح طلب مهیا ساخت .نخبگان اصالح طلب همواره اعالم مهیکردنهد کهه جنهبش
اصالحات به دنبال تغییر نظام جمهوری اسالمی نیست .نخبگان اصهالح طلهب خواههان مهردم
ساالرکردن جموری اسالمی ،کو کتر کردن دولت و بررگتر کردن بخش میانی جامعهه و جامعهه
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مدنی ،و آزادی قانونمند در عرصه اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی بودند و از ابتدا این شهعار را سهر
لوحه برنامههای خود قرار دادند .اما این موضع و هد بنیادین بدلیل رفتارهای تند روانهه برخهی
از نخبگان اصالح طلب به حاشیه رانده شد و زمینهساز جناح بندیهای جدیهد و عمیهقتهری در
عرصه سیاسی و اجتماعی ایران گشت.
تخریب هرههای انقالبی و اصلی نظام از جمله عوامل تشدید و تعمیق اختالفهات بهود بهه
ویژه تخریب هاشمی رفسنجانی در تعدادی از روزنامههای اصالح طلب باعهث خدشهه دار شهدن
هد اولیه جنبش اصالحات شد .اقدامات تخریبی و ساختار شکننانه باعهث اتهال منهابع و بهه
بیراهه رفتن موج عظی اجتماعی و فرهنگی گردید که بدنبال شعارهای اولیهه نخبگهان اصهالح
طلب شکل گرفته بود .عالوه بر تندرویهای برخی از هرههای اصالح طلب که باعث فرصهت
سوزیهای سیاسی و اقتصادی گسترد های در دوران ریاست جمهوری خاتمیگردید موضعگیری
و حرکتهای مشکل ساز برخی هرههای اصولگرا نیر عاملی برای تشدید جناح بنهدی سیاسهی
در این برهه زمانی بود (جالئی پور.)55-53 :1391 ،
افرایش تنش و اختالفات سیاسی خود ناشی از عوامل مختلفی بود که در ویژگیههای رفتهار
نخبگان هر دو جناح قابل مشاهده بود .در جناح اصهالح طلبهان برخهی از نخبگهان سیاسهی بهه
نحوی ایدئولوژیک اصالحات را دنبال میکردند که منجر به نوعی دگماتیس فکری شده بود .در
ضمن نشانه کمی از نسبیگرایی در میان نخبگان سیاسی وجود داشهت .برخهی نخبگهان اعتقهاد
داشتند که انقالب اسالمی هیچگونه مالزمتی با اصالحات ندارد و به دلیل ایهن قبیهل باورههای
محدود و مطلق ،زبان ،قل و اندیشه در عرصهه رقابهتههای سیاسهی جامعهه جهای خهود را بهه
مجادالت و درگیریهای فیریکی داد .از سوی دیگر برخی متفکهران و نخبگهان اصهالح طلهب،
خواهان اجرای سریع و انقالبی اندیشههای اصالحی در یک جامعه انقالبی بودند .در نتیجه ایهن
گونه رفتارهای سیاسی نخبگان شعار اصالحات که میتوانست نقهش مثبتهی در توسهعه و ثبهات
سیاسی جامعه داشته باشد خود به یک عامل الش برانگیر و عاملی برای رقابت در بین نخبگان
سیاسی تبدیل شد.
