دوفصلنامه علمي ـ پژوهشي «پژوهش سیاست نظری»
شماره نوزدهم ،بهار و تابستان 29-65 :1395
تاريخ دريافت1393/10/03 :
تاريخ پذيرش1394/06/18 :

مدل چندالیۀ تحلیل انتخابات یازدهم ریاستجمهوری
سعید نريمان
رضا عزيزی

*

**

چکیده
انتخابات رياستجمهوری در ايران همـواره تحلیلگـران و اارشناسـان سیاسـي را
شگفتزده و غافلگیر ارده است .با بررسيهای تحلیلي انجام شده دربارۀ موضـو
انتخابات رياستجمهوری يازدهم در ايران ،چه در سطح تحلیلگران داخلي و چـه
در سطح خارجي ،آشكار شـد اـه عمـده ايـف غـافلگیری ناشـي از تحلیـ هـای
تکعاملي و تکبعدی است و مدلي وجود ندارد اـه بتوانـد تمـام يـهها و ابعـاد
اثربخش در نتیجه انتخابات را بررسي اند .از ايـفرو ايـف ماالـه در پـي بررسـي
انتخابات يازدهم با استفاده از مدلي سه يهای اسـت اـه درونـيتـريف يـۀ آن،
سطح گفتماني انتخابات ،يۀ میاني آن مبتني بـر نظريـۀ محرومیـت نسـبي اـه
سعي در ارائه تبییني از شرايط اجتماعي و اقتصادی جامعـه دارد و بیرونـيتـريف
يۀ آن ،توصیفي از سطح میداني انتخابات را بررسي مـيانـد و عوامـ فـردی،
سیاسي و اجتماعي مؤثر در نتیجۀ انتخابات را ارائه ميدهد.
واژههای کلیددی انتخابـات يـازدهم ،مـد چنـد يـه ای ،گفتمـان ،اعتـدا ،
محرومیت نسبي.
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مقدمه
هشت سا پـ از رياسـتجمهـوری محمـود احمـدینـژاد ،حسـف روحـاني بـا شـعار
اعتدا گرايي و وعدۀ دولت تدبیر و امید ،در شرايطي امتر قاب پیشبیني ،دولت يازدهم
را تشكی داد .در حالي اه چند مـاه مانـده بـه انتخابـات ،امتـر اسـي تصـور رياسـت
جمهوری روحاني را داشت و نیز در اوران رقابـتهـای انتخابـاتي و چنـد روز مانـده بـه
رأیگیری ،احتما پیروزی روحاني آن هم در مرحلۀ او با ترديدهای جدی مواجه بـود،
سرانجام موج شك گرفتۀ حامي روحاني در روزهای واپسیف ،نتیجۀ انتخابـاتي ايـف دوره
را به سود وی و حامیانش رقم زد .درك چیستي و چگونگي ايف واقعه نیازمند بررسـي و
پژوهشهای عمیق به منظور ايجاد بستری برای پیشبیني ،درك و فهـم رفتـار سیاسـي
مردم ايران در شرايط مشابه است.
ايف پژوهش مبتني بر مـد سـه يـهای اسـت اـه در بیرونيتـريف يـۀ آن ،نحـوۀ
سیاستورزی و اارهای ستادی و میداني نامزدها بررسي ميشود (اانون بررسي با توجـه
به برجستگي حضور آقايان روحاني ،قالیباف و جلیلي در ايف انتخابات ،بـر عملكـرد ايـف
سه بوده است) .در يۀ میاني با استفاده از نظريۀ محرومیت نسبي ،دو عام اقتصـادی و
روانشناختي ناشي از تغییر ارزشها و نظام فرهنگي را اه منجر بـه مطالبـاتي در سـطح
ملي از جن تغییر وضع موجود شد بررسي ميشـود .بـا توجـه بـه اينكـه هـی پديـدۀ
اجتماعي  -سیاسي ،تکعاملي نیست و مؤلفههای گوناگوني در ترایب بـا /انـار هـم بـه
وقو پديده امک مياند ،انتخابات رياستجمهوری سا  1392نیز از ايف نظر مستثني
نیست .اما نسبت وزن مؤلفهها يكسان نیست و در ايف میان ،عوام اقتصادی و تغییـرات
فرهنگي /ارزشي در رخداد  ،1392مهمتريف ناش را داشته است .در درونيتريف يه بـه
تحلی گفتماني فضای انتخاباتي پرداخته ميشود و نزا های موجـود در سـطح اشـور را
در قالب چهار گفتمان اصالحطلبان ،حامیان هاشمي ،حامیان احمدینژاد و اصو گرايـان
با روش تحلی گفتمان واااوی ميشود.
با ايف توضیح ،تحلی های داخلي و خارجي از انتخابات ايران بـرای روشـفتـر شـدن
اهمیت ارائۀ مد بررسي ميشود.
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الف) گونهشناسی تحلیلهای داخلی

به طور الي با مسامحه ميتوان زوايای تحلیلي انتخابات يازدهم را به پنج دسته ذي
تاسیم ارد -1 :ساختار /اارگزار  -2رفتارشناسي سیاسي  -3گفتماني  -4آسیبشناسـي
شكست جريان اصو گرايي و  -5بازگشت به دوم خرداد.
 -1مدل ساختار /کارگزار

«عباس عبدی» (1392الف) با دادن اصالت بـه سـاختار ،انشـگر را ذيـ آن تحلیـ
مياند .در ايف نگاه ،پیروزی روحاني بدون لحاظ سه عنصر الیدی معنادار ،نزو شـديد
منابع درآمد نفتي ،نامناسب شدن روابط خارجي و اوضا خطرناك منطاـهای و بـا خره
حدی از بازسازی نیروهـای اصـالحطلب ممكـف نیسـت .بـرعك

از نظـر «پرويـز امینـي»

( )1392با وجود مهم دانستف عوامـ سـاختاری از قبیـ تحريمهـا در روابـط خـارجي و
نارضايتيهای اقتصادی و مشكالت معیشتي ،عام سیاستورزی اارگزار غالـب اسـت« :در
انتخابات  ،92بیشتر با نبرد سیاستورزی روبهرو بوديم تا نبرد گفتمـاني و پیـروزی آقـای
روحاني ،پیروزی گفتماني نبود بلكه پیروزی سیاستورزانه بـود .روحـاني عمـدتاً بـه دلیـ
تواناييهای شخصي و تثبیت خودش به عنوان مخالف وضع موجود در ذهنیت اجتمـاعي و
جريان حامي او ،با سیاستورزی و نیز نابلدی رقبـای خـود ،انتخابـات را بـرد» (ر.ك :امینـي،

1392الف).
«هادی خانیكي» ( )1392در رهیافتي تلفیاي ،ناش ساختار /اـارگزار را بـا هـم و بـا
زم دانستف تفكیک سه سطح تحلیـ خـرد ،میانـه و اـالن ،ناـش او را بـه انشـگر
سیاسي در سطح تحلی خرد ،تغییرات فرهنگـي و اجتمـاعي جامعـه ايـران را در سـطح
تحلی میاني (به واسطه تلنگر منزلتي به بخش فرودست جامعـه ،قـرار گـرفتف آنـان در
انار و نه در برابر طباه متوسط) و در سـطح اـالن هـم ايـف انتخابـات را واانشـي بـه
چگونگي انتر تحو تاريخي جامعۀ ايران يعني مسئلۀ ناامني بازميگرداند.

 / 32پژوهش سیاست نظری ،شماره نوزدهم ،بهار و تابستان 1395
 -2رفتارشناسی سیاسی

«علــي ربیعــي» ( ،)1392رفتــار انتخابــاتي مــردم ايــران را بــا ويژگــيهــايي ماننــد
پیشبینيناپذيری و اناـال گـونگي در غیـا سـامان سیاسـي ،تحـو ارزشـي و وهـور
«سامانه مبهم منجيخواه» و سوارشدن بر آن و تغییر موضو تحو خواهي با تغییر نسلي
را در بررسي انتخابات يازدهم برميشمرد و عناصر اصلي آن را به ترتیـب بـه سـه دسـته
فرآيند تحو خواهي ،لج ملي و گرايش به مظلوم واقـعشـدگان و بـا خره اتفاقـات شـب
انتخابات تاسیم مياند.
«حمیدرضا جالييپور» (1392الف) به پتانسی جنبشي جامعه ايـران و شـك گـرفتف
جنبشي فراگیر در روزهای منتهي به انتخابات و پديـدآمـدن انتخابـاتي بـر آسـا اشـاره
مياند و عوام فعا اننده ايـف پتانسـی را نگرانـي مـردم از آينـده اشـور ،گسـترش
نارضايتي اقتصادی ناشي از تحريمها و سوء مديريت و بيثباتي نرخ ارز و اـاهش درآمـد
دولت بر ميشمرد .وی رأی مردم را دقیـق ،آگاهانـه و ناشـي از فرديـت نهادينـهشـده و
تودهای نبودن جامعه ايران ميداند اه نتیجۀ آن ،هوشیاری جمعي در رفـتف بـه سـمت
رفتار جنبشي به جای رفتار شورشي در شرايط دشوار ياد شده بود.
«حسیف سـلیمي و نعمـتاهلل فاضـلي» ( ،)1392الگـوی رأیدهـي انتخابـات يـازدهم
رياستجمهـوری را بیـانگر رونـد تكامـ جامعـۀ ايرانـي بـه سـمت دمواراسـي بـومي،
النگينبودن و پیشبینيپـذيری و بـا خره بازنمـايي خواسـت تغییـرات اصـالحطلبانـه
سیاسي و اجتماعي جامعه و عدم ترجیح تغییرات راديكالي و اناالبي ارزيابي ميانند.
 -3تحلیل گفتمانی

«محمدجواد غالمرضا ااشي» ( ،)1392انتخابات  92را غیـر گفتمـاني مـيدانـد .زيـرا
مفاهیم و ساختار االمي تبلیغات اانديداها در ايـف انتخابـات از وجـوه نمـاديف خـالي و
وجهي نشانهای به خود گرفتند .پرويز امیني ( ) 1392هم نااامي اصو گرايـان در ايـف
انتخابات را شكست سیاستورزی و نه شكست گفتماني تحلی مياند .وی معتاد اسـت
اه روحاني با وجود محدوديتهای زيادی از جمله چهرۀ ناشناخته اجتمـاعي و نداشـتف
پايگاه اجتماعي تثبیتشده و روبهرو بودن با چالشهـايي چـون پـايیف بـودن آرا بنـا بـر
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نظرسنجيها ،با سیاستورزی حرفهای و استراتژی تهاجم همهجانبـه بـه وضـع موجـود،
ضعف خود را پوشاند.
«محمدرضا تاجیک» (1392الف) ،انش /واانش جمعي مردم را تـداعياننـدۀ نـوعي
«جنبش حضور» ،جشف تولد سوژۀ سیاسي پوپو ر يا انشگر خردورز ،خواسـت «تغییـر»،
گزارههای گفتماني امروزی معطـوف بـه زنـدگي روزمـرۀ مـردم (سیاسـت زيسـتگاني و
پساسیاسي زيستگاني) ،واانش تمامي دگرتعريفشدگان (جريـان اعتـرا ) در بـازی بـا
تنها اارت خود يعني حضور ارزيابي مياند.
 -4آسیبشناسی شکست اصولگرایان

