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چکیده :موضوع اين نوشتار تثبيت دموکراسي است .مساله مقاله اين است که در تاريخ معاصر ايران بارها تالش
برای استقرار دموکراسي صورت پذيرفته است ،اما هيچ گاه تثبيت دموکراسي تحقق نيافته است .پس از اثبات
اين مساله و درمقام يافتن راه حل تئوريك مساله ،تئوری های رويکرد کنشگرا در فرآيند دموکراتيزاسيون بررسي
شدهاند .درادامه با الهام از تئوریهای موجود ،ساختار منطقي دستگاه نظری اين نوشتار به صورت زير فرموله
شده است :اگر وضعيت نخبگان گسيخته وجود داشته باشد ،با شرط وجود بن بست منازعات ،سازمان يابي
احزاب ،بحران و استقالل از فشار تودهای ضد مصالحه ،پيمان دموکراتيك ميان نخبگان بسته خواهد شد؛ آن گاه
با شرط وجود نظام حزبي مقتدر يا مشروعيت باالی دموکراسي نسبت به ايدئولوژیهای ديگر تثبيت دموکراسي
رخ خواهد داد .اين استدالل از طريق گزارههای مشاهدهای مورد داوری تجربي قرارگرفته است .نوع پژوهش
اين نوشتار تاريخي تطبيقي است که در دو سطح درون سيستمي و بين سيستمي انجام شده است .بدين ترتيب
از روش تاريخي روايتي برای مطالعه زمينه مند و از روش جبر بولي برای مطالعه مقايسه ميان دورهای استفاده
شده است .شواهد نشان ميدهد که در تاريخ معاصر ايران بن بست منازعات به ندرت پديد آمده که خود مانع
جدی برای بستن پيمان دموکراتيك بوده است .عالوه بر اين در ايران هيچ کدام از شروط تثبيت دموکراسي
يعني نظام حزبي مقتدر يا مشروعيت باالی دموکراسي وجود نداشته است .در نتيجه حتي در دوره هايي که نظام
دموکراتيك وجود داشته ،تثبيت دموکراسي رخ نداده است .بدين ترتيب ميتوان گفت که اگر در دورههای ديگر
نيز که نظام سياسي دموکراتيك وجود نداشته ،چنين نظامي هم شکل ميگرفت امکان تثبيت دموکراسي ضعيف
بود.
کلیدواژگان :دموکراسي ،دموکراتيزاسيون ،تثبيت دموکراسي ،نخبگان ،نخبگان گسيخته ،احزاب ،پيمان

دموکراتيك.

 .1پست الکترونيکي نويسنده رابط:

kooshafar@gmail.com
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 .8مقدمه
دموکراسي ساختار سياسي است که روز به روز در ميان جوامع بشری گستردهتر ميشود .به
گونهای که هم اينك  121کشور از  181کشور دنياا دارای دموکراساي انتخابااتي هساتند .البتاه
استنباط از دموکراسي متفاوت است .الگوهای متفاوتي از آن ارائه شاده و اهادام متفااوتي نياز
برای آن در نظر گرفته شده است (هلد  1194؛ تيلي  .)2-19 ،2992اما در پژوهشهای اجتماعي
عموماً از تعريف حداقلي دموکراسي استفاده مي شود که ريشه در تعريف شومپيتر دارد (داياموند
 .)1888به نظر وی دموکراسي نظامي برای رسيدن به تصميمات سياسي است کاه در آن افاراد،
قدرت تصميم را از طريق مبارزه رقابتي بر سر رأی مردم به دست ميآورند .در مجموع ،با توجه
به تعاريفي که از دموکراسي توساط افارادی چاون شاومپيتر ،ليپسات ( ،)1899بيتهاام و بويال
( ،)1199کارل ( ،)1889پرزورسکي ( )1888و هانتينگتون ( )1121ارائه شاده اسات ،مايتاوان
گفت دموکراسي ،نظام سياسي است که فرصت های منظم قانوني برای تغيير مقامات حکومتي و
رقابت برای انتخاب را فراهم ميکند و به مردم اجازه ميدهد که بر تصميمات کارگزاران سياسي
منتخب خود تأثير گذارند و از آنها پاسخگويي طلب کنند.
انتقال از يك حکومت غير دموکراتيك به دموکراتيك که از آن باه عناوان فرآيناد گاذار باه
دموکراسي ياد مي شود ،بايد سه مرحله را پشت سر بگذارد :فروپاشي رژيام غيار دموکراتياك،
گذار دموکراتياك و نهايتااً تثبيات دموکراتياك (هاانتينگتون 1121؛ بشايريه 98 ،1194؛ سااعي
 .)1199،12برای تثبيت دموکراسي بايد ساختارها و رويههای دموکراتيك شکل بگيرد و پذيرش
دموکراسي در سطح احزاب و گروههای سياسي به وجود آمده باشد .اگر اين سه معرم حضاور
داشته باشند ،مي توان گفت نظام سياسي آن جامعه به مرحله تثبيت دموکراسي رسيده است.
تاريخ معاصر ايران نشان ميدهد که در چهار دوره تاريخي ،شاهد شکلگيری جنابشهاايي
بوده ايم که دموکراسي خواهي يکي از اهدام مهم هر کدام از آنها بوده اسات .ايان چهاار دوره
تاريخي عبارت بوده اند از دوره مشروطه که قانون اساسي مشروطه وضاع شاد و بار اسااس آن
نظام سياسي مشروطه شکل گرفت .دوره استقاللخواهي که بعد از سقوط رضاشااه تاا کودتاای
سال  1112ادامه داشت و نظام سياسي بر اساس همان قانون اساسي مشروطه باود .دوره تثبيات
جمهوری اسالمي که بعد از انقالب سال  1192دموکراسيخواهي از اهدام مهم آن بود ،و دوره
اصالحات که اصليترين هدم آن دموکراسي بود .از دوره مشروطه تاکنون ،دموکراسي در ايران
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نوسانات زيادی به خود ديده است .در هر دورهای جنبه هاايي از آن تقويات شاده ياا تضاعيف
شدهاند .در کل بايد گفت ،ما گذار به دموکراسي داشته ايم و بعضاي از سااختارها و روياههاای
دموکراسي در کشور ما شکل گرفته است ،اما در اين مدت به مرحله تثبيت دموکراسي نرسيديم.
در اثبات اين مدعا که تثبيت دموکراسي در ايران رخ نداده است ،مايتاوان باه شاواهد زيار
استناد کرد .بعد از انقالب مشروطه شاهد انحالل مجلس توسط شاه و شکلگيری استبداد صغير
بوديم که پيروزی مجدد مشروطهخواهان نيز با چالشها و تنشهای داخلي و خارجي مواجه شد
و نهايتاً به شکل گيری حکومت ديکتاتوری رضاشاه منجر شد .بعد از انقاالب مشاروطه ،جنا
جناح ها برای حذم رقيب و روحيه عدم مصالحه و تالش برای حذم طارم ديگار (کاتوزياان
 )122 ،1199را ميتوان نشانه ای از عدم تثبيت دموکراساي دانسات .حکومات اساتبداد نظاامي
رضاشاه نيز بازداشت ،تبعيد و قتل مخالفين سياسي را باه هماراه داشات (فاوران .)114 ،1192
دوره استقالل خواهي که نهضت ملي شدن صنعت نفت را در پي داشت ،به کودتای نظامي ختم
شد و حکومت پادشاهي اقتدارگرای بوروکراتيك شکل گرفت .حکومتي که فضای باز سياسي را
محدود کرد و به تضعيف احزاب و نهادهای مدني پرداخات (آبراهامياان  .)919 ،1128در ايان
دوره ،قانون اساسي مشروطه فراموش شد و عمالً شاه بر کل کشور سالطه يافات و تصاميمات
مهم کشوری و انتصابها به عهده وی باود (پزشاکي و ديگاران  .)191 ،1191بعاد از انقاالب
اسالمي نيز مانند انقالب مشروطه و نهضت ملي شدن نفت ،نيروهای ائتالم ،متوجه اختالفات و
تفاوتهای خود شده بودند و به جان هم افتادند و سياست حذم رقبا را پيش گرفتند (کاتوزيان
 .)292 ،1199احزاب بنيادگرای اسالمي هم به منظور تثبيت قدرت خود دست به بسيج تاودهای
گسااتردهای زدنااد و نيروهااای رقيااب را از صااحنه خااار ساااختند (بشاايريه .)14-19 ،1191
شکل گيری حکومت کاريزمايي ،سلطه ايدئولوژيك اسالمگرايي و مبارزه باا دگرانديشاي و اداره
انحصاری رسانه های همگاني را مي توان نشانههايي از عدم تثبيات دموکراساي گرفات (بشايريه
 .)42-48 ،1191در جريان واقعه اصالحات نيز شاهد قانونگريزی ،خشونتگرايي و مقابلاه باا
آزادی های مدني و سياسي از جمله آزادی مطبوعات باوديم (بشايريه  .)198 ،1191تعادادی از
دگرانديشان زنداني شادند و کاندياداهای مجلاس و نخبگاان سياساي باه طاور گساتردهای رد
صالحيت شدند .نمونه شاخصي از ايان رد صاالحيت هاا در مجلاس هفاتم ،رد صاالحيت 99
نماينده مجلس 9 ،عضو هيأت رييسه مجلس (روزنامه ياس نو )1192/19/24 ،و  9مدير مسئول
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نشريه و روزنامه در سال ( 1192روزنامه ياس نو )1192/11/9 ،بود .در اين دوره  %22کانديداها
رد صالحيت شدند (ساعي .)14 ،1199
با توجه به شواهد ارايه شده ميتوان داوری کرد که جامعاه ايراناي در چهاار تاالش جادی
خود ،جهت دستيابي به دموکراسي با مسأله مواجه شده است .دراينجا باياد اشااره کارد جامعاه
ايران در هر يك از اين چهار مقطع به لحاظ توسعه اقتصادی و اجتماعي اعم از صانعتي شادن،
شهری شدن ،بوروکراسي ،تحصيالت ،ارتباطات ،نظام ارزشي و غيره در شرايط بسيار متفاوتي به
سر مي برده است .حتي به لحاظ سياسي نيز ما شاهد آن هستيم که هر يك از اين وقايع بر بستر
رژيم سياسي متفاوتي شکل گرفتهاند .انقاالب مشاروطه ،بار بساتر حکومات پادشااهي سانتي
خودکامه شکل گرفت ،نهضت ملي شدن بر پادشاهي مشروطه ،انقاالب اساالمي بار حکومات
پادشاهي اقتدارگرای بوروکراتيك و نهايتاً جنبش اصالحات بر بستر يك حکومت ديني .با توجه
به چنين تفاوت های گسترده در زمينه اجتماعي بايد علتهای مشترکي جست وجو شود که هار
يك از اين گذارهای به دموکراسي را با مشکل مواجه ساختهاند .در نتيجه مايتاوان سالال ايان
پژوهش را اين گونه مطرح کرد :چرا تثبیت دموکراسی در ایران رخ نداده است؟ برای پاساخ باه ايان
پرسش به تئوریهای دموکراتيزاسيون رجوع ميکنيم.