موضوع دیگری که میتواند زمینه ساز رفتارهای قاعدهمند و وحدت بخهش در درون جامعهه
شود حرکت در ار وب قانون و پیگیهری قهانونی اختالفهات از مرجهع قهانونی اسهت .در دوران
اصالحات برخی نخبگان اصالح طلب شعار و اهدا وعده داده شده خهود را فرامهوش کردنهد و
اقدامات قانون ستیری را پیگیری میکردند که زمینه ساز تنش بیشتر میان آنان و نخبگان جناح
◊ 137

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و دوم ،بهار1397

رقیب گردید .عبور از خط قرمرهای نظام که مورد قبول عموم نخبگان بود در کنار خواستهههای
ساختار شکنانه که تهدیدات بنیادی برای نظام به دنبال داشت باعث جبههگیری گسترده نخبگان
انقالبی در برابر نخبگان اصالح طلب گردید .حتی برخهی از جنهاحههایی کهه در ابتهدا همهراه و
طرفدار اصالح طلبان بودند پس از مشاهده این قبیل اقدامات تخریبی و قانون گریهر حمایهت از
اصالح طلبان را کاهش دادند و عمال امکانات و منابع نخبگان اصهالح طلهب محهدود گردیهد و
سپهر سیاسی ایران را بیش از پیش دو قطبی و متشتت شد (عابدی اردکانی.)158-154 :1393،
 -4-3ساختارشکنی سیاسی و نخبگان سیاسی در دوره محمود احمدی نژاد
علیرغ مهیا بودن شرایط در دوران ریاست جمهوری «محمد خاتمی» نخبگان اصالح طلب
از فرصت پیش آمده بهره کافی نبردند و زمینه برای تغییر در عرصه سیاسی ایهران فهراه شهده
بود .در جریان برگراری انتخابات ریاست جمهوری در سال  1384برداشهت نادرسهت گروههی از
اصالح طلبان از میران پایگاه خود در طبقه متوسط کشور از یک سو و ناکامیاصهالح طلبهان در
پیگیری شعارهای جامعه مدنی از سوی دیگر سبب شد تها «محمهود احمهدی نهژاد» از فرصهت
انتخابات  1384استفاده کند و پایگاه خود را در میان اقشار که درآمهد گسهترش دههد و عمهال
نخبگان و جریان اصالح طلبی در ایران را به الش بکشد .احمهدی نهژاد بها شهعار تغییهرات در
ساختار اقتصادی بیمار ایران توانست در میان اقشار پایین جامعه زمینه را بر علیه فساد ،تبعیض و
اشرافیگری مهیا کند و عرصه را بر دیگر رقبای خود بویژه نمایندگان اصالح طلهب تنهس کنهد.
ریشه محبوبیت اولیه محمود احمدی نژاد در شعارهای اقتصادی تبلیغاتی و رفتارههای انتخابهاتی
ساختار شکنانه وی بود ،بعنوان مثال احمدی نژاد در برنامه ویژه خبری شبکه دوم سیما بهر سهه
مقوله «ساختارناسال اقتصادی ،تمرکر زدایی و مقابله با فساد ،تبعیض و تجمهل گرایهی» تمرکهر
نمود (حاجی یوسفی و فرازی.)143-140 :1391 ،
با بررسی رفتارهای انتخاباتی نخبگان در سال  1384میتوان به راحتی زمینههههای تهنش و
شکا را از آغاز دولت نه مشاهده کرد .تبلیغات انتخاباتی این دوره بهر خهال گذشهته بیشهتر
ساختار شکنانه و تخریبی بود که از طر هر دو جناح بویژه در دور دوم انتخابات مطرح میشهد.
انتخابات ریاست جمهوری سال  1384تقسی بندی نخبگان سیاسهی را بیشهتر از گذشهته آشهکار
ساخت و زمینههای بروز اختالفات بعدی را فراه ساخت .در جریان انتخابات برخهی از نخبگهان
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سیاسی به مخالفت با برنامهها و شعارهای تبلیغاتی محمود احمدی نژاد پرداختند و همواره تالش
میکردند تا پیروزی او را کابوسی وحشتناک برای جامعه ایران توصیف کنند .در مقابل نیر برخی
از نخبگان حامی احمدی نژاد نین الغا میکردند که پیروزی هاشمی رفسنجانی در انتخابهات در
واقع منجر به تداوم فساد و اشرافیگری ساختاری در جامعه ایران میگردد.
اصوال در ایام انتخابات ،نخبگان وظیفه دارند عقاید خود را بصورت اصولی و در راستای تنویر
افکار عمومی در اختیار جامعه قرار دهند که این امر میتواند در راستای کاندیدای مورد نظهر ههر
کدام از نخبگان صورت گیرد و یا اینکه در حمایت از هیچ کاندید خاصی نباشد اما قاعدتا باید در
ار وب اصول و هنجارهای رفتاری مورد پذیرش جامعه و مبتنی بر توضیح برنامهههها ،شهعار،
سوابق و ...کاندیداها صورت پذیرد .اگر اینگونه رفتارها در یک جامعه نهادینه گردد آن جامعه بهه
سوی ثبات و توسعه سیاسی سوق پیدا میکند اما اگر این مسیر شکل عکس بخود بگیرد جامعهه
و نخبگان هر دو به شدت متضرر میشوند.