«عماد افروغ» (1392الف) در بررسي رخـداد مزبـور بـه شكسـت اصـو گرايـان و نـه
گفتمان اصو گرايي اشاره مياند .وی معتاد است اه در انتخابات ابتدا فضای سیاسـي،
طیفي و ناشي از واقعیت جامعه بود اه به صورت دو به شش در آرايش اانديداها خود را
نشان داد و با انار رفتف عارف ،فضا قطبي شد و متاابالً به دلی عدم درايت سیاسي ايف
ائتالف در جبهـه اصـو گرايـي رخ نـداد .از سـوی ديگـر تفكـر حـاام بـر هشـت سـا
رياستجمهوری نهم و دهم و برخورد طیفي برخي اصو گرايـان بـا آنكـه از موافاـت بـا
دولت آغاز و به مخالفت با آن و در نهايت به همنوايي با منتاديف انجامید ،باعث ضربهای
دو مرحلهای به اصو گرايي ،يكبار با سكوت و تطهیر سیاستهای ناموجه دولت مستار و
يكبار هم با عدم ائتالف و ايجاد انشاا در جبهۀ اصو گرايي و سرانجام شكست آن شد.
«امیر محبیان» (1392الف) ،تحلی نادرست از چرخۀ حیـات سیاسـي اصـالحطلبـان
(تمراز ايف جريان بر موتور محراۀ مطالبات اجتمـاعي و نـه سیاسـي) و عـدم شـناخت
ماهیت ايف مطالبات از سوی اصو گرايان ،تحلی واقعیت بر پايۀ دادههای ذهنـي ،نبـود
سیستمهای هشداردهندۀ مناسب در متف جامعه و غافلگیری در برابر تغییرات اجتمـاعي
را عل شكست اصو گرايان برميشمرد.
«حشمتاهلل فالحتپیشه» ( )1392دربـارۀ چرايـي نااـامي نامزدهـای اصـو گـرا بـه
مؤلفههايي مانند نگاه تمامیتگرا و حاام شدن انگارۀ رقابـت درونگفتمـاني و غفلـت از
فعالیــت اــارگزاران و اصــالحطلبان از شــهريورماه  ،91اوج گــرفتف منیتهــا در جنــاح

 / 34پژوهش سیاست نظری ،شماره نوزدهم ،بهار و تابستان 1395
اصو گرا و عدم ائتالف ،موضع حمايتي نسبت بـه عملكـرد دولـت احمـدینژاد و مبـد

شدن به حافظان وضع موجود و وارث همه ضعفهای عملكردی دولت ،فهـم نادرسـت از
خواست اجتماعي تغییر و ناتواني در نمايندگي گفتمان تغییر اشاره مياند.
 -5تکرار تجربۀ دوم خرداد

«محمد قوچاني» ( 24 ،)1392خرداد  92را بازگشت به دوم خرداد مـيدانـد .در ايـف
نگاه ،پیروزی روحاني ،نمادی از تداوم قدرت مدني در ايران و در طـو پیـروزی خـاتمي
در سا  1376و پیروزی احمدینـژاد در سـا  1384اسـت ،بـا ايـف تفـاوت اـه رونـد
مدنيشدن ،غنيتر و قویتر ميشود.
«عباس عبدی» ( ،) 1392انتخابات رياست جمهوری يازدهم را شبیه به دوم خـرداد
 1376ميداند ،با ايف تفـاوت اـه در سـا  ،76بخشـي از آن اتفاقـات ناشـي از اشـتباه
محاسباتي حكومت بود ،اما ايف بار بـرای اولـیف بـار منتاـدان بـه طـور نسـبي و از روی
آگاهي به رسمیت شناخته ميشوند.
محمدرضا تاجیک ( ،) 1392رخـداد  24خـرداد را بـا وجـود پـارهای از ويژگيهـا،
شناسهها ،نشان و نشانهای از جنـبش دوم خـرداد ،در قـا و قالـب جنبشـي فراگیـر از
جن اجتماعي  -سیاسي قاب تعريف و تصوير نميداند ،بلكه نوعي وااـنش جمعـي در
برابر افراطيگری و راديكالیسم سیاسي و اجتماعي ميبیند.
«حاتم قادری» ( ،)1392خرداد  92را فاقد مؤلفههای اساسي «دوم خـرداد» ارزيـابي و
بــرای ايــف انتخابــات از تعبیــر «خــرداد خســته» (خســتگي همــه گــروههــای حاضــر ،از
اصــالحطلبــان گرفتــه تــا اصــو گرايــان) اســتفاده مــيانــد و رأی مــردم را يــک رأی
مصلحتگرايانه ،سلبي يا حتي ايذايي ميداند.
ب) گونهشناسی تحلیلهای خارجی

برآورد و ارزيابي اارشناسان و تحلیلگران خارجي از انتخابات يازدهم رياستجمهوری
همانند تحلیلگران داخلي ،تکبعدی و تکعاملي اسـت و گـاهي همـیف تحلیـ هـا هـم
واقعیت روشني ندارد:
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«سوزان مالوني» ،اارشناس مؤسسه برواینگز ،به مؤلفههـايي نظیـر اتفاقـات پـیش از
انتخابات ،مهارتهای فردی و شخصیتي روحـاني و وقـو دو واقعـۀ معاملـۀ هاشـمي بـا
اصالح طلبان جهت ائـتالف و ديگـری پـذيرش نظـام بـرای عبـور از احمـدینـژاد (ر.ك:
 )Maloney: 2013aو همچنیف بفبست تعام با غر در جريان مسئلۀ هستهای و رضايت
نظام سیاسي ايران به رياستجمهوری روحاني برای رفع موانع تعامـ  ،خـروج از انـزوا و
بحران اقتصادی اشاره مياند (ر.ك.)Maloney: 2013b :
از نظر «ابراهیم محسني» ،مطالبۀ مديريت داخلي بهتر و بهبود وضـعیت تحـريمهـای
بیفالمللي و رفع نگرانيهای اقتصادی ،در صدر اولويتهای پاسـخدهنـدگان بـرای انتخـا
رئی جمهور جديد قرار داشت .در ايف نگاه ،عوام مؤثر در پیروزی روحاني ،حملۀ و يتـي
به شیوه مذاارۀ جلیلي ،حمـالت بـينتیجـۀ قالیبـاف علیـه و يتـي و مهـمتـر از آن علیـه
روحاني ،انارهگیری محمدرضا عارف ،تنها نامزد اطالحطلب به نفع روحاني سه روز قبـ از
انتخابات و نیز پشتیباني خاتمي و رفسنجاني از روحاني ،برجسته بود (ر.ك.)Etebari: 2013 :
«علي انصاری» ،مدير مطالعات ايران دانشگاه سـنت انـدروز ،در مصـاحبهای مطالبـات
مردمي و ضرورت حفظ مشروعیت مردمي نظـام پـ از سـا  88از يكسـو و بازنمـايي
روحاني از فضای هشت سا دولت نهم و دهم و تأاید بر برداشتف فضای امنیتي و ايجاد
فضای باز و اوهاراتي در ضرورت اجرای قانون اساسي و برجسته اردن بخشهای مربوط
به آزادیهای فردی از سوی ديگر و به طور الي ديـدگاههـای سیاسـي مـردم ايـران در
پیگیری يک دولت میانهرو و خستگي و ترس نخبگان ايران از تكرار اتفاقات سـا 1388
را از عل پیروزی روحاني برميشمرد (ر.ك.)Ansari: 2013 :
«علیرضا نادر» ،اارشناس مؤسسه رند ،انتخا يـازدهم را نتیجـۀ فشـارهای تحريمـي
آمريكا بر ايران با مؤلفههای بحرانهای اقتصادی ،راود شديد ،افـت چشـمگیر میـانگیف
سطح زندگي ،آسیبپذيری ناشي از وابستگي بیش از حد به درآمدهای انرژی مـيدانـد.
در ايف نگاه ،تحريمهای بیفالمللي در نتیجه پیشروی سـريع ايـران در برنامـۀ هسـتهای،
انگارۀ جلوگیری از تكرار انتخابات  ،1388ارتباط نزديک بـا رفسـنجاني و خـاتمي ،عـدم
همكاری نامزدهای اصو گرا با يكديگر ،واانش مردم در برابر فشارهای خارجي و داخلـي
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از جمله تحريمها و فرصت گزينـۀ روحـاني بـرای آينـدهای بهتـر از نظـر آنـان ،از ديگـر

مؤلفههای مؤثر در انتخا روحاني است (ر.ك.)Nader: 2013 :
«اريم سجادپور» ،اارشناس بنیـاد اـارنگي ،در مطلبـي بـا عنـوان «انتخابـات ايـران،
تحكیم انتر نظام» ،انتخا روحاني را نشان نارضايتي شديد مردم از وضع موجود و نـه
عالقه عمیق آنان به شخص وی و نیز خواست آيتاهلل خامنهای در مجاز شمردن پیروزی
وی به عنوان گزينۀ مطلو در ايف شرايط به جهت ترمیم وجهۀ خويش ارزيابي ميانـد
(ر.ك.)Sadjadpour: 2013 :
پ از بررسي تحلی های صـورتگرفتـه از انتخابـات ،در ادامـه بـرای بررسـي مـد
سه يهای در قالب چارچو نظری پژوهش پرداخته ميشود.
چارچوب نظری پژوهش
در سا های اخیر ،برخي انديشمندان علـوم اجتمـاعي بـر وجـود يـههـای مختلـف
واقعیت و «قشربندی» آن اذعان ميانند و روششناسي خاصي را هم برای فهم و تفسـیر
آن ضروری ميدانند ( )Voros, 2006: 3و در زمینه چیستي ايـف يـههـای درهـم تنیـده
شده ،نظرات متفاوتي دارند« .جوزف وروس» ،يههای عماـي و طـولي واقعیـت را بـديف
شك
-

-

صورتبندی مياند:
وقایع حوادث گسسته و رويدادها
روندها الگوها ،روندها
نظامها عل اجتماعي ،تحلی سیاستگذاری ،پیشرانهای يک نظام
جهانبینی در سطح او  ،الگوهای ذهني ،گفتمانها ،چشمانـدازها؛ در سـطح دوم،
استعارهها ،اسطورهها ،نمادها و تصاوير؛ در سطح سوم ،بینشها ،انوا  ،سـاختارها و
اسلو ها.
مرحلۀ تاریخی در سطح او  ،تغییر اجتماعي ،نیروها و عوام مـرتبط بـا آن؛ در
سطح دوم ،عوام و نیروهای تاريخي؛ در سطح سوم هم عوام و نیروهای االن
تاريخي (همان).
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بر پايۀ نظر «اسالتر» ،شناخت جهان خارج و عم در آن ،بدون شناخت جهان دروني
مؤلفههايي مانند هويت ،زبان ،فرهنگ ،ارزش و هـدف نمـيتوانـد اامـ و اـافي باشـد
()Slaughter, 2006: 2؛ زيرا انسان موجودی صاحب انديشه و اختیار اسـت و بـا فـر هـا،
اعتاادات و هويت فرهنگي خود به تعامالت اجتمـاعي دسـت مـيزنـد .بـه ايـف ترتیـب
واقعیتهای اجتماعي افزون بر نمود واهری ،سازواارهای علّي زيربنـايي و پیچیـدهتـری
دارند اه در فرهنگ ،ارزشها و تاريخ جوامع ريشه دارد.
«سهی عنايتاهلل» ،نوعي روششناسي با عنـوان «تحلیـ