 .8مبانی نظري
ادبيات نظری دموکراسي را مي توان به دو دسته تقسيم کرد .يك دسته ،تئوریهای ساختاری
کالن و بلندمدت ،دسته ديگر تئوریهای کنشاگرانه و کوتااه مادت مايباشاد .در تئاوریهاای
ساختاری به زمينههای اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي مثل رشد اقتصادی ،شهرنشيني ،ارتباطات و
آموزش پرداخته مي شود .اين تئوری ها به صورت علت و معلولي بوده و همبستگي مياان اناواع
توسعه ها را نشان ميدهند .ولي در تئوریهای کنشگرايانه به نقش آگاهاناه نيروهاا و کاارگزاران
اجتماعي و سياسي و مبارزات اجتماعي ،سياسي و طبقاتي آن ها توجه ميشاود کاه خاود ايان
تئوریها نيز به دو دسته جامعه محور و دولت محور تقسيم ميشوند (بشيريه .)24-29 ،1194
با بررسي تئوری های ساختاری مانند ليپست ( ،)1899پرزورسکي ( ،)2999هوبر ( )1881و
هانتينگتون ( )1821ميتوان داوری کرد اين تئوریها از پيوند دادن شرايط زميناهای باه گاذار و
تثبيت دموکراسي ناتوانند .يعني اين که به صرم وجود آن عوامل دموکراسي رخ نمايدهاد .باه
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عالوه اين که جامعه ما به لحاظ ساختاری شرايط بسيار متنوعي را پشت سر گذاشته و بساياری
از شرايط زمينه ای مدنظر آن تئوری ها را دارا بوده مثال توساعه اقتصاادی ،گساترش آماوزش و
ارتباطات ،گسترش طبقه متوسط و پيدايش جامعه مدني (بشيريه  ،)82 ،1194اماا همنناان در
تحقق دموکراسي حداقلي مطابق تعريف ناتوان بوده است.
تئوریهای اخير اين حوزه يعني تئوریهای کنشگرا ضمن پذيرش نياز باه زميناههاای بلناد
مدت زمينه ای معتقدند که آن شرايط کافي نبوده و مهمترين عامل استقرار دموکراساي در ساطح
کنشگران رخ ميدهد که ناشي از مبارزات طوالني مياان آنهاا مايباشاد .اماروزه «اتفاا نظار
گستردهای وجود دارد که نخبگان سياسي نقش کليدی در دموکراتيزاسيون دارند» .به گونهای کاه
در هر سه مو دموکراسي قابل تعميم ميباشد (بونس  .)292 ،2999اين همان عاملي است که
اتفاقاً در پژوهش های پيشين درباره دموکراسي در ايران مورد غفلت قرار گرفتاه و کمتار باه آن
توجه شده است و اين اثر قصد مطالعه آن را دارد.
نماينده اصلي نظريه گذار دانکوارت روستو ميباشد .وی معتقد است که کشاورها در مساير
دموکراتيزاسيون چهار مرحله را پشت سر ميگذارند که عبارت است از .1 :اتحااد ملاي :توافاق
شهروندان يك سرزمين بر دموکراتيك سازی نظام سياسي؛  .2مرحله آمادگي :تضاد و کشمکش
ميان نيروهای سياسي؛  .1مرحله تصميم گيری :سازش و مصالحه احزاب رقيب و پذيرش قواعد
دموکراتيك؛  -4مرحله عادت :عادت شدن تدريجي قواعد پذيرفته شده .به نظر روساتو مردماي
که در برخي مسايل بنيادی تضاد نداشته باشند ،برای حل تضادهايشان کمتر به قواعد دموکراتيك
روی ميآورند (بروکر  282-289 ،1194و  122؛ ساعي .)48-99 ،1199
آدام پرزورسکي گذار به دموکراسي را بر اساس نظريه بازی توضيح ميدهد و معتقاد اسات
که ما شاهد يك بازی پينيده هستيم که نخبگان به داليل استراتژيك دست به توافق و مصاالحه
مي زنند و پيمانهايي ميبندند و گذار از باال را شکل ميدهناد (ادلاس  .)199 ،1889اودانال و
اشميتر بيان ميکنند که «هيچ گذاری وجود ندارد که پيامد مستقيم يا غير مستقيم اختالفات عمده
درون خود رژيم اقتدارگرا ،به خصوص شکام ناپايدار مياان تنادروها و مياناه روهاا نباشاد» و
فرآيند گذار شروع نمي شود ،مگر اين که گروههای ميانهرو نيرومندی وجاود داشاته باشاند کاه
تندروهای رژيم را شکست دهند (بروکر  .)198 ،1194به نظار کاارل ،گاذارهای موفاق از بااال
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صورت گرفتاه اسات ناه از پاايين .چاه باه صاورت کودتاا ياا مصاالحه کاه روش مصاالحه
مستحکمترين و پايدارترين دموکراسيها را به وجود ميآورد (کارل .)9-8 ،1889
داياموند و لينز معتقدند پراکسيس سياسي مقدم بر نظريه فرهنگي اسات .باه ايان معناا کاه
نخبگان سياسي تحت شرايطي با محاسبه عقالني و مصلحت گرايانه گرايش به مشارکت پذيری
و رقابت پذيری پيدا مي کنند .بعد از شاکل گياری فرهنا