موضوع مه در اکثر کشورهای توسعه یافته این است که نخبگان عمومها بهه دنبهال منهافع
ملی هستند و بویژه در تبلیغات انتخاباتی به دنبال طرح و برنامههای هسهتند کهه منهافع ملهی را
تامین میکنند اما در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال  1384نخبگان به جهای تمرکهر بهر
برنامههای توسعهای کاندید مورد نظر خود و ارزیابی نقاط مثبت و منفی این برنامهها بهه شهکلی
غیر اصولی وقت و نیرویشان را بر تخریب هره دیگر کاندیداها متمکر کردند و صرفا بهه دنبهال
برجسته سازی نقاط ضعف آنان و برنامههایشان بودند .این قبیل رفتار انتخاباتی از سوی نخبگان
هر دو جناح اصولگرا و اصالح طلب دو پیامد در بر خواهد داشت .اقدامیمنافی با رسهالت و کهار
ویژه نخبگان در جامعه مرتکب شدهاند و موضوع دوم اینکه در صورت پیروزی فرد دیگهری جهر
کاندید مورد نظر نخبگان این نخبگان برای مدتی تکثیرگذاری خود نرد افکار عمومی را از دسهت
خواهند داد .به نظر میرسد این دسته از نخبگان که در انتخابات بیست و هفت خرداد و به ویهژه
سوم تیر  1384از حج باالیی نیر برخوردار بودند (راکی.)26 :1384 ،
بررسی تحوالت تبلیغاتی انتخاباتی سال  1384و مطالب انعکاس یافتهه در رسهانههها نشهان
دهنده این موضوع است که کماکان میان نخبگان سیاسی در ایران در حهوزه فرهنهس سیاسهی
شکا وجود دارد و این موضوع آنها را در دو جناح مختلف قرار میدهد که باعث میشهود کهه
هر کدام از نقطه نظرهای فرهنگی خود به مسائل سیاسی و اجتمهاعی بنگرنهد و آن هها تحلیهل
کنند .اختالفات موجود در فرآیند تبلیغات انتخاباتی از تفاوت فرهنگی بین دو جناح سیاسی عبهور
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کرده و به الیههای ساختاری کالن سیاسی نیر نفوا کرده است .زیرا فرآیند انتخابهات نشهان داد
که اعتماد سیاسی میان نخبگان عنصر فراموش شهده عرصهه سیاسهی ایهران بهویژه در جریهان
انتخابات سال  84بوده است .این قبیل بی اعتمادیهای سیاسی پیامدههای منفهی عمیقهی دارد
زیرا به تدریج از عرصه رقابت سیاسی نخبگان فراتر میرود و وارد مسائل ساختی و کالن جامعه
نیر میشود و آثار بسیار ناگواری برای جامعه ایران به دنبال خواهد داشت.
موضوعی که معموال مورد توجه نخبگان سیاسی کشورهای توسعه یافته میباشهد توجهه بهه
قوانین کشور متبوع خود میباشد .درباره رفتار احراب و نخبگان وابسهته بهه احهراب مختلهف در
اصل  26قانون اساسی مواردی به طور مبسوط توضیح داده شده که گروهها باید از ارتکاب موارد
زیر خودداری کنند و اگر در ار وب آن عمل کنند بویژه در زمان انتخابهات از تفرقهه جلهوگیری
میشود.
• ارتکاب افعالی که به نقض استقالل کشور منجر شود.
• نقض آزادیهای مشروع دیگران.
• ایراد تهمت ،افتراء و شایعه پراکنی.
• نقض وحدت ملی.
• تالش برای ایجاد و تشدید اختال میان صنو ملهت بها اسهتفاده از زمینههههای متنهوع
فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران.