يـهبنـدی علـت» را ابـدا

نموده است .ايف روش نه برای پیشبیني آيندهای خاص ،بلكه برای ايجاد فضـای گـذار و
خلق آيندههای بدي به اار ميرود و ورفیتهـای گذشـته و حـا بـرای خلـق چنـیف
آيندههايي را آشكار ميسازد .ضمناً ايـف روش در طراحـي و غنابخشـیدن بـه سـناريوها
ميتواند ناش سازندهای ايفا اند (.)Inayatullah, 1998: 815
اسالتر ،تسلط بر يههـای مختلـف تحلیـ قشـربندی نظريـۀ عنايـتاهلل را مسـتلزم
مهارت در زمینههای انتاادی و تفسیری (دانش هرمنوتیک) ميداند (همان) .بـرای نمونـه
در ورای وقو حادثهای اجتماعي ،عل تاريخي ،گفتمانها و پاردايمهای معرفتشـناختي
قرار دارند و صرفاً با تحلی تجربي ،امي و آماری آن واقعه نمـيتـوان همـه ابعـاد آن را
شناسايي ارد.
بررسي رخداد هر پديده در نظر عنايتاهلل ،مسـتلزم مطالعـۀ چنـد سـطح از واقعیـت
است :سطح او  ،لیتاني است اه روندها و مسائ امي غیر مرتبط و گسسته از هم را در
نظر دارد؛ در سطح دوم ،عل اجتمـاعي از قبیـ عوامـ تـاريخي ،سیاسـي ،اجتمـاعي و
اقتصادی بررسي ميشود (مثالً افزايش نرخ تورم و فادان برنامـهريـزی خـانواده)؛ سـطح
سوم با ساختار و گفتمان /جهانبیني اه مشروعیتبخش آن ساختار اسـت سـرواار دارد
(مانند رشد جمعیت ،چشماندازهای تمدني در بـا خـانواده ،فاـدان قـدرت زنـان و)...؛
سطح چهارم نیز با اسطورهها و استعارهها مرتبط است .مسائلي از قبی ابعـاد ناخودآگـاه
مسئله يا داستانهای عمیق يا الگوهای جمعي (مثالً نگرش غیر آماری بـه جمعیـت ،يـا
نگريستف به مردم به عنوان منابع خال و .)...ايف مرحله بیشتر با تجربۀ حسي و درونـي
سرواار دارد ،تا با تحلی عالي ( .)Inayatullah, 1998: 816در حیف اسـتفاده از ايـف روش
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بايد مسئلۀ با و پايیف رفتف از ايف مراح رعايت شود .از ايفرو به اارگیری مجموعهای

از روشهای شناخت را ضروری مياند .به عبارت ديگر تحلی يک موضو بهويـژه ايـف
چهار يه و نسبت علي میان آنها بايد رعايت شود.
جــوزف وروس ،در ماالــۀ «چشــمانــداز تحلیلــي -اجتمــاعي تودرتــوی» ،چــارچو
يكپارچگي سطوح تحلی را ارائه مياند .از ايف نظر ،يک نظام تفسیری منحصر به فـرد،
نارساييهای فراواني دارد و ميتواند به اشتباهات فراواني در تحلی سیاستگذاری منجر
شود ( .)Voros, 2006: 2نظامهای انساني اه برای تحلیـ آينـده و سیاسـتگـذاری بايـد
تفسیر شوند ،همانند يههای تودرتـوی يـک پیـاز همـديگر را در برمـيگیرنـد (همـان).
يههای نظامهای اجتماعي ،تحلیـ سـه سـطح دارنـد :نظامـات فـردی (روانشناسـي،
شرححا نويسي ،خردهتاريخنگاری و ،)...اجتماعي (جامعهشناسي ،علوم سیاسي ،اقتصـاد،
انسانشناسي ،تاريخنگاری و تاريخنگاری اجتماعي اـالن) و جهـاني (روابـط بـیفالملـ ،
االن تاريخ جهاني و .)...سطح جهـاني در برگیرنـدۀ نظـام اجتمـاعي و سـطح اجتمـاعي
دربرگیرنده نظام فردی است اه اجزای آنها به ترتیـب خـاص يادشـده در ماالـۀ وروس،
يكديگر را در برميگیرند (همان.)5-4 :
بنابرايف در تحلی و تبییف هر پديدۀ اجتماعي ،ااربرد انوا روشها و چشمانـدازهای
تحلی  ،ضروری است ،اما ايجاد آشفتگي مياند و مستلزم ااربری به شـك طـولي و در
رهیافتي واحد است .برای مثا برای تحلی عل وقـو يـک شـورش اجتمـاعي بايـد از
روشها و چشـمانـدازهای تجربـي ،تفسـیری و يـا هـر دو اسـتفاده اـرد .بـر پايـۀ ايـف
رهیافتهای جديد ،میان ايف دو چشمانداز ،تعارضي وجود ندارد و بايد آنهـا را دو سـطح
از يک چارچو تحلیلي واحد دانست.
نويسندگان ،حوادث اجتماعي دارای يههـای گونـاگون را دارای سـطوح نـامتوازن و
نامتاارن ميدانند .عل وقو حوادث اجتماعي در يـههـای مختلـف قـرار گرفتـه و بـه
فراخور سطح خود بر يۀ ديگر تأثیر ميگذارد .به عنوان مثا دربارۀ عل نتايج انتخابات
ميتوان به ضعف نامزدها در مناورهها ،مسائ و مشكالت اقتصادی و خسـتگي مـردم از
شعارهای گفتمان مسلط قبلي سخف گفت .اما جن هر اـدام از علـ يادشـده و ابعـاد
تأثیرگذاری آنها اامالً متفاوت است و هر ادام از آنها در سطحي متفاوت از ديگری قـرار
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دارند و در تحلی علت وقو انتخابات نميتوان و نبايد فهرستي از علـ را رديـف اـرد .در
عیف حا هر سه علت يادشده با يكديگر ارتبـاط دارنـد .مـثالً مشـكالت اقتصـادی سـبب
موضع تهاجمي نامزدهای مخالف وضع موجود و دست برتر ميشود .اما ايـف تعیـیفاننـدۀ
پیروزِ مناوره نیست ،بلكه فرصتي در اختیار نامزدهای جريان مخالف قرار ميدهد تـا آنـان
به بهتريف شك از آن بهرهبرداری انند .همچنیف ابعاد زمانيِ عل نیز بر اساس جـايي اـه
در هر يه دارند تفاوت مياند .مثالً شعارها و راهبردهای تبلیغات انتخاباتي ممكـف اسـت
ورف چند ماه انتخا و طي چند هفته ،ذهـف و قلـب مخاطبـان را بربايـد ،در حـالي اـه
نارضايي از وضعیت اقتصادی ،اجتماعي يا فرهنگي در گسترۀ میانمدت يا بلندمدت شـك
ميگیرد و ح آن نیز به سادگي و در فرصت اندك میسـر نیسـت .امـا ايـف مشـكالت بـر
سطوح اوتاهمدت ،شعارهای انتخاباتي ،محورهای مناورهها و گرايش افكـار عمـومي تـأثیر
ميگذارند .در ايف پژوهش ،سـه سـطح تأثیرگـذار بـر نتـايج انتخابـات بررسـي مـيشـود.
درونيتريف يه مربوط به گفتمانهای موجود عرصۀ انتخابات و نحوۀ منازعه بـا آن اسـت.
در ايف يه صرفاً به توصیف و چیستي ايف گفتمـانهـا پرداختـه ميشـود .در سـطح دوم،
چرايي ايف رخداد از منظر عل اقتصادی ،اجتماعي ،سیاسي و فرهنگـي بررسـي مـيشـود.
مفرو اصلي در ايف سطح ،عام اقتصادی و معیشـتي بـه عنـوان يكـي از عوامـ اصـلي
نتیجۀ انتخابات است اه برای تبییف ايف پديده از نظريۀ محرومیت نسبي استفاده ميشود.
سرانجام در بیرونيتريف يه ،ناش عوام میداني ايف عرصه بررسي ميشود.
روشف است اه توجه به تفاوتهای هر سطح به روششناسي متفاوتي بـرای بررسـي
هر ادام منجر ميشود .در ايف پژوهش ،از نظريۀ تحلی گفتمان برای درونيتـريف يـه،
از روش و نظريههای تبییف اقتصادی ،اجتماعي ،سیاسـي و فرهنگـي مبتنـي بـر نظريـۀ
محرومیت نسبي برای يۀ دوم و از روشهای مطالعۀ اينترنتي و اتابخانهای بـرای فهـم
اتفاقات میداني در بیرونيتريف يه استفاده ميشود.
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شکل  -1مدل سهالیهای تحلیل انتخابات

مدل سهالیهای تحلیل انتخابات
بخش زيادی از فعالیتهای انتخاباتي ،ذي روندها و فرايندهای سیاسي قابـ تحلیـ
است اه باعث تأثیرگذاری در فضای عمومي جامعه ،با آمدن اانديدای امشان و به زير
آمدن اانديداهای مطرح شدند .بر پايۀ تأاید تحلیلگران ،رخـداد انتخابـات يـازدهم تحـت
تأثیر ایفیت سیاستورزی طیفهای رقیب بود و گروه توانا در به اارگیری هـر چـه بهتـر
هنر سیاستورزی به پیروزی رسید .بیرونيتريف يۀ مطالعه «سیاست» در رقابت انتخابـاتي
يازدهم ،چهار سطح االن را تحلی و نتیجۀ نهايي رقابتهای انتخابـاتي رياسـتجمهـوری
 1392را تحت تأثیر اتفاقات رخداده در سطوح فردی ،تشكیالتي و پويشهـای 1انتخابـاتي،
فضای سیاسي و اجتماعي جامعه ايران بررسي مياند.
تبییف ناش عوام اقتصادی در نتیجۀ انتخابات با استفاده از نظريۀ محرومیت نسـبي
اه به تأثیر رشد طباۀ متوسط ،ناش شـبكههـای دانشـجويي و روشـففكـری در الاـای
محرومیت ،ناش هدفمندی يارانهها در وضعیت الي اقشار جامعه ،افـزايش نـرخ تـورم و
ااهش تولید و مانند ايف در رویگرداني از وضعیت موجود و تماي به تغییر ميپردازد.
در سطح سوم بـا اسـتفاده از روش تحلیـ گفتمـان ،گفتمـانهـای موجـود در سـپهر
سیاسي يک سا پیش از انتخابات يازدهم ايران با هدف رمزگشايي از آن توصیف ميشود.
1. Campaign
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الیۀ اول تحلیل سطح میدانی انتخابات

برای مطالعۀ «سیاست» در رقابت انتخاباتي يازدهم ،چهار سـطح فـردی ،تشـكیالتي و
پويشهای انتخاباتي ،فضای سیاسي و اجتماعي جامعه ايران تحلی ميشود.
الف) سطح فردی