دموکراتياك در باين نخبگاان ،ايان

ارزشها در بين عامه شيوع مي يابند (بشيريه  .)49-49 ،1194هانتيگتون نيز هر چند باه توساعه
اقتصادی و گسترش طبقه متوساط تأکياد دارد اماا معتقاد اسات ايان عوامال شارايط پيادايش
دموکراسي را فراهم نمي کنند ،بلکه «دموکراسي فرآورده سازش و توافق در درون نخبگان حاکم
و بين آن ها و نيروهای اجتماعي جديد بوده است» (هاانتينگتون  .)192 ،1121باه نظار وی ،دو
شرط برای انتقال مذاکرهای وجود دارد .1 :مذاکره حکام و مخالفان در حاالي کاه هايچ حزباي
توانايي تعيين کنندگي 1يك جانبه 2نداشته باشد؛  .2اصالح طلباان حکومات قاويتر از محافظاه
کاران و معتدلهای مخالف قويتر از راديکالها باشند (جون

و شاپيرو .)1889

از نظر هيگلي و برتون« ،نخبگان ،افرادی هستند که باه خااطر موقعيتشاان در ساازمانهاای
قدرتمند مي توانند پيامدهای سياسي ملي را به طور فردی ،منظم و جدی تحت تأثير قرار دهناد».
آنها ،رهبران در همه بخشها و حوزه ها را شامل ميشوند (برتون و هيگلي  .)289 ،1892قلب
تئوری آنها را «تغيير پذيريي نخبگان» تشکيل مي دهد که بر مبنای آن رفتار و سااختار نخبگاان
در زمان و مکان متنوع است و مستقل از ويژگي های زمينهای آن جامعه ميباشد .اين متغيار در
تعيين ويژگي رژيمهای سياسي بسيار نقش دارد (برتون و هيگلي  .)289 ،1892برتون و هيگلي
معتقدند توافقات نخبگان ،شامل مصالحههای گسترده بين اجزا نخبگان مي باشاد کاه منجار باه
ثبات سياسي مي شود و پيش شرطي برای دموکراسي نمايندگي است (ادلس  .)199 ،1889آنها
دو معيار را برای انواع ساختار و صورتبندی نخبگان در نظر ميگيرند .1 :همبستگي ساختاری:
شبکه ای از روابط رسمي و غيررسمي در بين گروه ها و جناح های طبقه حاکمه؛  .2همبستگي
ارزشي :اتفا نظر نسبي جناح ها بر سر قواعد رسمي و غيار رسامي کاردار سياساي (بشايريه
 .)41-42 ،1194بر اين اساس سه صورت بندی از طبقه نخبگان حاکم ارائه ميدهند که عبارتند

determining
unilaterally

1
2
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از .1 :نخبگان حاکم گسيخته :در اين شرايط هيچ همبستگي بين نخبگان وجود ندارد .لذا شااهد
بياعتمادی بين آن ها ،داشتن زبان های سياسي گوناگون و تلقي زندگي سياسي به صورت عرصه
مبارزه مرگ و زندگي و نهايتاً کشمکشهای خشونت آميز هستيم .اين رژيم ها بيثبات هساتند
و قدرت به صورت خشونتآميز و نامنظم انتقال مييابد؛  .2نخبگان يکپارچه :در اين شرايط هر
دو نوع همبستگي وجود دارد .لذا رقابتها ،مسالمتآميز اسات و زنادگي سياساي باه صاورت
عرصه برد و باخت نگريسته ميشود .در ضمن هيچ جنااحي ،تسالط سااختاری و ايادئولوژيك
ندارد .رژيمهای دموکراتيك با ثبات از اين نوعناد؛  .1نخبگاان يکپارچاه ايادئولوژيك :در ايان
شرايط ،همبستگي ساختاری به واسطه سلطه يك جناح بر منابع قدرت و همبستگي ارزشاي باه
واسطه سلطه يك جناح بر دستگاههای ايادئولوژيك شاکل مايگيارد .رژيامهاای باثباات غيار
دموکراتيك از اين دسته اند .در اين وضعيت ،از ظهور منافع و عاليق گوناگون در عرصه عمومي
ممانعت به عمل ميآيد (برتون و هيگلي  .)289 ،1892از نظر آنها برای گذار به دموکراسي بايد
به مرحله «توافق نخبگاان» برسايم .توافاق نخبگاان مجماوع گساتردهای از مصاالحههاای باين
بخش های گوناگون نخبگان است که منجر به ثبات سياسي ميشود و پيش شرط ضروری بارای
اعمال دموکراسي نمايندگي را فراهم ميآورد (برتون و هيگلاي  .)289 ،1892فرآيناد گاذار باه
دموکراسي معموالً به اين صورت است که از شرايط نخبگان يکپارچه ايدئولوژيك باه نخبگاان
گسيخته و سپس به نخبگان يکپارچه ميرسيم .برای گذار از شرايط گسيخته به يکپارچه ،دو راه
وجود دارد .1 :فيصله اختالفات با سازش و مصالحه آگاهاناه کاه تحات شارايط صيال صاورت
ميگيرد :الف .منازعه تاريخي مستمر اما بي نتيجه ميان اجزا طبقه حاکم بدون غلبه هينيك؛ ب.
سازمان يابي جناحها به عنوان زمينه الزم مذاکره و مصالحه؛