• نقض موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی (قانون اساسی جمهوری اسهالمیایهران،
.)1380
آنچه که پیوستگی نظام سیاستی را تضمین میکند توجه به سیکلهای سیاسی و انتخابهاتی
است که قدرت را دست به دست میکند .جوهره آن تککید بهر قهانون و قهانونگرایی اسهت .بهی
قانونی و تضعیف قانونگرایی به بهانه اجرای سیاست باعث رواج بی قانونی و نهادینه شدن نقض
قانون و به تبع تبعات سیاسی و امنیتی برای جامعه میگردد (اشتریان.)13 :1389،
بعد از پیروزی محمود احمدی نژاد همانند گذشته نخبگان سیاسی جدید شروع بهه انتقهاد و
زیر سوال بردن سیاستهای دو دولت هاشمی و خهاتمی نمودنهد .و از مفهاهیمی ماننهد «دولهت
اسالمی» و برقراری «عدالت » استفاده کردند .با روی کار آمدن دولت نه محمود احمدی نهژاد
فضای سیاسی و فرهنگی کشور به دوران آرمان گرایی اوایل انقالب برد .تاکید بهر رویکردههای
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آرمانگرایانه موجب بروز رفتارهای هیجانی و احساسی و افرایش رویارویی در تعهامالت نخبگهان
سیاسی گردید.
به دلیل رویکردهای تخریبی و نادرست نخبگان در قبال جنهاحههای رقیهب همهواره بعهد از
پیروزی یک کاندیدا نوعی روحیه انتقام جویی در فرهنس سیاسی نمایان میشود ،به گونهای که
امکان رشد نهادهای مدنی را ضعیف میکند امری که باعث میشود نخبگان سیاسی در ههراس
باشند که با روی کارآمدن دولت جدید همه یر را از دست خواهند داد؛ به همین دلیل به دنبهال
حفظ قدرت به هر نحوی هستند و این امر باعث فساد در دستگاه حکهومتی مهیشهوند (عابهدی
اردکانی.)161-159 :1393 ،
انتخابات ریاست جمهوری  1384میتوانست تجربیات فراوانی در اختیار نخبگان سیاسی مها
قرار دهد و زمینه بروز رفتار متفاوتی را فراه سازد اما این مسهئله مهورد توجهه قهرار نگرفهت و
مجددا حوادث ناگوار سالهای گذشته در حال تکرار بهود .در جریهان برگهراری انتخابهات 1388
رفتار نخبگان سیاسی هر دو جناح درارای نشانهههایی از فرهنهس سیاسهی مخهرب و مشهارکت
ستیر بود که زمینه کشمکش سیاسی را فراه میساخت .نخبگان سیاسی و کاندیداها بهه جهای
استفاده از مناظرههای انتخاباتی که در آزادترین شرایط ممکن برگرار شهدند اقهدام بهه تهمهت و
تخریب و تسویه حساب با یکدیگر نمودند که خود منجر به آشهفتگی در جامعهه و قطبهی شهدن
بیشتر فضای کشور شد .این در حالی است که همین نخبگان و کاندیداها میتوانستند از فضهای
باز سیاسی بوجود آمده برای نقد و بررسی برنامه ها و عملکردها یکدیگر بهره ببرند.
در طول انتخابات ریاست جهوری سال  1388برخی رفتارها که در ار وب قهانون اساسهی
نبود ر داد .خصیصههایی مانند جوزدگی ،هیجان آفرینی ،قانون گریری ،عدم پهذیرش تعامهل و
گفتگو ،عدم مصالحه گرایی ،ستیر دائمی ،موج سواری ،تک روی ،آشنا نبودن با قواعهد رقابهت و
تحقیر مخالفان به وفور مشاهده گردید که عواقبی ماننهد کشهمکش سیاسهی سهال  1388را بهه
دنبال داشت که خسارتهای جبران ناپذیری را برای کشور و مردم به همراه داشت.