برخورداری سیاستمداران حرفهای از «ابزار تصمیمگیری» يعنـي تصـمیم بـر اسـاس
واقعیت ضمف در نظر گرفتف افقها و آرمانها (داشتف ورفیتهای تحلیلـي و منطاـي از
واقعیت و امكانات جهت اتخاذ تصمیمهای عااليي) ،برخورداری آنان از تیمهای مشـاوره
حرفهای (دايرۀ نخبگان فكـری و ابـزاری) بـرای ترسـیم چشـمانـداز و مسـیر حراـت و
مــديريت و طراحــي اوچــکتــريف اوهارنظرهــای سیاســتمــدران و آشــنايي آنــان بــا
پیچیدگيهای عالم سیاست در گذر زمان و توانايي با اتخاذ بهتريف تصـمیمات آنـي و يـا
واانشهای لحظهای در برهه و لحظههای حیاتي ،ناش مهـارت فـردی سیاسـتمـدار را
مشخص مياند (سريعالالم.)44 :1392 ،
با ايف توضیح و با توجه به فرصتها و تهديدهای گوناگون و متفاوت اما متوازن بـرای
هر يک از سه اانديدای اصلي (روحاني ،قالیباف و جلیلي) ،ميتوان بـه ایفیـت عملكـرد
اانديداها در سطح فردی از قبی قابلیتها و اشـتباهات فـردی آنـان پرداخـت اـه ايـف
ويژگيها در قالب مؤلفههای متعدد از ایفیت سیاستورزی تا نو رفتار و ادبیات نامزدها
تحلی ميشود.
«سیاستورزی حرفهای» از اصليتريف عوام تعییفانندۀ سرنوشـت انتخابـات اسـت.
تجربۀ تاريخي انتخابات رياست جمهوری  1376و  1388و مهـارت سیاسـتورزی سـید
محمد خاتمي و محمود احمدینژاد و نابلـدی و نـاتواني سیاسـي رقبايشـان بیـانگر ايـف
موضو است .در انتخابات يازدهم هم چنیف اتفاقي افتاد (ر.ك :امیني1392 ،پ).
حســف روحــاني بــا آگــاهي از پايگــاه اجتمــاعي حــداقلي و جايگــاه خــود در میــان
اصو گرايان با وجود هويت جناح راستي ،چگونه توانست با تأاید بر میانـهرو و اعتـدالي
بودن ،اقبا اصالحطلبان را از سمت عارف متوجه خود انـد وی بـا وجـود بـياعتنـايي
اصالحطلبان تا آخريف روزهای نزديک به رأیگیری (ر.ك :عارف )1392 ،و ارزيابي از وی به
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عنوان اانديدايي برای شكست خوردن (ر.ك :زيبااالم1392 ،الـف) بـا رعايـت ورافـتهـای
زم ،تدابیر درست و مالحظۀ جـدی بـرای انجـام امتـريف اشـتباه ممكـف (ر.ك :عـارف،

 ،)1392گرفتف «ژست منتاد وضع موجود» در همۀ حوزهها مثالً تعـري

بـه زنـدانيهـا و

حصرهای سیاسي ،میلي و نـه ملـي خوانـدن صـدا و سـیما (ر.ك :زيبـااالم ) 1392 ،و در
شرايط «نابلدی سیاسي» رقبای وی و عدم بهرهگیری از اشتباهاتش (ر.ك :امینـي1392 ،پ)
توانست خود را بـه اصـالحطلبـان تحمیـ و بـا فـف بیـان (ر.ك :عبـدی1392 ،پ) ،توجـه
بخشهای مختلف مردم را متوجه خود سازد.
محمدباقر قالیباف ،شهردار تهران بـا وجـود شـان بیشـتر بـرای پیـروزی ،بـا بـروز
ناپختگي سیاسي و اقدامات غلط از قبی دفا از تكنواراسي ،حمله بيموقع بـه هاشـمي
رفسنجاني و هجوم نابهنگام و بيدلی به روحـاني در منـاورۀ سیاسـي (ر.ك :بـيبـيسـي،
 )1392و پیشتر از آن مهمتريف خطای راهبردی انتخاباتي وی يعني پیوستف بـه ائـتالف
 ،2+1روز به روز جايگاه خود را در نظرسنجيها تضعیف ارد (ر.ك :امیني1392 ،پ).
سعید جلیلي به دلی نگاه آرماني صرف ،اـمتـوجهي بـه برخـي ورايـف سیاسـي و
انتخاباتي (محبیان ،) 1392 ،در پیش گرفتف «غیر انتخاباتيتريف» و «غیـر سیاسـيتـريف»
مشي ممكف در ايام رقابت ،تداعيبخش حفظ وضـع موجـود يعنـي همسـويي بـا گفتمـان
احمدینژاد و تأاید بر عدالت ساختاری ،استفاده از واژگـانهـای پیچیـده و مغلاـي چـون
آمايش ،پورتا ارزی ،تجمیع ،سامانه و ماننـد آن ،اسـتفاده مكـرر از برخـي واژگـان ماننـد
«ورفیت»  52بار و «سـازواار»  9بـار ،مصـدا بـارز سیاسـتورزی غلـط بـود (ر.ك :امینـي،

1392پ).
عليرغم شیوۀ مبهم و نامشخصي مؤلفههای مهم مناورات تلويزيوني ناشي از نابـالغي
جامعه ،حداق دو مناوره توانست تأيید زيادی در نتیجـه انتخابـات داشـته باشـد :اولـي
مناورۀ موسوی  -احمدینژاد در انتخابات رياست جمهوری  1388اـه ناطـه عطـف آن
بود و روند اقبا اانديداها را دستخوش تغییر و تحو ساخت ،به طوری اه شیب نزولـي
اقبا به احمدینژاد را نه تنها متوقف ،بلكه شكلي صعودی هم بـه آن بخشـید (مرنـدی و
ديگران .)81 :1391 ،دومي مناورۀ سوم انتخابات رياستجمهوری يازدهم بـود اـه تكلیـف
انتخابات را مشخص ارد .روحاني با استفاده از ورفیت فردی نظیـر فـف خطابـه ،تنظـیم
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راهبرد «منجي و قادرتريف فـرد بـرای حـ مشـكالت» (ر.ك :عبـدالهي )1392 ،نفـي وضـع
موجود و شعار تغییرخـواهي (ر.ك :امینـي1392 ،پ) ،اـارااتر اخالقـي و مظلـومنمـايي در
مناوره ،پیادهسازی راهبرد فردی سلب اعتماد از رقیب در سطوح عملكرد و نتـايج عمـ
(ر.ك :محسني ،)1392 ،توانست موقعیت برتری را در مناورهها به دست آورد.
ب) سطح پویشهای انتخاباتی و تشکیالتی

پويشها و ستاد مرازی انتخاباتي هر اانديدا ،ناش اتا فرمان او را بازی مـيانـد و
دارای چهار مؤلفه اساسي پیام روشف ،گروه هدف مشخص ،برنامۀ مكتو معیف و نحـوۀ
عملیاتياردن برنامۀ انتخابـاتي اسـت (اودی .)10 :1388 ،ايـف پـويشهـای انتخابـاتي بـا
خطمشيهای متفاوت و با سطوح متفـاوت تأثیرگـذاری در انتخابـات يـازدهم ،پـای بـه
صحنه گذاشتند و به نظر ميرسد به اشكا گوناگوني بر نتیجۀ انتخابات تأثیرگذار شدند.
پویش انتخاباتی حسن روحانی :اعضای اصلي سـتاد وی چنـد مـاه پـیش از برگـزاری
انتخابات مشخص شد و به تدريج با افزوده شدن پويشـگران انتخابـاتي حرفـهای حـامي
هاشمي و چهرههای توانمند بسیج نیروی شاخه حز مشارات به انسجام رسید .حضـور
طو نيمدت روحاني در رأس مراز تحایاات استراتژيک مجمع تشخیص مصلحت نظـام
و سهولت طراحي برنامۀ انتخاباتي ،استفاده از نماد انتخابـاتي «رنـگ بـنفش» و «الیـد» و
طرح شعار «دولت تدبیر و امید» ،از ديگر فعالیتهای پويشگرانه ايف اانديدا بود.
پویش انتخاباتی محمدباقر قالیباف شهردار تهران با وجود حفظ توان تشـكیالتي خـود
از سا  1384با عنوان جبهۀ پیشرفت و عدالت در سراسر اشور و عليرغم انتخا شعار
انتخاباتي «ايران سربلند» و پیام «تغییر ،زندگي ،مردم» و بیشتريف سفرهای اسـتاني (ر.ك:
گلزاری ،)1392 ،به علت ناتواني در انتاا پیام تغییر نابسامانيهای موجود به تودههـا و بـا
پیوستف به ائتالف سهگانه اصو گرايان اه خود تداعياننده تـداوم وضـع موجـود بـود،
باعث تضعیف گفتمان انتاادی و فرسايش توان ستادیاش شد (ر.ك :افروغ.) 1392 ،
پویش انتخاباتی سعید جلیلی جلیلي با از دست دادن فرصت تشكیالت پويشگرانه و
رسانهای قوی و منسجم به واسطه حضور يكباره در صحنۀ انتخابـات و سـاباۀ سیاسـي و
تشكیالتي اندك ،خودداری از دادن هرگونه وعدۀ انتخاباتي ،وجـود مشـاوران رسـانهای و
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فیلمسازان ناپخته و غیر حرفهای ،دامفزدن به دوگانه «مااومت  -سازش» و انتخا شعار

«مااومت رمز پیشرفت»« ،ما تا آخر ايستادهايم» و «ائتالف مردم »1+عمالً به پويش دفا از
حفظ وضع موجود بد شد (ر.ك :امیني1392 ،پ).
ج) سطح فضای سیاسی کشور