 .آزادی عمال جنااحهاا از فشاار

توده ای ضد مصالحه؛ د .بحران بي سابقه کاه منجار باه تشاديد تضاادها مايشاود؛  .2ائاتالم
انتخاباتي :پيروزی پي در پي يك ائتالم که منجر به تعديل مواضع ايدئولوژيك گروههای رقيب
برای کسب قدرت ميشود (بشيريه .)41-44 ،1194
لئوناردو مورلينو معتقد است ،استحکام و پذيرش عمومي هنجارها و ساختارهای دموکراتيك
باعث تثبيت دموکراسي ميشود .از نظر وی برای تثبيت دموکراسي نياز به يکي از دو عامل وفا
يا کنترل داريم (مورلينو  .)142 ،1889اين عوامل به دو صورت باروز ماييابناد .1 :مشاروعيت
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دموکراسي در برابر ايدئولوژیهای ديگر؛  .2تسلط 1احزاب بر جامعه و جامعاه مادني .احازاب
عالوه بر اين که نقش دروازه باني دارند ،فعاليتهای سياسي نيز بايد از طريق آنها انجاام شاود
(مورلينو  .)191 ،1889اگر مشروعيت دموکراسي بااال و تسالط حزباي ضاعيف باشاد ،تثبيات
نخبگان صورت ميگيرد .اگر مشروعيت دموکراسي پايين و تسالط حزباي قاوی باشاد ،تثبيات
حزبي صورت مي گيرد و چنان چه هر دو در سطح بااال باشاد ،تثبيات دولتاي شاکل مايگيارد
(مورلينو .)191 ،1889
بررسي تئوریهای ارائه شده نشان ميدهند که اشميتر ،کارل ،فيلد ،هيگلي ،برتون ،داياموناد،
لينز ،هانتينگتون و مورلينو معتقدند که گذار دموکراسي از طريق عامليت نخبگان سياسي صورت
ميگيرد که از طريق محاسبه عقالني به اين انتخاب دست ميزنناد .از مجماوع تئاوری بررساي
شده ميتوان گفت که برای گذار به دموکراسي ،ابتدا بايد وضعيت نخبگان گسيخته وجود داشته
باشد .آن گاه تحت شرايطي که بن بست منازعات ميان نخبگاان وجاود داشاته باشاد ،احازاب
جناح های مختلف نخبگان سازمان يافته باشند ،بحراني به وجود آمده باشد که تضادها را تشديد
کرده باشد و نياز به حل فوری آن باشد و فشار تودهای ضد مصالحه وجود نداشته باشد ،نخبگان
سياسي با يکديگر مصالحه کرده و پيماني دموکراتيك خواهند بست .بعد از پيماان دموکراتياك،
اگر دموکراسي از مشروعيت بااليي نسبت به ايدئولوژی های ديگر برخوردار باشد يا نظام حزبي
مقتدری وجود داشته باشد ،تثبيت دموکراسي رخ مي دهد .حال بر مبناای اساتداللهاای مطارح
شده ،مدل نظری اين پژوهش به شکل زير فرموله ميشود.
نخبگان حاکم
گسیخته

تحت شرایط الف:
 - 1بن بست منازعات
 -8سازمان یابی احزاب
 -3استقالل از فشار توده اي
 -1بحران

پیمان دموکراتیک

تثبیت دموکراسی

تحت شرایط ب:
مشروعیت دموکراسی
یا
نظام حزبی مقتدر
نمودار  .8مدل نظري پژوهش

dominance
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براساس مدل نظری اين پژوهش در پاسخ به اين پرسش که چرا تثبيت دموکراسي در اياران
رخ نداده است ،بايد گفت چون حداقل يکي از شرايط صيال تحقاق نيافتاه اسات .ياا وضاعيت
نخبگان سياسي گسيخته شکل نگرفته يا اين که شرايط الف يا ب رخ نداده است .لذا فرضايات
رساله در قالب گزارههای منطقي به گونه زير خواهد بود:


فرضيه  :1عدم وجود وضعيت نخبگاان حااکم گسايخته در اياران ماانع تادوين پيماان

دموکراتيك ميان نخبگان شده است ،آن گاه تثبيت دموکراسي در ايران رخ نداده است.


فرضيه  :2عدم تحقق شرايط «الف» در ايران مانع تدوين پيمان دموکراتيك ميان نخبگاان

شده است ،آن گاه تثبيت دموکراسي در ايران رخ نداده است.


فرضيه  :1وجود پيمان دموکراتيك تحت شرايط نبود مشروعيت باالی دموکراسي و عدم

تسلط نظام حزبي به عدم تثبيت دموکراسي در ايران منجر شده است.

 .3تعریف عملیاتی مفاهیم
در اين قسمت مفاهيم از حيث نظری و عملي توصيف ميشوند .در اين پژوهش نُاه مفهاوم
وجود دارد که در صيل تعريف نظری و عملياتي هر يك از آنها آورده شده است .البته منظور از
نخبگان در اين اثر به اشخاصي گفته مي شود که به خاطر موقعيت اقتدارآميزشان در سازمانها و
جنبشهای قدرتمند از هر نوع ميتوانند عرصه سياسي ملي را به طور منظم و اساسي تحت تأثير
قرار دهند (هيگلي و برتون .)19 ،1898
 نخبگان حاکم گسیخته :وضعيت نخبگان گسيخته زماني به وجاود مايآياد کاه مياان
نخبگان عدم فهم مشترک از قواعد عمل سياسي وجود داشته باشد يا اشاتراک انادک باشاد و
تعامالت ميان آنها محدود و غيرمنظم باشد .همين طور در اين وضعيت يك عدم امنيت عميق
و ترس از غلبه ديگر جناحها وجود دارد .معموالً در اين وضعيت اقدامات افراطي چاون قتال،
زندان ،تبعيد ،سلب مالکيت از مخالفان ،تحريك توده ها و غيره انجام ميگيرد (هيگلي و برتون
 .)1898،18لذا ميتوان معرمهای اين مفهوم را شامل اين موارد دانست .1 :عدم فهم مشاترک
از قواعد عمل سياسي ميان جناح های نخبگان؛  .2تعامالت محدود و غيرمنظم مياان آنهاا؛ .1
اقدامات افراطي و خشونت آميز ميان آنها.
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 بن بست منازعات :بن بست منازعات ،وضعيتي است که گروه ها و جناحهای درگيار
هيچ يك توان غلبه بر ديگر گروهها و تحميل سلطه خاود را ندارناد .باه هماين منظاور باياد
پشتوانهها و ابزار قدرت جناح های مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد تا در تعامل آنهاا،
موقعيت گروهها مشخص گردد .اين ابزار عبارتند از پايگاههای مردمي جناحهاا ،پشاتوانههاای
حقوقي و قانوني و نهايتاً ابزار زور .اين سه به عنوان معرمهاای سانجش قادرت گاروههاای
نخبگان در برابر هم در نظر گرفته ميشود.
 سازمان یابی احزاب :منظور از اين مفهاوم ايان اسات کاه ساازمانهاايي باشاند کاه
گروههای نخبگان را نمايندگي کنند .در حقيقت مذاکرات نميتواند باه صاورت فاردی انجاام
شود ،بلکه نخبگان مذاکره کننده بايد يك جريان را نمايندگي کنند .به همين خاطر نيااز اسات
که احزاب و سازمان هايي شکل گرفته باشند تا مذاکرات و مصالحهها پشتوانه عملي پيدا کنند.
در نتيجه برای سنجش اين مفهوم ،وجود احزاب يا سازمانهايي که جناح های نخبگان معارض
را نمايندگي کنند ،مورد بررسي قرار ميگيرند.
 استقالل از فشار توده اي :منظور از اين مفهوم ،وضعيتي است که احزاب و گروههاای
مذاکره کننده تحت فشار تودهای ضد مصالحه نباشند .برای سنجش اين مفهاوم ،باياد بررساي
شود که آيا در دوره مورد نظر حرکتهای تودهای انجام شده است يا نه و اگر انجام شده با چه
اهدام و شعارهايي بوده ،آن گاه بررسي شاود کاه ايان حرکاتهاا توانساته بار ماذاکرات و
مصالحههای نخبگان اثر منفي تعيين کننده داشته باشد يا نه.
 بحران :بحران هر رويداد جدی ،مهم و عمده ای است که نياز به حل فوری آن وجاود
دارد.
 پیمان دموکراتیک :هر گونه پيمان يا قانون اساسي که ميان نخبگان وضاع شاود و بار
مبنای آن شيوه حکومت به صورت دموکراتيك باشد.
 مشروعیت دموکراسی :منظور از مشروعيت دموکراساي ايان اسات کاه سااختارهای
دموکراتيك از حمايت و پاذيرش گساترده ای برخاوردار باشاند (مورليناو  .)149 ،1889ايان
مشروعيت در دو سطح نخبگان و توده ها مورد مطالعه قرار ميگيرند.
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 نظام حزبی مقتدر :اين مفهوم بيانگر اين است که فعاليتهای سياسي از طريق احزاب
انجام مي شود و در ضمن آن ها نقش دروازه باني بين جامعه مدني و دولات را ايفاام مايکنناد
(مورلينو  .)199 ،1889برای سنجش اين مفهوم از چهار معرم استفاده مي شود که عبارتند از:
تداوم و ماندگاری احزاب ،تصدی مقامات تصميم گيرنده ملي از طريق احازاب ،ميازان نقاش
احزاب در تصميم گيریها ،نقش احزاب در ارتباط ميان مردم و حکاام (بلونادل -291 ،1889
.)181
 تثبیت دموکراسی :تثبيت دموکراسي زماني رخ ميدهد که ساختار و رويه های سياسي
دموکراتيك باشد و دموکراسي مورد پذيرش همه گروه ها و احزاب سياسي واقاع شاده باشاد.
برای هر کدام از ابعاد تثبيت دموکراسي ،معرمهايي در نظر گرفته شاده اسات .بارای بررساي
وضعيت ساختار دموکراتيك ،دو معرم انتخابات منظم ،آزاد ،رقابتي و منصفانه و عادم برتاری
حقوقي هيچ يك از جناحها و گروههاای سياساي در نظار گرفتاه شاده اسات .بارای مطالعاه
رويه های سياسي معرمهای آزادی بيان ،احزاب و تشکل ها و اجتماعات مد نظر قرار گرفتهاند
و برای سنجش ميزان پذيرش دموکراسي در بين گروه ها و احزاب سياسي دو معارم در نظار
گرفته شده است .اول اين که هيچ حزب و گروه عمدهای خواهان حکاومتي غيار دموکراتياك
نباشد و در صورت وجود قانون اساسي دموکراتيك نخواهناد آن را تغييار بدهناد .دوم آن کاه
نتايج انتخابات مورد پذيرش گروههای شکست خورده باشد.