با بررسی وضعیت جامعه ایران قبهل از انتخابهات  88و بهویژه در دورانهی کهه منهاظرهههای
تلویریونی در جریان بود میتوان نشانههای قطبی شدن ،تضاد عالیهق و شهکلگیهری تخاصه
میان نخبگان سیاسی را مشهاده کرد که همگی ناشی از رفتارهای انتخاباتی نادرسهت ،هیجهانی
بودن فضای جامعه و رفتارهای نخبگان میباشد .رفتارهای انتخاباتی شامل مهوجی از تخریهب و
تهمت بیسابقه علیه اشخا و گروهها رقیب سیاسی بوده است .همرمان با بروز موج تهمهت و
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افترا در جریان انتخابات وقوع درگیریهای خشهونت آمیهر پهس از انتخابهات تها حهدودی قابهل
پیشبینی بود .مسئلهای که پس از انتخابات بالفاصله رنس واقعیت به خهود گرفهت و جامعهه را
گرفتار تنش و بی ثباتی سیاسی نمود و پایتخت را جوالنگاه تظاهرات ،تسویه حساب و منازعهات
خیابانی کرد.
کشمکشهای انتخاباتی سال  88باعث تداوم شعارهای سیاسی در تجمعهای خیابانی پس از
انتخابات و رادیکالیره شدن حرکت آرام معترضان و تبدیل آن به خشونتهای خیابانی و تهداوم و
تسری این قبیل رفتارها به دیگر مناسبتهای ملی و مذهبی بهویژه در سهال  1388و حتهی در
سالهای پس از آن شد .این وقایع ریشه در رفتارههای قهانون سهتیر و نهادینهه نشهده نخبگهان
سیاسی و تسری این رفتار به جامعه از طریق شکلدهی مطالبات هیجانی و تودهای کردن جامعه
از یک سو و همچنین عدم توجه به مطالبات و شعارهای تظاهرکننهدگان و مخالفهان سیاسهی و
حتی بی احترامی و نادیده گرفتن آنان از سوی دیگر داشت.
این وقایع در حالی ر داد که بدون شک مراجع و ابرارهای قانونی بسیاری در قالهب قهانون
اساسی برای حل این قبیل اختالفات تعبیه شده است .اما بی توجهی به وظایف و مسولیتههای
قانونی دستگاههای دولتی ،ترس از دست دادن قدرت و محدود کردن ابرارهای قانونی در جریان
تحوالت و کشمکشهای سیاسی پیشین این فرصت را از نخبگان سیاسی ما گرفت تا اختالفات
را از طریق قانونی رفع کنند و هرینههای کمتری را بر دوش جمهوری اسالمی بگذارند .ناکارایی
نهادهای قانونی و سیاسی که نتیجه کشمکشهای سیاسی و استفاده از این نهادهها در راسهتای
منافع حربی است منجر به موجی از بی اعتمادی به نهادها سیاسی شده بود که خود مهانعی شهد
برای عملکرد مناسب این دستگاههای حکومتی پس از انتخابات سال  . 1388این موضوع مهورد
توجه هانتینگتون بوده است وی به وضوح بیان میکند که افرادی که مسول یهک نههاد هسهتند
میتوانند با انجام دقیق وظایف قانونی ،بی طرفی و گذشتن از منافع شخصهی و حربهی بهه حهل
مشکالت و کشمکشهای سیاسی در مواقع بحرانی بسیار کمک کننهد (نیهاکویی-212 :1393 ،
.)226
رفتارهای سیاسی نخبگان در جریان انتخابات ریاست جمهوری سالهای  84و  88نشان داد
که نخبگان سیاسی با قواعد رقابت سیاسی آشنا نیستند .نتیجه اینکه در دوران ریاست جمههوری
احمدی نژاد رقابتهای سیاسی میان نخبگان روند تند و حهذفی بهه خهود گرفتهه و منجهر نهد
دستگی میان بعضی از گروههای داخل حاکمیت شده است .عهدم اعتمهاد سیاسهی حاصهل و یها
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تشدید شده در دوران انتخابات منجر به تعمیق اختالفات میان مجلس و رئیس جمههور بهر سهر
مسائلی مانند عرل و نصبها ،انحاللها و ادغامها ،امور بودجه و برنامه توسعه ،نحهوه و کیفیهت
اجرای یارانهها گردید .این اختالفات حتی گریبانگیر قوه قضاییه نیر شد و منجر به بروز اخهتال
میان رئیس جمهور و قوه قضائیه درباره مسائلی مانند رایی و گونگی بازداشهت و دسهتگیری
بعضی مسئوالن اجرایی و بازدید از زندانها ،نحوه نظارت بر اجرای قانون اساسی ،و...گردید .این
نمونهها نشاندهنده عدم وفاق میان نخبگان سیاسی میباشد که حتی در پارهای از موارد روسای
قوا یکدیگر را مته به قانونشکنی می کردند .اتهاماتی مانند قانونشکنی در کنار بهی اعتمهادی
به یکدیگر و همچنین نهادهای سیاسی منجر به تخربی سیاسی رقبا بعد از انتخابات گردید.