با وجود گمانهزنيهای انتخاباتي چند ماه پـیش از انتخابـات در دو اردوگـاه سیاسـي
رقیب و عمده اشور يعني اصالحطلبان و اصـو گرايـان ،ترديـدهايي وجـود داشـت؛ بـه
طــوری اــه برخــي از اصــو گرايــان رقابــت را درونگفتمــاني و اــار رقیــب را يكســره
ميپنداشتند و برخي ديگر از ضرورت پیگیری اجمـا بـه خـاطر فعالیـت پشـت صـحنه
رقیب سخف ميراندند .از سوی ديگر بيتصمیمي اصالحطلبان هم نسبت بـه شـرات يـا
عدم شرات در انتخابات مؤثر بود.
اصولگرایدان سیاسـتگـذاری اشـتباه ،نابلـدی سیاسـي و عـدم ائـتالف در اردوگـاه
اصو گرايان از يک طرف و سیر صعودی آرای روحاني در نتیجۀ ائـتالف و مـوجيشـدن
انتخابات در طرف ديگر بر آرای وی افزود (همان) .عليرغم اهمیت ائتالف اصـو گرايـان،
افزايش تناق ها و اختالفات اعضای ائتالف سهگانه و ساير اصو گرايان دربـارۀ ائـتالف و
شرايط آن و با وجـود تأایـد قالیبـاف بـر «مكتبـي» و «عایـدتي»بـودن ائـتالف و شـک در
ديفداری مؤتلفان در صورت اخـتالف در آن اشـتباهي اسـتراتژيک بـود و بـا خره تـالش
اردوگاه اصو گرايي در راستای شكسـت و نـه پیـروزی نامزدهايشـان اـارگر افتـاد (افـروغ،
 .) 1392از سوی ديگر جبهۀ پايداری از همان آغاز همـراه بـا فلسـفۀ موجوديـت خـود بـا
تالش برای خالصسازی نیروهای اناـال  ،فضـای سیاسـتورزی را عمـالً نپـذيرفتني و در
نتیجه شكاف موجود منازعات درونگفتماني بیشتر شد (ر.ك :هدايتخواه.)1392 ،
اصالحطلبان با نگاهي به انتخابات رياستجمهوری  1388 ،1384و مجل و شوراها
در دهۀ  1380و تلاي عدم اجما از سوی ايف جريان بـه عنـوان عامـ شكسـت و اسـب
تجربه و عبرت از آن و توجه به اقتضائات زمانـه در سـطوح گونـاگون ،حتـي معتاـديف بـه
تحريم انتخابات ،وادار به چشمپوشي موقتي تمـامي خواسـتههـای گروهـي و حزبـي خـود
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شدند؛ به طوری اه برای نی به پیروزی حـداقلي ،شخصـیت الیـدی ايـف جريـان ،سـید
محمد خاتمي با حمايت از روحاني ،عارف را وادار به انارهگیری ارد (ر.ك :عبدی1392 ،ت).
د) سطح فضای اجتماعی کشور

در سطح فضای اجتماعي ميتوان به مؤلفههـايي از قبیـ جنبشـيشـدن انتخابـات،
دغدغهها و مطالبات طباۀ متوسط و نیز نارضايتي تودهها از وضع موجود و اصو گرايـان
به عنوان ماصران آن و موجيشدن انتخابات اشاره ارد.
پديدۀ موجيشدن انتخابات ،مؤلفه ديگری از موضو فضای اجتماعي اشور است اـه
به فع و انفعا ت هفته آخر انتخابات و اقبا ناگهاني جامعۀ ايران به يک چهـره خـاص
اشاره دارد؛ به طوری اـه مشـاهدۀ رفتـار انتخابـاتي ايرانیـان در سـه انتخابـات رياسـت
جمهوری  84 ،76و  92بیـانگر تعیـیف سرنوشـت انتخابـات در روزهـای آخـر بـرخالف
پیشبینيها و نظرسنجيهای اولیه است (ر.ك :ااومي.)1392 ،
مطالعۀ رفتار رأیدهي ايرانیان پ از سه دهه از اناال اسالمي نشان ميدهد اه به
موازات افزايش آگاهيها ،انتخا مردم از قالـب غیـر منطاـي و سـطحي خـارج شـده و
ترایب آرا ،مبنا و نظمي قاب بررسي دارد .با مطالعـۀ متغیرهـای تأثیرگـذار بـر آرا و بـا
بررسي تعداد آرای ريختهشده به صندو ها ،ميتوان الیۀ واجديف شرايط رأیدادن را به
سه دسته تاسیم ارد :دسته او  ،مشاراتي چه درصدی با الگوی رأی سیاسي آگاهانـه
و گفتماني؛ دسته دوم ،عدم مشارات بیسـت درصـدی و دسـته سـوم ،مشـارات چهـ
درصدی سیا و شناور بـا الگـوی رأیدهـي غیـر گفتمـاني (اقتضـائات زمـان برگـزاری
انتخابات ،توانايي اانديداها در جذ و بسیج ايف دسته و احسـاس تـأثیر حضـور) را بـه
نمايش گذاشتهاند .در واقع بخشي از ويژگي «پیشبینيناپذيری» رفتـار سیاسـي ايرانیـان
ناشي از ناشآفريني همیف آرای رأیدهندگان غیر گفتماني است (ر.ك :حجاريان.)1390 ،

مشكالت عمده رخدادی عمدتاً در حوزۀ معیشتي ،نابسامانيهای اقتصادی سـا هـای
منتهي به انتخابات يازدهم و فشار وارده قاب توجه آن بر تودهها و تلاـي سـوء مـديريت
دولت به عنوان عل مشكالت و عدم تفكیـک احمـدینـژاد از اصـو گرايـان از يكسـو و
شناسايي ساير نامزدهای اصو گرا از سوی افكار عمومي به عنوان بخشي از رقمزننـدگان
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وضع موجود (ر.ك :محبیان ) 1392 ،از سوی ديگر باعث شد تا آنـان رأی خـود را متوجـه

رقیب اصو گرايان انند.
بســیاری از تحلیلگــران ،حضــور ســعید جلیلــي را باعــث تشــتت در بدنـۀ اجتمــاعي
اصو گرايان و موجب شكست آنان در نظر ميگیرند .در ايف نگاه ،حضـور وی در عرصـه،
پاس گلي به حسف روحاني بود و انارهگیری وی ميتوانست به سـبد رأی اصـو گرايـان
بیفزايد (ر.ك :اهلل ارم .)1392 ،راهبرد انتخاباتي سـعید جلیلـي بـا دامـفزدن بـه دوقطبـي
مااومت-سازش ،نه تنها قالیباف را در عرصۀ رقابت خلـع سـالح اـرد ،بلكـه بـر تاويـت
پیروزی روحاني افزود .سويۀ سوم ماجرا ،بازی جلیلي در پاز طراحيشدۀ اصـالحطلبـان
بود ،زيرا ترجمان آرمانگرايي جلیلي برای افكار عمومي ،تداوم وضع موجود و تاـابليتـر
شدن روابط ايران و غر بود (ر.ك :محبیان1392 ،د) اه نتیجه نظرسنجيها نیـز مؤيـد آن
است (ر.ك.)Etebari, 2013 :
جمعبندی الیۀ اول تحلیل

صحنۀ انتخابات رياستجمهوری ،عرصۀ رقابت هنر سیاسـتورزی اانديداهاسـت .در
جامعهای اه هستههای تثبیتشدهای برای جهتدهي آرا ندارد و احزا و سـازمانهـای
سیاسي برای انسـجامبخشـي و بسـیج افكـار عمـومي وجـود نـدارد ،انتخابـات مـاهیتي
گالدياتوری پیدا مياند و هنر فردی اانديداها و گروههای حامي آنان در ايام رقابتهای
انتخاباتي و در واپسیف روزها ،سرنوشت انتخابات را رقم ميزند (ر.ك :حجاريـان .)1390 ،بـا
شــك گیــری امــواج انتخابــاتي ماننــد انتخابــات رياســتجمهــوری يــازدهم ،روحــاني از
پــايیفتــريف جايگــاه بــه رده نخســت ارتاــا يافــت .البتــه ايــف موضــو بــه معنــي
پیشبینيناپذيری رفتار انتخاباتي مردم ايران نیست ،بلكه ايف رفتـار از نظمـي برخـوردار
است اه در سايۀ تحلی های چند يهای امكانپذير است.
الیۀ دوم تبیین علّی و روندهای انتخابات با نظریۀ محرومیت نسبی

تئوری محرومیت نسبي در انار د ئ سیاسـي بـه تبیـیف برخـي علـ اقتصـادی و
روانشناختي الگوی رأیدهي در انتخابات اشاره ميانـد .در انتخابـات يـازدهم رياسـت
جمهوری ايران نیز افزون بر حمايت گروههای مرجـع اصـالحطلبـان از حسـف روحـاني،
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ائتالف نانوشته و گرهخوردن نارضايتيهای اقتصادی تودههای جامعه (غیرگفتمانيها) بـا
نارضايتيهای سیاسي طباه متوسط از جمله عل نتیجۀ انتخابات بود.
نظريۀ محرومیت نسبي تد رابرت گر 1و جیمز ديوي  2با ناطه عزيمـت شـك گیـری
جنبشها و نارضايتيهای اجتماعي در شرايط رفاه اقتصادی و ايجاد شـكاف میـان آنچـه
«هست» و «بايد باشد» صورتبندی مـيشـود (مشـیرزاده .)121 :1381 ،بـر پايـۀ منحنـي j
ديوي  ،شك گیری جنبشهای اجتماعي نتیجه پیشروی انتظارات و واقعیـات پابـهپـای
هم تا دوران راود اقتصادی است و در شرايطي اـه واقعیـات در سـطح قبلـي متوقـف و
انتظارات امااان روند صعودی خود را دنبا مياند ،بخش انتظارات غیـر قابـ تحمـ
نمودار منحني  jمشاهده ميشود (همان) .تد رابرت گر ،نارضايتي را عمدتاً حاص شـكاف
تصوری غیر قاب تحم میان «آنچه فرد دارد» و آنچه «احسـاس مـيانـد مسـتحق آن و
ماي به داشتف آن است» ميداند .در ايف نظريه ،نارضايتيها و محرومیت نسبي منجر به
سرخوردگي ميشود اه به دو شك مدني -نهاديف (در قالب اعتصا آرام و يا رأیدهـي
به جريان مخالف و يا به عك ) و طبیعي -واانشي (رفتارهای استیصـالي و پرخاشـگرانه
مانند اعتصا  ،شورش و حتي اناال ناشي از انباشت نااامي و فاـدان مفرهـای مـدني)
بروز مياند (شعباني.)9 :1391 ،
فراتر از رويكرد مح اقتصادی ديوي  ،نظريۀ روانشناختي تد رابرت گر بـا عنـوان
«سرخوردگي -پرخاشگری و رفتارهای نامتعارف» است اه انتظارات روزافزون انسانها در
بروز ناخرسندی حتي در وضعیت فادان محرومیت واقعي را عام بزرگ رفتارهـای غیـر
متعارف و سرخوردگي ميداند اه بیشـتر مسـاوی بـا افـزايش شـدت ایفیـت و امیـت
عك العم علیه منابع سرخوردگي است (رابرتگر .)49 :1378 ،در ايف نظريه ،برای ايجـاد
ح محرومیت نسبي در جامعه ،دو شرط زم و اافي زير بايد وجود داشته باشد:
الف) ادراک نابرابری وجود نابرابری واقعي و عیني در جامعه بـرای پیـدايش احسـاس
محرومیت نسبي در جامعه اهمیت امتری دارد تا ادراك ذهني و ارزيابي ذهني نابرابری.
زيرا تا وقتي مردم از نابرابری خبر ندارند از آن ناراحت نميشوند .ادراك نابرابری بیش از
1. James Davis
2. Ted Robert Gurr
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هر چیز تابع دو عام است :او قدرت و توانايي درك (تاويت با مكانیسمهای آموزشي و