 .1روش پژوهش
بر مبنای الزامات مساله اين پژوهش ،روش ما تحليل تطبيقي تااريخي اسات .در ايان روش
تحليل تفسيری تاريخي و تحليل تبييني حضور همزمان دارند .در تحليل تفسيری تاريخي ،واقعه
مورد مطالعه در زمينه اجتماعي خاص خود قرار داده ميشود و با کماك تئاوری باه تحليال آن
واقعه پرداخته مي شود .در تحليل تبييني که علت کاوانه است ،سعي ميشود واقعه مورد پژوهش
همراه با حضور و غياب شروط علي در سطح واحدهای کالن اجتمااعي تحليال شاود (سااعي
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 .)1192موردهای ما را پنج 1دوره تاريخي ،مشروطه خواهي ،استقالل خواهي ،تثبيت جمهوری
اسالمي و اصالحات در ايران تشکيل ميدهند .اين پانج دوره در دو ساطح ماورد تحليال قارار
گرفته اند .سطح درون دورهای و سطح بين دورهای .در سطح درون دورهای از روش تااريخي -
روايتي استفاده شده است که بر مبنای آن واقعه مورد پژوهش در هر دوره به طور مجزا در زمينه
اجتماعي خود مطالعه شده است .در سطح بين دوره ای نيز مفاهيم نظريه پاژوهش در پانج دوره
تاريخي مورد مقايسه قرار گرفتهاند .در اين سطح از روش تحليل بولي استفاده کردهايم
در روش تطبيقي تاريخي  ،موردها بر اساس مفاهيم برگرفته از تئاوری ماورد مقايساه قارار
ميگيرند تا علل واقعه توضيح داده شود و به نوعي خود تئوری نيز آزمون گاردد .ماا نياز بارای
تبيين عدم تثبيت دموکراسي به مقايسه پنج دوره در ايران پرداخته ايم .برای تبيين ايان واقعاه دو
روش ميل و جبر بولي شرايط اطال دارند .باا ايان حاال اشاکال روش ميال ايان اسات کاه
نميتواند ترکيب علل و انواع الگوهای علي را تشخيص دهد .اماا در جبار باولي ايان ايارادات
روش ميل بر طرم شده است (رگين  .)1892به همين خاطر ،در ايان اثار از روش جبار باولي
استفاده کردهايم.

 .5تحلیل تجربی
داده های تجربي را در دو سطح تحليال کاردهايام :درون دورهای و باين دورهای .در تحليال
درون دورهای فرآيند وقوع حادثه در متن اجتماعي آن مورد مطالعه قارار گرفتاه اسات .در ايان
سطح ،تفسير تاريخي با تکنيك تحليل تاريخي – روايتي ارايه شده است .در سطح باين دورهای
ما به دنبال درک عليت به معنای هم تغييری منظم هستيم که دراين سطح ،تحليل علي (تبييني) با
تکنيك تحليل بولي انجام گرديده است.

1

 -ابتدا دورههای مورد بررسي چهار دوره بود .اما در گردآوری دادهها مشخص شد که دوره استقالل خواهي به