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 .5نتیجه گیری
بررسی رفتار نخبگان سیاسی در ایران پس از انقالب اسالمی بویژه در دو دهه اخیر حکایهت
از تداوم ویژگی رفتاری و فرهنگی نخبگان سیاسهی در جمههوری اسهالمی ایهران دارد .در کنهار
تداوم این ویژگیها در نخبگان عوامل دیگری مانند ناکارآمدی نهادهای سیاسی که خهود ریشهه
در رفتار نخبگان دارد منجر به بروز تحوالت بسیاری در عرصهه سیاسهی و اجتمهاعی جمههوری
اسالمی ایران بویژه در دهه اخیر شده است.
در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسهنجانی جنهاح بنهدی میهان نخبگهان در مقایسهه بها
سالهای پر تالط اوایل انقالب کمتر میباشد اما به دلیل پایان جنس و خاتمه محهدودیتهها و
الرامات زمان جنس به مرور نشانههای از اختالفات جناحی آشکار شد که نمونه آن در رویهارویی
روزنامه سالم و روزنامههای رقیب بود که نخبگان سیاسی رقیب را مته بهه آمریکهایی بهودن و
خود را پیرو اسالم ناب محمدی و والیت فقیه معرفی میکردنهد .اوج اخهتال دو جنهاح هپ و
راست در این دوران در موضوع «نظارت استصوابی» شهورای نگهبهان در انتخابهات و بهویژه در
مجلس سوم آشکار شد.
در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی شعارهای انتخابهاتی در راسهتای توسهعه سیاسهی و
نهادینه کردن قانون و جامعه مدنی شکل گرفت .در ابتدا امید میرفت که جامعه از نظر سیاسهی
روندی صعودی را طی کند و تغییر در فرهنس و رفتار سیاسی نخبگان آشکار گردد اما گروهی از
نخبگان شعارها و اهدا اصالح طلبانه خود را فراموش کردند و رویکردی تهنش سهاز در پهیش
گرفتند .رویکرد برخی نخبگان اصالح طلب حاوی تخریب برخی هرهههای انقالبهی و حامیهان
پیشین اصالحات بود که نشان دهنده گسترش رفتارهای ساختار و حرمت شکنانه در ایهن دوران
بود .عبور از خط قرمرهایی که مورد قبول همگان بود در کنار رفتهارههای قهانون گریرانهه حتهی
یاران پیشین اصالحات را آن دور کرد و زمینه ساز به حاشیه رفتن این جنبش شد.
دردوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مشخص بود که بر خال دورهههای پیشهین،
تحوالت بسیاری در مسیر حرکت نظام جمهوری اسالمی ایران قرار دارد .رفتارههای بهی قاعهده
نخبگان در دوران انتخابات سال  84نوید بخش روندی حذفی و ستیره جویانه در میان نخبگهان
سیاسی ایران بود .عدم اعتماد سیاسی و تهرس از حهذ شهدن از قهدرت منجهر بهه رفتهارههای
انتخاباتی سال  88توسط نخبگان سیاسی گردید .افرایش اتهامات و روندهای قانون ستیر باعهث
شکلگیری موجی از تفرقه و شکا سیاسی و اجتماعی میان نخبگان با همدیگر از یهک سهو و
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نخبگان و مردم از سوی دیگر گردید .عواقب این قبیل رفتارهای بی قاعهده کماکهان گریبهانگیر
نظام جمهوری اسالمی است و پیامدهایی مانند بی ثباتی سیاسی و اجتمهاعی بهه دنبهال داشهته
است.
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