آگاهيبخش مانند مدرسه ،مسافرت ،مذهب و وساي ارتباط جمعي) اه به تنهايي بـرای
درك نابرابری ،نااافي است و دوم امكان ادراك ،مشاهده و اسـب اطالعـات (تاويـت بـا
ايجاد شرايطي مانند افزايش تماس انسانهای فایر با انسانهای ثروتمند و ديدن خانهها
و ويال و ماشیفهای مدرن).
ب) ارزیابی نابرابری احساس محرومیت نسبي وقتي به وجود ميآيد اه انسان خود را
با ديگران ،با وضعیتي اه به او نزديک است ماايسه مياند (رفیعپـور .)83 :1377 ،در ايـف
میان وجود متغیر واسطهای و رابطهای تغییر اخال عمومي از پـذيرش وضـعیت موجـود
اقتصادی به ضرورت تغییر وضع موجود برای نی به وضـعیت مطلـو (بااهمیـت شـدن
ثروت و اقتصاد و رفاه در جامعه) تسهی بخش ايف روند است .برخي از مصـاديق ادراك و
ارزيابي نابرابری در دوران هشتسـاله رياسـتجمهـوری محمـود احمـدینـژاد و عوامـ
تاويتاننده آن بررسي شده است.
فرضیۀ اصلي ايف بررسي مبتني بر گزارههای زير است :برخـي سیاسـتگـذاریهـا و
برنامههای االن دولـت از جملـه اجـرای طـرح هدفمنـدی يارانـههـا و نیـز پديـدههـا و
رخــدادهايي همچــون وقــايع پـ از انتخابــات رياســتجمهــوری ســا  ،1388افشــای
پروندههای مفاسد اقتصادی همچون اختالس سههزار میلیـارد تومـاني و نیـز فضاسـازی
سیاسي و رسانهای گستردۀ شك گرفته علیه دولت دهم هـم قـدرت ادراك مـردم و هـم
امكانات مشاهده و ادراك نابرابری را افزايش داده بود.
با استناد به آمار و اسناد موجود ،تغییر روحیه و باور عمـومي و ايجـاد انگـارۀ ناعـاد
بودن توزيع ثروت و رفاه در افكار آنان ،ناش متغیر واسطهای را بازی اـرد .مـثالً تبـدي
اقتصاد و پو به ارزش اجتمـاعي ،عامـ مهمـي در تسـهی احسـاس محرومیـت اسـت
(سیفزاده و گلپايگاني .)253 :1388 ،نتايج تحایاات میداني و نظرسنجيها نشان ميدهد اه
طباۀ متوسط شهری ،گسستي جدی از «ارزش»ها داشته است .ايف مسـئله تـأثیر متغیـر
عوام اقتصادی بر وهور متغیر وابسته محرومیت نسبي را بسـیار تسـهی مـيانـد ،بـه
طوری اه حتي بهبود و رونق اقتصادی هم منجر به رضايت اجتماعي نميشـود .در ايـف
وضعیت ،اشرافیت و تجم گرايي اصـالت مـييابـد و تـالش بـرای نیـ بـه آن بـر مـوج
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نارضايتي ميافزايد .در واقع تمامي نظرسنجيها به غیر از آمار مراز آمار ايـران در اواخـر
دولت احمدینژاد ،نشانۀ روند رو به ااهش نابرابری از سا  1384به بعد است .محاسـبۀ
يارانههای دريافتي توسط بانک مرازی و تغییـر ضـريب جینـي بـه واسـطه آن ،مطلـب
يادشده را تأيید مياند(.)1
با ايف وصف ،نابرابری در ايران بیف سـا هـای  1384تـا  1392شـرط زم اسـت و
آزمون فرضیۀ پژوهش با پیروی از نظريۀ تد رابرت گر نیازمند بررسـي وجـود و يـا نبـود
شرط اافي و شرط محیطي ادراك نابرابری برای بروز احساس نارضايتي نیز است اـه بـا
سازواارهايي از قبی افزايش آموزشهای مدرن جامعه تاويـت مـيشـود .مـثالً بـا وجـود
پرداخت يارانۀ نادی پ از اجرای هدفمندسـازی يارانـهها در دوران دولـت احمـدینـژاد،
اشور با وضعیت راود تورمي« ،اسری بودجۀ خانوار» و اوچکشـدن سـفره خانوارهـا و در
نتیجه توزيع نابرابر درآمد سرانه مواجه شد .ايف عدم تعاد بیف نسبت هزينه و درآمـد هـر
خانوار ايراني در گزارشي با عنـوان «بررسـي بودجـه خـانوار ( »1390گـزارش ادارۀ آمـار بانـک

مراـزی )1391 :بررسي شده است .بديف معنا اه شرط زم تحاق يافـت .امـا توزيـع نـابرابر
درآمد سرانه تا زماني اه به عرصۀ ادراك درنیايد ،عام سرخوردگي و محرومیت در جامعه
نخواهد بود .اگر ايف نابرابری در نتیجۀ گسترش آگاهي و ارتباط عمـومي بـه عرصـۀ ادراك
درآيد ،در آن صورت به عام پرخاشگری و رفتارهای ماابلهجويانه تبـدي خواهـد شـد .بـا
وجود روند افزايشي درآمد سرانه و همچنیف افزايش مصرف ،شكاف درآمدی قاب مالحظـه
میان دهکهای با و پايیف و سهم نابرابر ايف دهکها از درآمد سرانه را نشان ميدهد.
در ايف میان مؤلفههای ديگری باعث دامـفزدن بـه ايـف موضـو مـيشـود :جـو ن
لوا گرايي ،اشرافيگری افراطي و تشديد جلـوههـای بصـری نـابرابری ،اعتبـارزدايي از
وضع موجود در سايه افشاگری فسـادهای چنـد هـزار میلیـاردی ،فضاسـازی سیاسـي و
رسانهای ،ترويج ارزشها و سبک زندگي مدرن و غربي ،وقـايع سـا  ،88تغییـر جايگـاه
گروههای مرجع در نتیجه تحو ت امساباه در دنیای ارتباطات ،تااضا بـرای گـروههـای
مرجع و الگوهای جديد زندگي ،وــاهراً چرخشگونــهای از مرجعیــت روحانیت به اقشار
ديگری نظیر استادان دانشگاه ،ورزشكاران ،هنرپیشهها و مانند ايـف و ناـش قابـ توجـه
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ايف گروهها در الاای نابرابری و سیاهنمايي وضع موجود و روند شـك بخشـي محرومیـت

نسبي در میان اقشار مختلف بسیار تأثیرگذار بودهاند.
از ديگر مؤلفههای ادراك نابرابری و محرومیت ،افزايش سطح سواد و انتظارات اسـت.
يكي از مهمتريف عناصر درك نابرابری در سطح جامعه ،توسعۀ آموزش اسـت اـه باعـث
گسترش آگاهيهای عمومي و با رفتف زمینۀ ادراك نابرابری و به تدريج افـزايش سـطح
توقعات ميشود .در ايف میان افزايش بیست برابری تعداد دانشجويان نسبت بـه  1357و
افزايش اعضای هیئت علمي اه ايران را جز ده اشور او دنیا قرار داد (گزارش ملي آموزش
عالي ايران )1394 ،و ارتباط منطاي نداشتف میان پذيرفتهشـدگان رشـتههـای مختلـف بـا
میزان نیاز جامعه ،باعث توقع منزلت اجتماعي خاص در شرايط امبود بازار اار و در پـي
آن شــكاف گســترده میــان انتظــارات افــزايش يافتــه مــيشــود و نتیجــه آن احســاس
ســرخوردگي ،محرومیــت و ناامیــدی اســت .ناامیــدی ،بســتری بــرای بــروز اعتــرا و
ناخشنودی نسبت به روندهای موجود شد .افزون بر ايف ،فضـای روانـي دلسـرد و منفـي
دانشگاهها ناشي از فتنه  88و عدم تالش جدی برای اقنـا ترديـدهای شـك گرفتـه بـه
خودیخود الاای محرومیت ميارد.
در واقع موج فارغالتحصیالن ماـاطع مختلـف دانشـگاهي آمـاده ورود بـه بـازار اـار،
اقتصاد آسیبديده اشور و امبود بازار اار باعث ايجاد فاصـله میـان انتظـارات حـداقلي
امتیازات اجتماعي (مسكف ،امرار معاش و تشكی خانواده) با واقعیت بیكاری و نـاتواني از
امرار معاش و احساس محرومیت نسبي ميشود.
یافتههای نظری و جمعبندی الیۀ دوم تحلیل

تأثیر انتظـارات اقتصـادی در رأیدهـي در انتخابـات بـا مراجعـه بـه آمـار و ارقـام و
نظرسنجيهای انجامشده در سا های رياسـتجمهـوری محمـود احمـدینـژاد نشـان از
محرومیت نسبي و مهمتريف مؤلفۀ سو دهندۀ رأی مردم ايـران بـه سـمت اصـليتـريف
گرايش تغییر وضع موجود بود (ر.ك :گزارش راهبردی .)1391 ،افـزون بـر آن طبـق تئـوری
روانشناختي ،بروز احساس محرومیت نسبي نتیجه امكان و توانايي ادراك نابرابری ناشي
از افزايش مؤلفههای گوناگوني مانند سطوح مختلف آموزشي است .موج فارغالتحصـیالن
دانشگاهها و امیابي در شغ مورد انتظار ،ايـف ادراك را افـزايش داد و از طرفـي فاصـله

مد چند يۀ تحلی انتخابات يازدهم رياست جمهوری 51 /

يافتف هزينه و درآمد و نیـز سـباتگـرفتف تـورم از افـزايش دسـتمزد سـالیانه اـه باعـث
واردآمدن فشارها و آسیبهای زياد به طباۀ متوسط و پايیف جامعه شد ،آن را تاويت اـرد.
در فضای بروز فسادهای اختالسي ،مديريت ضعیف داخلي ،فضاسازی رسانههای خـارجي و
بیگانه هم ايف روند را تشديد ميارد .در واقع تمام مؤلفههای يادشده به مراتب در سـطوح
متفاوت ،زمینه و بستر شك گیری احسـاس محرومیـت نسـبي در میـان بخـش زيـادی از
جامعه ايراني را فراهم ارده اه ايف احساس محرومیت نسبي منجر به موج تغییرخـواهي از
وضعیت موجود شده و حسف روحاني با استفاده از مزيت خود در يۀ او تحلیـ توانسـت
منادی ايف تغییر ،لاب گیرد.
الیۀ سوم تحلیل گفتمانی انتخابات

با توجه به اينكه در ايران تشك های حزبي و جريانات سیاسي مستمر و پايدار وجـود
ندارد ،به همیف دلی معمو ً گفتمانها سريع شـك مـيگیرنـد و سـريعتـر رو بـه زوا
مينهند و معمو ً ايف وهور و افو گفتمانها در آستانۀ انتخابات شـك وسـیعتـری بـه
خود ميگیرند .از ايفرو برای توصیف مطلو فضای انتخابات ،گفتمـانهـای موجـود در
فضای رقابتي انتخا زم و ضروری است .گفتمانهای مهمي اه در ايف انتخابات فعـا
بودند عبارتند از:
 .1گفتمان اصو گرايي اه در ايـف انتخابـات نتوانسـت خـود را تثبیـت انـد و بـه
خردهگفتمانهای زير تبدي شد :الف) گفتمان ائـتالف و پیشـرفت بـا محوريـت
ائتالف  ) 1+2گفتمان مااومت و پايداری با محوريت جلیلي
 .2گفتمان حامیان احمدینژاد
 .3گفتمان حامیان هاشمي
 .4گفتمان اصالحطلبان
برای تبییف و توصیف مناسب هر گفتمان بايد دا مراـزی و مؤلفـههای اساسـي آن
گفتمان را شناسايي ارد .برای توصیف دقیق و شـناخت مناسـب هـر گفتمـان بـر پايـه
تحلی گفتمان انتاادی ،چند سؤا بنیاديف طراحي شـده اسـت اـه بـا پاسـخ بـه آنهـا
شناخت ايف گفتمانها میسر ميشود.
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الف) تحلیل گفتمان اصولگرایان