لحاظ مفهوم بن بست منازعات به دو قسمت تقسيم ميشود .در نتيجه عليرغم يکساني بقيه مفاهيم در اين دوره،
مجبور شديم ،اين دوره را به دو قسمت تقسيم کنيم که نهايتاً موارد به پنج مورد افزايش يافت.
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 .8-5تحلیل تفسیري تاریخی
در اين قسمت با هدايت تئوری به تفسير تاريخي واقعه مورد مطالعاه ،در پانج دوره مادنظر
پژوهش پرداخته ايم .در هر يك از دورهها کليه معرم های مربوط به نُه مفهوم مدل نظری ماورد
مطالعه قرار گرفته و شواهد هر يك استخرا شده است .در متن حاضر به دليل کمبود فضا ،فقط
اشاراتي به شواهد مذکور شده و يا اين که صرفاً نتايج آنها آورده شده است (کوشافر)1198
 دوره مشروطه :از زمان انقالب مشروطه تاا زماان تشاکيل مجلاس اول ،وضاعيت
نخبگان گسيخته نداشتيم .چون فقط دربار حاکم بود و شاهد تنشهای ميان نخبگان نبوديم.
اما بعد از مجلس اول ميان دو جناح نخبگان سياسي شامل سلطنت طلبان به رهبری محمد
علي شاه و مشروطه خواهان وضعيت نخبگان گسيخته پديد آمد .سالطنت طلباان درصادد
تقويت سلطنت بودند و از هر فرصتي برای تضعيف مشروطه استفاده ميکردند (آبراهامياان
 .)1128بي اعتناايي باه مجلاس ،کارشاکني و برگازاری تظااهرات (مصاد  29 ،1192؛
آبراهاميان  111 ،1128؛ مرواريد 49 ،1122؛ کسروی  299 ،2919و  212؛ عاقلي ، 1128
 )48-99عليه مشروطه طلبان اقداماتي بود که با شکست مواجه شاد و مشاروطه خواهاان
توانستند با حمايتهای مردمي ،خواستههای خود را به شاه تحميل کنند (شجيعي ،1191
 .)1تا اين که بعد از سوم قصد به جان شاه ،شاه از فرصت استفاده کرد و مجلس را به توپ
بست .او مجلس را منحل کرد و بسياری از مشروطه خواهان را زناداني ،شاکنجه و اعادام
نمود (عاقلي  .)91 ،1128در نتيجه وضعيت نخبگاان گسايخته باه خااطر عادم بانبسات
منازعات ابتدا با سلطه مشروطه خواهاان هماراه شاد (آبراهامياان 1128؛ کساروی 2919؛
عاقلي  )1128و بعد هم با سلطه محمد علي شاه ،وضعيت نخبگان گسيخته از ميان رفت و
وی حاکم مطلق شد (عاقلي  .)91 ،1128اما اين جرياان ياك ساال بيشاتر دوام نيااورد و
نيروهای مجاهد طرفدار مشروطه از سوی گيالن و بختياری تهران را فتح کردناد و دوبااره
مشروطه خواهان بر سر کار آمدناد (کساروی  .)119-129 ،2919از ايان باه بعاد جنااح
سلطنتطلب از ميان رفت .اما با جدا شدن دو طياف سانتي -ماذهبي و مادرن -راديکاال
مشروطه خواهان ،نيروهای سلطنت طلب با مذهبيون ائتالم کردند و جناح محافظه کااری
را پديد آوردند (آبراهاميان  1128؛ اتحاديه  1191؛ شجيعي  ،1191جلد  .)4در ايان دوران
که با مجلس دوم شروع مي شود ،اختالفات و تنشهايي ميان دو جناح مذکور پديد ميآيد
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که حمله خارجي فرصت زور آزمايي به اين جناح ها نميدهد .اما بعد از خرو نيروهاای
خارجي و تشکيل مجلس سوم ،وضعيت نخبگان گسيخته دوباره پديد مايآياد کاه بعاد از
کودتای رضاخان اين وضعيت باه او خاود مايرساد (شاجيعي  .)119-149 ،1191اماا
رضاخان به تدريج توانست خود را تبديل به قدرت بي منازع عرصه سياساي کناد .او ابتادا
نيروی نظامي را در اختيار داشت ،اما با سرکوب نيروهای مسلح ايالت و عشاير و منصوب
شدن به فرماندهي کل قوا توسط مجلس عمالً ابزار زور در اختيار وی و طرفادارانش قارار
گرفت (شجيعي .)128-191 ،1191در نهايت نيز وی با حمايت مردمي و تصويب مجلاس
به سلطنت رسيد (عاقلي  .)182-189 ،1128در اين مرحله وی تمام ابزارهای قدرت را در
اختيار داشت که با استفاده از آن ها تمامي جناح های سياسي نخبگاان را سارکوب کارد و
خود حاکم مطلق عرصه سياسي شد (آبراهاميان  122 ،1128؛ کدی و امانت  298 ،1192؛
نوصری .)12 ،1192
براساس تحليل ارايه شده مي توان گفت در طاي دوره مشاروطيت باه طاور مساتمر شااهد
وضعيت نخبگان گسيخته بوديم .ولي هايچ گااه بان بسات منازعاات رخ ناداد .چارا کاه ابتادا
مشروطه طلبان با استفاده از پايگاه اجتماعي خاود در موضاع قادرت بودناد (آبراهامياان 1128؛
کسروی  229 ،2919؛ عاقلي  .)49 ،1128سپس شاه با کمك ابزار زور و قشاون قازا در ايان
موضع قرار گرفت (آبراهاميان  121 ،1128؛ عاقلي  .)91 ،1128با حمله نيروهای مجاهد و فتح
تهران دوباره مشروطه خواهان مسلط شدند (عاقلي  99-92 ،1128؛ تقاي زاده .)22-19 ،1192
بعد رضاخان با ابزار زور مسلط شاد (شاجيعي  )128-191 ،1191و باا تکميال قادرت وی از
حمايت مردمي و نخبگان توانست سالطه حقاوقي نياز پيادا کناد (عااقلي .)182-189 ،1128
رضاخان با تجميع قدرتي که يافت ،وضعيت نخبگان گسيخته را به نفع يك ديکتاتوری نظامي از
ميان برد (آبراهاميان  121-122 ،1128؛ کدی و امانت  298 ،1192؛ نوصری .)19-12 ،1192
مطابق تئوری ،در دوره مشروطه هيچ گاه از مرحله وضعيت نخبگان گسيخته فراتر نرفتيم .اما
در اين دوره با دو وضعيت پرابلماتيك درباره تئوری مواجه هستيم .اول اين کاه قاانون اساساي
مشروطه به عنوان يك پيمان دموکراتيك بدون طي مراحل تئوری و شکلگيری وضعيت نخبگان
گسيخته تدوين شد .دوم اين که براساس تئوری ،وضعيت نخبگان گسايخته مرباوط باه مرحلاه
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پيش از وضع پيمان دموکراتيك است .در حالي که در دوره مشاروطه ،ايان وضاعيت را بعاد از
پيمان دموکراتيك داريم.
نکته قابل توجه در دوره مشروطه آن است که پيمان دموکراتياك کاه هماان قاانون اساساي
مشروطه باشد ،وجود داشته است .اين قانون هرچند وجوه غيار دموکراتياك نياز داشاته اسات
(اتحاديه  99-99 ،1191؛ شجيعي  .)149-199 ،1191اما از آن جا کاه نحاوه کساب و اعماال
قدرت مبتني بر اصول دموکراسي بوده اسات (آبراهامياان  114 ،1128؛ شاجيعي  144 ،1191؛
کدی و امانت  ،)299-298 ،1192ميتوان آن را پيماني دموکراتيك قلمداد کرد .اما مطابق تئوری
شروط الزم برای تثبيت دموکراسي وجود نداشته است .در آن دوران نه دموکراسي از مشروعيت
بااليي برخوردار بوده و نه احزاب سلطه سياسي داشتهاند .در ميان نخبگان تنها جناح آزاديخاواه
به دموکراسي باور داشتند (شجيعي  191-192 ،1191؛ کساروی 298 ،2919؛ اتحادياه  1191؛
مرواريد  .)89-82 ،1122اقشار گوناگون جامعه هم درک صحيحي از دموکراسي نداشاتند و باه
غير از روشنفکران و عده ای از بازاريان و روحانيون بقيه چندان ارزشي بارای دموکراساي قايال
نبودند (شجيعي  1191؛ کسروی  .)218 ،2919احزاب در اين دوره ناپايدار بودند (بهار  1199؛
آبراهاميان 1128؛ مدير شانه چي  ،)99 ،1199در تصميم گيریها نقش چنداني نداشتند (مرواريد
 118 ،1128؛ عاقلي  1128؛ شجيعي  1191؛ بهاار  )1199و باا پايگااه اجتمااعي خاود پيوناد
مطلوبي نداشتند (مرواريد  89 ،1122؛ اتحاديه  .)1191پس تثبيت دموکراسي نميتوانسته است
رخ دهد.