دال مرکزی و نحوه مفصلبندی آن دا مرازی اصو گرايان به علت نزاعات
درونگفتماني ،ثابت و واحد نبود ،به طوری اه گروهي از ااربست فرمو مااومت و
گروهي ديگر ،مديريت جهادی را دا مرازی خويش انتخا اردند اه نتیجهای جز
تشتت و عدم شك گیری گفتمان منسجم نداشت و منجر به بروز خردهگفتمانها شد
(ر.ك :باقریلنكراني.)1392 ،

«غیر» این گفتمان با بررسي تحلی های نه ماهه منتهي به انتخابات ،گفتمان
اصو گرايي« ،غیر» خود را جريان انحرافي تعريف ارده بود .از ايفرو رقابت انتخاباتي را
درونگفتماني قرار دادند اه نتیجۀ اصلي آن پديدآمدن خردهگفتمانها بود (شريعتمداری،

« .)2 :1392غیر» اصو گرايي همراه با طرح مشخصات عمومي خط سازش در سايۀ بحث
ائتالف حلاۀ انحرافي و فتنهگران با طاليهداری حلاۀ انحرافي به جهت دسترسي آنان به
مصادر قدرت و ثروت مطرح است اه با حذف گفتمان دولت ،غیرهای ايف گفتمان به
درون خانوادۀ اصو گرا منتا شد (ر.ك :محمدی1391 ،الف).
برآورد اصولگرایان از فضای سیاسی و میزان رأی خود در تحلی سیاسي اصو گرايان
از فضای سیاسي و میزان رأی خود ،دو قطب ائتالف حلاۀ انحرافي ،فتنهگران و
اصالحطلبان درون نظام و قطب اصو گرايان ،امكان درونگفتماني بودن رقابت (ر.ك:
محمدی  )1392 ،و برآورد عدم رأیآوری رقیب و اشیدهشدن انتخابات به دور دوم با
وجود برخي تحلی ها مبني بر پیروزی در همان مرحله اولیه به چشم ميخورد (ر.ك:
فدايي .)1392 ،برخي تحلی ها از انتخابات رياست جمهوری نیز سه قطب اصلي دارد (ر.ك:
امیني1392 ،ت) ،اما نگاه دوقطبي ،نگاه غالب است (ر.ك :سايت يالثارات الحسیف.)1392 ،
اسطورهسازی و استعارهسازی شايد برخي تحراات را بتوان در میان حامیان قالیباف
با طرح مديريت جهادی يا در میان حامیان جلیلي به عنوان سمب مااومت پیدا ارد اه
مصدا استعارهسازی و اسطورهسازی باشد ،اما واقعیت ايف است اه گفتمان اصو گرايي
به دلی مشغو بودن به جريان انحرافي و فتنهگران و اطمینان از موفایت و پیروزی
خود نیاز به اسطورهسازی و استعارهسازی برای جذ رأی و قابلیت دسترسي با تر
نميديد و به همیف دلی امتر به ايف بخش توجه داشتهاند.
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در ارزيابي گفتمان اصو گرايان ،برآورد موفایت در انتخابات يـازدهم ،اـانون فكـری
غالب ايف طیف سیاسي بوده است ،زيرا نزا درونگفتماني در میان آنان بـه عنـوان يـک
فرصت رقابت و نه تهديد تا آخريف روزهای نزديک به انتخابات به شمار ميآيد.
ب) تحلیل گفتمان اصالحطلبان

دال مرکزی و نحوۀ مفصلبندی آن دا مرازی اصالحطلبان همان بحث همیشگي
توسعۀ سیاسي است اه با تبییف مفهوم جامعۀ مدني سامان مييابد .در واقع توسعۀ
سیاسي را به دلی بحران پیشروی خود و بحران اقتصادی مردم مستایم ًا مطرح
نميانند و تلويح ًا ح مسائ اقتصادی را بستر رشد گفتمان توسعۀ سیاسي در نظر
دارند (ر.ك :خاتمي1391 ،الف) .اجازۀ فعالیت آشكار و قانوني نیروهای جامعۀ مدني ،تعبیر
ديگری از عناصر و مفاهیم دا مرازی اصالحطلبان به عنوان نسخۀ امیدبخش ح
مشكالت داخلي و خارجي به هدف تغییر فضای سیاسي مطرح ميشود (ر.ك :جالييپور،
 .) 1391در نگاه آنان ،نهادهای جامعۀ مدني شام ديف ،دانشگاه ،قانون اساسي قاب
اصالح است و میزان رأی مردم با جامعهای آزاد ،پیشرو و عاالني ،ضامف پیشرفت اشور
است (ر.ك :خاتمي .) 1391 ،معیارهای صورتبندی گفتمان اصالحطلبان ،برخي در زمینۀ
نگرش («منتاد وضع موجود» ،پذيرش «جمهوريت» ،تأاید بر يكپارچگي و تمامیت ارضي
ايران و پذيرش اصو انديشۀ مردمسا ر با رعايت حاو اقلیت) و برخي در زمینۀ روش
(مخالف هرگونه روش قهرآمیز و مبتني بر خشونت) هستند (ر.ك :علویتبار.)1391 ،
اصالحطلبان ،دوری از عناصر و دقايق جامعۀ مدني و توسعۀ سیاسي را باعث افزايش فار
و بي عدالتي ،عدم انضباط مالي و مديريت عاالني منابع ،عدم تاويت تولید ملي و عدم
ااهش واردات بيرويه اا ميدانند (ر.ك :بیانیه شاخه.)1391 ،...
«غیر» این گفتمان اصالحطلبان ،فص تمايز خود را با تمام گروههای سیاسي در
پايبندی و اعتااد به توسعۀ سیاسي و جامعۀ مدني مورد نظر خود ميدانند و بروز و
وهور «غیر» خود را با ااربرد واژههايي نظیر اصو گرايان ،اقتدارگرايان ،محافظهااران،
افراطیون و تندروها مفص بندی ميانند (ر.ك :جالييپور1392 ،پ).
برآورد اصالحطلبان از فضای سیاسی و میزان رأی خود در نگاه اصالحطلبان ،فضای
سیاسي به سمت حمايت از آنان پیش نميرود و فرصت انتخابات در ايف ماطع نه با نگاه
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مشارات در قدرت ،بلكه برای توسعه و رشد گفتمان اصالحات و افزايش سطح
آگاهيهای جامعه و گشايش فضای سیاسي است (ر.ك :شكوریراد.)1392 ،

اسطورهسازی و استعارهسازی نمادسازی اصالحطلبان از نحوۀ مديريت دولت
اصالحات ،سمب سازی از خاتمي با ااربرد اصطالحاتي نظیر ناش فراجناحي ،حال
مشكالت بیفالمللي ،معتد تريف اصالحطلب ،نامزد حدااثری ،شخصیت درستانديش
دلسوز ،زمانشناس ،مورد اعتماد قاطبه ملت و تحاقبخش شعار حماسه سیاسي به
عنوان اسطورهسازی و ااربرد اصطالحاتي نظیر سونامي اجما هم به عنوان
استعارهسازی را ميتوان در نظر گرفت (ر.ك :مرعشي.)1392 ،
ج) گفتمان احمدینژاد

دال مرکزی و نحوۀ مفصلبندی آن مكتب ايراني با عبارت ديگر خود گفتمان بهار به
عنوان دا مرازی ايف گفتمان اه با گزارهها و دقاياي نظیر ورفیت جذ همه اقشار،
حرات چراغخاموش ،استابا از حضور ساليق گوناگون با فر مسلم انگاشتف پیروزی
خود ،بازتعريف دوسويۀ احمدینژاد  -مشايي از مد پوتیف  -مدودف و طرح بحث
فراگفتمان نويف اناال اسالمي اه همه ايف مفاهیم در شعار زندهباد بهار بازنمايي
ميشود ،سعي در بسط و مفص بندی گفتمان خود دارند (ر.ك :مشايي1391 ،الف) .ايف
جريان مدعي بهرهگیری از انديشۀ قرآني عالمه طباطبايي و ااربست انديشۀ عرفاني
محيالديف عربي در طرح دا مرازی خويش هستند (ر.ك :شريفزاده1392 ،الف) و آن را
ناطۀ پايان تمامي دوانگاریهای ااذ و نفي پو ريزاسیون و قطبيسازی عرصۀ عمومي
جامعه ايران از جمله سنت و تجدد ،ايران و اسالم ،مذهب و دانش ،تعهد و تخصص ،توسعه
و ارزش ،آزادی و عدالت ميدانند (ر.ك :سايت تابناك .)1391 ،فرهنگ ،تاريخ و ادبیات
حماسهآفريف ايران و مرام جهاني آن ،مديريت مشترك جهاني و انطبا آن بر فطرت الهي
انسان (ر.ك :شريفزاده ) 1391 ،از ديگر گزارههای مفص بندی ايف گفتمان است.
«غیر» این گفتمان در ارزيابي غیر گفتمان احمدینژاد در نگاه ايف طیف سیاسي بايد
به همه جريانات سیاسي داخ با مد مديريت انگلیسي اشاره ارد؛ زيرا حامیان ايف
گفتمان ،جريان اصلي همه تالشهای داخلي برای انتااد از دولت را با سیاستهای
استعمار پیر انگلی مرتبط ميدانند .در واقع ايف گروه سیاسي با ماايسۀ دولت
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احمدینژاد با مصد  ،راهاندازی تلويزيون بيبيسي فارسي در سا  ،1387طرح
مشروعیتزدايي داخلي و خارجي و همچنیف طرح نااارامدزايي احمدینژاد را مدلي
انگلیسي شبیه به طرح اودتا علیه دولت مصد با مجریگری شبكۀ «بدامف »1ميدانند
(ر.ك :مشايي .) 1391 ،انگاره «همه علیه مشايي» را ميتوان در شعارهای حامیان وی
نظیر «چپ ،راست ،اارگزار ،علیه اسفنديار» ديد (ر.ك :داوری الف .)1391 ،به طور الي در
ايف نگاه ،دامفزدن به پنداره «هر اه با مف نیست ،بر مف است»« ،غیر» گفتمان
احمدینژاد به شمار ميآيد.
برآورد از میزان رأی خود در فاصله ده ماه به انتخابات رياست جمهوری ،حامیان ايف
گفتمان ،فضای سیاسي را اامالً به نفع خود ارزيابي ميانند و معتادند با بسط گفتمان
جديد يعني «بهار» با محوريت انديشۀ مكتب ايراني ،قدرت جذ و رأیگیری افراد بسیاری
را دارند (ر.ك :مشايي1391 ،پ) .در ايف نگاه ،ائتالفهای انتخاباتي ،تنها گعدههای سیاسي يا
همنشینيهای سیاسي به شمار ميآيند و دارای اصالت و تعییفاننده نیستند و مشايي را
ريی جمهور  35میلیوني ايران (ر.ك :داوری ) 1391 ،در صورت تأيید صالحیت ياد مي-
انند (ر.ك :جوانفكر.)1392 ،
اسطورهسازی و استعارهسازی در بحث اسطورهسازی و استعارهسازی ايف گفتمان بايد به
رهیافت دوسويه و متااب از تعاريف و تمجیدهايي اه احمدینژاد و مشايي از يكديگر دارند
ال
و با فعالیت رسانهای حامیان ايف دو تاويت ميشود سخف گفت (ر.ك :مشايي .) 1391 ،مث ً
از يكسو احمدینژاد به عنوان سرباز بهاری و طالی  24عیار (ر.ك :مشايي )1392 ،و بهتريف
نمونه اار بسیجي و متكي به روحیۀ اناالبي اه حاص عملكردش با تمام تاريخ معاصر
ايران برابری مياند ،معرفي ميشود (ر.ك :مشايي1391 ،پ) .از سوی ديگر مشايي هم به
عنوان شخصیتي با مایاس جهاني ،تحوي گیرنده مشع المپیک از دوندهای (احمدی نژاد)
به دونده بعدی يعني مشايي (ر.ك :شريفزاده ،)1391 ،مرد اخال  ،هنر و عشق و بهاری (ر.ك:
احمدینژاد )1391 ،معرفي ميشود.

1. Bedamn
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د) گفتمان هاشمی

دال مرکزی و نحوۀ مفصلبندی آن دا مرازی گفتمان هاشمي با طرح استراتژی
وحدت ملي آغاز و در واژۀ اعتدا سامان مييابد اه با معرفي هاشمي به عنوان
فراجناحي ،نخ تسبیح و محور وفا ملي و طرح ضرورت آشتي ملي مفص بندی ميشود
(ر.ك :زيبااالم1392 ،الف) ،با بیان ايف جمله اه «انشاءاهلل سا  ،92سا اعتدا و پیروزی
باشد» (ر.ك :هاشمي1391 ،الف) .طرح اعتدا علوی (ر.ك :رجايي1392 ،الف) ،گونۀ ديگری از
مفص بندی دا مرازی اعتدا است اه با رد صالحیت هاشمي به حسف روحاني
منتا ميشود (ر.ك :روحاني .)1392 ،تشكی دولت وحدت ملّي همراه با پیروی از
از جنگ و بنیانهای اقتصادی ايجاد شدۀ پ از آن (ر.ك :هاشمي،
اقدامات دولت پ
 ،) 1391ادغام نیروها برای استفاده از خرد جمعي ،تدبیر ،عاالنیت ،تشخیص برای ح
مشكالت داخلي و در عرصۀ سیاست خارجي هم هوشمندی و جلوگیری از تنش و در
پیش گرفتف تصمیمات مدبرانه و منطاي ،دو اقدام همدلي داخلي و همزيستي جهاني و
زم و ملزوم بودن وحدت ملي و منافع ملي از ديگر دقايق و گزارههای دا مرازی
اعتدا است (همان).
«غیر» این گفتمان ايف جريان غیر و دگر خود را با واژههايي نظیر «افراطیون يا
تندروها» ،مدعیان مديريت جهان (ر.ك :رجايي1391 ،الف) ،مخالفان تشكی دولت وحدت
ملي ،حلاه /جريان انحرافي و خوارج زمان تبییف ميانند (ر.ك :رجايي ) 1391 ،و
واژههای ديگری نظیر ماراسیستها ،سلطنتطلبها و منافایف را همه بايد به جمع ايف
نو غیريتسازی افزود (ر.ك :هاشمي1392 ،الف).
برآورد از فضای سیاسی و میزان رأی موضو نامزدی هاشمي تا پايان سا  91مطرح
نیست .هاشمي هم سخف از امک در انتخابات در حد توان به زبان ميآورد (ر.ك :هاشمي،
1391پ) و هنوز قصد خود مبني بر حضور در انتخابات را علني نكرده (ر.ك :هاشمي،
1391ت) و تنها روی فضاسازی رسانهای جهت حضور وی اار ميشود (ر.ك :هاشمي،
 .) 1392با خره هاشمي در لحظات آخر با انگاره «اانديدای سي میلیوني بدون تبلیغات
و زدن ستاد» به میدان ميآيد (ر.ك :رجايي ) 1392 ،و با رد صالحیت وی ايف برآورد
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همچنان وجود دارد (ر.ك :مصطفوی )1392 ،و ميتوان ايف جمله را اه «اگر هاشمي بود،
مردم راورد انتخابات را ميشكستند» ،نشان ديگری از آن دانست (ر.ك :انصاری.)1392 ،
اسطورهسازی و استعارهسازی در فرايند اسطورهسازی و استعارهسازی غالب ًا به ساباۀ
هاشمي در پیش و پ از اناال  ،جنگ تحمیلي و بهويژه در دوران سازندگي از سوی
وی و حامیانش استناد ميشود .گاهي وی را شناسنامه اناال و گاهي عمود خیمه
اناال لاب ميدهند .در واقع اسطوره و استعاره اصلي در گفتمان سازندگي  -اصالحات
مبتني بر منجيسازی از هاشمي است ،به طوری اه حامیان هاشمي در پي ساختف
مردی برای عبور از بحران از وی هستند (ر.ك :زيبااالم.) 1392 ،
نتیجهگیری
از آنجا اـه تحلیـ هـای موجـود از انتخابـات يـازدهم رياسـتجمهـوری نـامكفي و
تکعاملي است و ساير مؤلفههـای دخیـ را ناديـده گرفتـهانـد ،پـژوهش حاضـر مـدلي
سه يهای بر پايه روششناسي تحلی يه يه عل برای رفع ايف خأل فراهم آورد .در ايف
مد به ترتیب در سطح يۀ گفتماني ،گفتمان اصو گرا با وجود تالش برای تغییر وضـع
موجود عمالً تداومگر وضع موجود بازنمايي شد و نتوانست خود را بازتولید اند .گفتمـان
اصالحطلبي در همروی با گفتمان هاشمي ،گفتمان سازندگي -اصالحات يا اعتدا را بـه
وجود آوردند .پیروزی نامزد مـورد حمايـت اصـالحطلبان در نگـاه او بـه منزلـۀ اقبـا
عمومي از گفتمان اصالحات تفسیر شد ،اما نتايج شوراها در شهرهای بـزرگ ،خـالف آن
را ثابت مياند .در واقع وحدت و ائتالف جناحهای سیاسي همسو ،تعییفاننـدۀ نتیجـۀ
انتخابات بوده است .مثالً اصو گرايان بـا ائـتالف در انتخابـات شـوراها اقبـا عمـومي را
متوجه خويش اردند ،اما در انتخابات رياستجمهوری يـازدهم بـه دلیـ عـدم ائـتالف،
شكست را به خانه خويش بردند .با وجـود ايـف در انتخابـات رياسـتجمهـوری يـازدهم،
جريان اصو گرا دچار اشتباهات راهبردی شد .با بررسيهای انجامشده ،عوامـ شكسـت
اصو گرايان را ميتوان در مؤلفههايي مانند ضعف در تشخیص «غیـر» ،بـرآورد ضـعیف از
فضای سیاسي و حضور نامزدهای متعدد جست .از سوی ديگر اصـالحطلبـان ،مشـكالت
اقتصادی و معیشتي را نتیجه عدم پايبندی به شعارهای جامعۀ مـدني ارزيـابي و فراينـد
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اقنا سازی و مشروعیتبخشي به گفتمان توسعۀ سیاسي را دنبـا مـياردنـد .در واقـع

انتخابات رياستجمهوری يازدهم برای آنـان روزنـهای بـرای رشـد گفتمـان اصـالحات و
پايهای برای رسیدن به قدرت بود .گفتمان اصالحات با برآوردهايي اه از فضايي سیاسـي
داشتند و امكان موفایت خود را بدون ائتالف با گفتمان هاشمي غیـر ممكـف ميديدنـد،
چند روز مانده به انتخابات ،با واداراردن تنها نامزد خود بـه انـارهگیـری ،فضـا را بـرای
ايجاد موج رواني مهیا اردند و با ائتالف با حسف روحاني ،زمینههای احیای گفتمان خود
را پي گرفتند.
در سطح يۀ میاني ،فضای جامعه مستعد تغییـر و پـذيرش منـادی آن بـود .آمـار و
ارقام موجود نشان از آن داشت اه محرومیت نسبي ناشي از امـور اقتصـادی ،مهـمتـريف
مؤلفۀ سو دهندۀ رأی مردم ايران به سمت اصليتريف گرايش تغییر وضـع موجـود بـود.
ااثر ارزيابيها و نظرسنجيهای مرااـز معتبـر داخلـي پـیش از انتخابـات حكايـت از آن
داشت اه اقتصاد ،اولويت اصلي مردم برای رأیدهي و شرات در انتخابات يازدهم اسـت.
مؤلفه هايي نظیر تغییر نظام ارزشي و فرهنگي به همراه گسترش سطوح مختلف آموزشي
در جامعه و گسترش فارغالتحصیالن دانشگاههای داخلي و خـارجي در سـطوح مختلـف
آموزشي ،از بیف رفـتف همـاهنگي میـان درآمـدها و هزينـههـا در سـطح جامعـه و نیـز
سباتگرفتف تورم از افزايش دستمزد سالیانه و واردآمدن فشارها و آسیبهـای زيـاد بـه
طباۀ متوسط و پايیف جامعه ،ارائۀ تصوير يكپارچۀ رسـانههـای عمـومي داخـ و خـارج
اشور از وضعیت اقتصادی اشور و بروز پديدههايي همچون فسـاد سـه هـزار میلیـاردی،
امكان ادراك نابرابری در جامعه را افزايش داده بود و بديف ترتیـب بـه مراتـب و سـطوح
متفاوت ،زمینه و بستر شك گیری احساس محرومیت نسبي در میـان زيـادی از جامعـه
ايراني شدند.
در بیرونيتريف يه ،سیاستورزی حرفـهای روحـاني و نابلـدی سیاسـي رقبـای وی،
اســتفاده مناســب از مناورههــا ،اســتفاده از ورفیــتهــای ســتادی و عملیــات روانــي
اصالحطلبان ،ائتالف مناسب اصالحطلبان با وی و عدم ائـتالف اصـو گرايـان بـا خـود و
خوديابي غیرگفتمانيها در شعارهای روحاني ،عمده د ي موفایت وی است.
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پینوشت
 .1برای تأيید ايف ادعا ،برخي از نظرسنجيها و گزارشهای منتشـره بـه ترتیـب سـا در
ذي آمده است :نظرسنجيهای سا ( 1371 ،1365رفیعپـور ،)83 :1377 ،دو نظرسـنجي
با عنوان «پیمايش ارزشها و نگرشهای ايرانیان» در سا هـای  1379و ( 1382ابـاذری،
 ،)1384نظرسنجي سـا ( 1382رواسـاني ،)17 :1386 ،نظرسـنجيهـای آمـده در اتـا
«رضايت اجتماعي در ايران» (محسني و صـالحي ،)60 :1382 ،گـزارش تیرمـاه  1390مراـز
تحایاات استراتژيک مجمع تشخیص مصلحت نظام دربارۀ وضعیت نـابرابری در میانـۀ
سا های  1384تا ( 1389ر.ك :گزارش راهبردی.)1390 ،
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