دوره استقالل خواهی :8در اين دوره ،وضعيت نخبگان گسيخته باه وضاوح دياده

ميشود .چهار جناح سياسي شامل سلطنتطلبان ،محافظه کاران ،مارکسيستها و مستقلهاا
(آبراهاميان  1128؛ طيراني  )1129با رويکردهای متفاوت وجود داشت که به هيچ وجه باه
همديگر اعتماد نداشته (آبراهاميان  299-298 ،1128؛ عظيمي  )24 ،1124و از هر فرصتي
برای حذم رقيب اساتفاده مايکنناد (آبراهامياان  1128؛ بهناود 1191؛ شاجيعي .)1191

1

 -در تحليل تاريخي روايتي به لحاظ اين که دو دوره استقالل خواهي 1و 2به لحاظ زمينهای عمالً يك دوره

ميباشند ،تحت يك عنوان تحليل شدهاند .اما به خاطر تغيير در مفهوم بن بست منازعات در تحليل بولي الزم است
که به صورت دو مورد مجزا تحليل شوند.
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همننين از سال  1129تا سال  1129بن بست منازعات وجود داشت .چارا کاه باه لحااظ
حقوقي ،هيچ يك از جناحها برتاری نداشاتند (آبراهامياان  .)212،1128باه لحااظ پايگااه
اجتماعي نيز هيچ يك توان سلطه بر ديگری را نداشت (آبراهاميان  .)219 ،1128ابزار زور
هم هر چند در دست شاه بود که شاه نيز از آن به خوبي استفاده مايکناد (عظيماي ،1124
 ،)28-11اما آن قدر از سوی نخبگان سياسي حمايت نميشد کاه بتواناد از طرياق ارتاش
قدرت نمايي کند (زيباکالم 1199؛  .)42بعد از سال  1129هم هر چند وضاعيت نخبگاان
گسيخته پابرجا بود .اما بن بست منازعات شکسته ميشود .به گونهای که ابتدا بر سار ملاي
شدن صنعت نفت ،جبهه ملي با حمايت مردمي سلطه سياسي بر ديگر جنااحهاای قادرت
پيدا ميکند (آبراهاميان  1128؛ بهنود  )1191و سپس در سال  1112با کودتای ارتش ،شااه
بر عرصه سياسي مسلط مي شود (نجاتي  .)1199در طي سالهای  1129تا  1129کاه هام
نخبگان گسيخته و هم بن بست منازعات وجود دارد ،شاهد آن هستيم که جناحهای سياسي
از سااازمانيااابي برخوردارنااد (طيرانااي  1129؛ مديرشااانهچااي  1199؛ زيباااکالم .)1199
بحرانهای متعددی از جمله انواع شورش ها و تالشها برای خودمختاری به وجود ميآياد
(آبراهاميان  1128؛ نجاتي  .)1199اما در حقيقت هيچ گاه نيازی به مصالحه مياان نخبگاان
برای بستن پيمان دموکراتيك پديد نميآيد .زيرا ،قانون اساسي مشروطه وجود دارد و نظام
سياسي بر مبنای آن شکل گرفته است .در حقيقت ،اين وضاعيت ،ياك حالات پربلماتياك
برای تئوری است که وضعيت نخبگان گسيخته و پيش شرطهای مصالحه نخبگان در زماني
وجود دارد که نظام سياسي بر اساس قانون اساسي دموکراتيك بنا شده است (از آن جا کاه
کسب و اعمال قدرت بر مبنای اصول دموکراتيك صورت مايگيارد ،شارط وجاود پيماان
دموکراتيك صاد است .هرچند بعضاي از اصاول قاانون اساساي باا قواعاد دموکراتياك
همخواني نداشته باشد) .اما چرا با وجود پيمان دموکراتيك ،تثبيت دموکراسي رخ نميدهد.
در حقيقت ،در طي اين دوره شاهد هستيم که نه نخبگان سياساي و ناه قشارهای مختلاف
مردم برای دموکراسي مشروعيت زيادی قايل نبودند .در ميان جناحهای سياسي مستقلها و
تا اندازهای مارکسيست ها برای دموکراسي مشروعيت بااليي برقرار بودند کاه آنهاا نياز در
اقليت بودند (کاتوزيان  1129؛ نجاتي  191 ،1199؛ آبراهاميان  1128؛ عظيمي  .)1191اکثر
مردم و اقشار جامعه از امور سياسي ناآگاه و بياطالع بودناد و همنناان شااه و ماذهب از
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ارزشمندی اجتماعي بااليي بر خوردار بودند (عظيماي  1191؛ کاتوزياان  1129؛ خارازی
 .)1199احزاب نيز از اقتدار الزم برای تأثيری گذاری بر عرصاه سياساي بايبهاره بودناد.
احزاب ناپايدار بودند (آبراهاميان  219-211 ،1128؛ نوصری  19 ،1192؛ طيراناي ،)1129
تحت تأثير شخصيتها بودند (آبراهاميان  1128؛ عظيمي  ،)1124روی تصاميمات حزباي
نمي شد حساب کرد (آبراهاميان  1128؛ عظيمي 1124؛ کاتوزياان  )198 ،1129اماا پيوناد
احزاب با جامعه در اين دوره وضاعيت نسابتاً مطلاوبي داشات .در نتيجاه باا پاايين باودن
مشروعيت دموکراسي و اقتدار نظام حزبي ،تثبيت دموکراسي نميتوانست رخ دهد.


دوره تثبیت جمهوري اسالمی :بعد از انقالب اسالمي ،وضعيت نخبگاان گسايخته

به نحاو قابال تاوجهي وجاود داشات .چهاار جنااح نخبگاان سياساي شاامل ليبارالهاا،
مارکسيست ها ،بنيادگرايان اسالمي و چپ گرايان اسالمي وجاود داشات کاه رويکردهاای
بسيار متفاوت نسبت به قواعد عمل سياسي وجاود داشاتند (بشايريه 1191؛ فاوزی 1194؛
حسين زاده  .)1199اين جناحها روابط اندکي بايکديگر داشتند (هيرو  1199؛ حساين زاده
 1199؛ علي بابائي  )1194و به خشونت و درگياری باا يکاديگر مايپرداختناد (هاشامي
رفسنجاني  1194؛ هاشمي رفسنجاني 1129؛ هيرو  1199؛ حساينزاده  .)1199اماا در آن
زمان شرايط بنبست منازعات پديد نيامد .در حقيقات ،حضاور اماام خميناي در آن دوران
عامل بسيار تعيين کننده ای در سلطه يافتن يك جناح سياسي خاص بود (هيرو  .)1199هار
چند پايگاه اجتماعي گروه های مقابل بنيادگرايان اسالمي قابل توجه بود و ميتوانستند تأثير
گذاری های خاص خود را داشته باشند .اما بنيادگرايان اسالمي از پايگاه اجتماعي بزرگتری
برخوردار بودند و به خصوص زمان هايي که اماام ماردم را دعاوت مايکارد ،ايان پايگااه
اجتماعي بسيار بزرگتر از پايگاه مردمي ديگر جناح ها ميشد (هيرو  .)1199به لحاظ ابازار
زور ابتدا بنيادگرايان اسالمي در موضع ضعف قرار داشتند اما با تشکيل کميتهها و سپاه اين
جريان را به نفع خود تغيير دادند (هيرو  .)1199به لحاظ حقوقي نيز با توجه به نقشاي کاه
امام بازی کرد ،اصول بسيار مهمي از قانون اساسي مطابق رويکرد خط اماميها تدوين شاد
که عمالً کسب و اعمال قدرت بيشتر بر مبنای اصول حکومت ديني باود (کوشاافر ،1194
 .)49-49در کل با توجه به نقش رهبری انقالب در سلطه يافتن يك جناح سياسي عمالً بن
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بست منازعات رخ نداد و حتي جناح های سياسي ديگر به تدريج از عرصه قادرت حاذم
شدند .اين فرآيندی است که با تئوری پژوهش همخواني دارد.
در اين دوره اگر قانون اساساي باه گوناهای وضاع مايشاد کاه مايتوانساتيم آن را پيماان
دموکراتيك بناميم ،باز هم امکان تثبيت دموکراسي در هالهای از ابهام قرار داشات .چارا کاه هار
چند دموکراسي در ميان غالب جناحهای نخبگان از مشاروعيت باااليي برخاوردار باود (فاوزی
 ،)241 ،1194اما گروههای بنيادگرای اسالمي که از حمايتهای مردمي بيشتری برخوردار بودند،
برای دموکراسي چندان ارزشي قايل نبودند (فاوزی  1194؛ حساين زاده  1199؛ هيارو .)1199
همين طور احزاب از قدرت تأثيرگذاری قابل توجهي در عرصه سياسي بهره مند نبودند .در ايان
دوره بسياری از احزاب سرکوب شدند (فوزی  1194؛ مديرشانهچاي  1199؛ ناوصری،)1192 ،
تصميمات مهم کشور به صورت غير حزبي گرفته مي شد ،نقش کاريزماتيك امام بسيار پر رنا
بود (هاشمي رفسنجاني  1129؛ بشيريه  ،)1191اما پيوند احزاب با پايگاه مردميشان مناسب بود.
پس در صورت وضع قانون اساسي دموکراتيك ،امکان تثبيت دموکراسي به ساختي ميسار باود.
دست کم نياز به زمان بود تا به مرور يکي از دو شرط يعني مشروعيت باالی دموکراسي يا نظام
حزبي مقتدر شکل بگيرد.


دوره اصالحات :در دوره اصالحات ما با وضعيت نخبگان گسيخته رو باه رو باوديم.

عالوه بر اين که دو جناح نخبگان سياسي شامل محافظاه کااران و اصاالحطلباان ،رويکردهاای
متفاوتي در شيوههای اعمال قدرت داشتند (ميرسليم  ،)1194تمايلي باه همکااری باا يکاديگر
نداشته (حسيني  442 ،1129؛ قوچاني  1128؛ نشريه آفتاب شماره  )12و جنااح محافظاه کاار
ضمن کارشکني به اقدامات خشونت آميز نيز روی آورد (ميرسليم  1194؛ جاليي پاور  1129؛
زيباکالم  1192؛ مصور رحماني  .)1199اما از آنجا که جنااح محافظاهکاار از برتاری حقاوقي
(جاليي پور  )1129و ابزار زور (روزنامه همشهری  1191/4/2و روزنامه صبح امروز)1129/9/9
برخوردار بود ،توانست سلطه خود را بر عرصه سياسي تحميل کند .چرا که اصالح طلبان از تنها
ابزار خود در تعادل قدرت يعني پايگاه اجتماعي گستردهتر (اثني عشری  1199؛ قوچاني )1128
استفاده نکردند .اصالحطلبان خواهان اقدامات مدني بودند و نميخواستند به حرکتهای تودهای
روی آورند .در نتيجه در منازعه قدرت ،دست خالي ماندند و جناح محافظهکار در چناد مرحلاه
انتخابات ،آنها را به شيوههای عمدتاً غير دموکراتيك (رد صاالحيت) از عرصاه قادرت خاار
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نمودند .بنابراين هيچ مصالحهای صورت نگرفات و پيماان دموکراتياك هام منعقاد نشاد .ايان
فرآيندی است که با تئوری همخواني دارد.
در اين دوره اگر هم پيمان دموکراتيکي به وجود مي آمد ،امکان تثبيات دموکراساي ضاعيف
بود .چرا که دموکراسي در ميان نخبگان و تودهها مشروعيت باااليي نداشات .محافظاهکااران از
دموکراسي و به طور کلي توسعه سياسي بايم داشاتند (جالياي پاور  .)112-111 ،1129عماده
اصالح طلبان نيز تا جايي از دموکراسي دفاع ميکردند که با جمهوری اسالمي تقابل پيادا نکناد.
برای عمده مردم نيز اصول دموکراتيك دغدغه مهمي نباود (ارزش هاا و نگارش هاای ايرانياان
 .)129 ،1192در اين دوره نيز نظام حزبي مقتدری وجود نداشت .احازاب همنناان ناپايدارناد
(ساعي  ،)129 ،1199انضباط حزبي وجود ندارد ،احزاب وابسته به شخصيتها هستند (خاوش
چهره ،روزنامه کارگزاران 1199/1/29 ،؛ رضايي  )219 ،1199و چندان با پايگاه اجتماعي خاود
پيوند ندارند (قوچاني  .)1128پس در صورت وجود پيمان دموکراتيك ،بااز هام امکاان تثبيات
دموکراسي ضعيف بود؛ مگر اين که مشروعيت دموکراسي باال ميرفت يا ايان کاه نظاام حزباي
مقتدری ايجاد مي شد.
 .8-5تحلیل تبیینی
همننان که در بحث روش پژوهش گفته شد ،تحليل تطبيقي تاريخي را از روش جبر باولي
استفاده مي کنيم .در جبر بولي ابتدا جدولي از موارد و مفااهيم تشاکيل مايدهايم .ماوارد ماورد
پژوهش ما چهار دوره بود .اما از آنجاا کاه در دوره اساتقاللخاواهي از ساال  1129تاا 1129
بن بست منازعات وجود داشت و بعد از آن وجود نداشته است ،اين دوره را باه دو دوره تقسايم
کرديم که عمالً تعداد موارد را به  9مورد افزايش مايدهاد .حضاور و غيااب مفااهيم براسااس
مفاهيم تئوری پژوهش صورت گرفته است .داده های الزم برای حضور و غياب مفاهيم از روش
تاريخي روايتي استخرا شده است .نکته مهم آن که کليه مفاهيم اين پاژوهش براسااس منطاق
جبر بولي تبديل به صفر و يك شدهاند .در چارچوب منطق بولي ،علت و معلول به صاورت دو
ارزش صد و کذب مورد توجه قرار ميگيرناد .ايان ارزشهاای صاد و کاذب را مايتاوان
برحسب ارزش های کم و زياد نيز استوار کرد .در اين صورت کام ،ارزش صافر و زيااد ،ارزش
يك دريافت ميکند .در اين متن از اين قاعده تبعيت شده است .در نتيجاه هايچ ياك از مقاادير
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داده شده به مفاهيم به معنای حضور و غياب مطلق نيست .به عنوان مثال ،ارزش صفر در مفهوم
F

در دوره تثبيت جمهوری اسالمي به معنای عدم حضور مطلق پيمان دموکراتيك و ارزش ياك

در دوره مشروطه به معنای حضور مطلق اين مفهوم در آن دوره نيست.
جدول  .8جدول بولی مفاهیم تحلیل تبیینی
دوره ها

A

B

C

D

E

F

G

H

P

مشروطه

1

9

1

1

1

1

9

9

9

استقالل خواهی 8

1

1

1

1

1

1

9

9

9

استقالل خواهی 8

1

9

1

1

1

1

9

9

9

تثبیت جمهوري اسالمی

1

9

1

1

1

9

9

9

9

اصالحات

1

9

1

1

1

9

9

9

9

 ,سازمان يابي احزاب = , Dبحران = , Cبن بست منازعات = , Bنخبگان گسيخته =A
 ,مشروعيت دموکراسي = , Gپيمان دموکراتيك = , Fاستقالل از فشار توده ای =E
.تثبيت دموکراسي = , Pنظام حزبي مقتدر =H

براساس يافتههای پژوهش و مطابق با قواعد جبر بولي الگوی علي زير به دست ميآيد:
P = AbCDEFgh+ ABCDEFgh+ AbCDEfgh
= ACDEFgh + AbCDEgh
)= ACDEgh (F+b

براساس شواهد موجود مي توان گفت که در ايران عدم تثبيات دموکراساي طباق دو الگاوی
علي رخ داده است .اين دو الگو را ميتوان اين گونه بيان کرد :اگر وضاعيت نخبگاان گسايخته،
بحران ،سازمانيابي احزاب ،استقالل از فشار تودهای ،مشروعيت پايين دموکراسي و نظام حزباي
ضعيف وجود داشته باشد ،به شرط وجود پيمان بنيادين ياا عادم بان بسات منازعاات ،تثبيات
دموکراسي رخ نميدهد .نکته ای که در اين جا بايد به آن توجه داشت اين است کاه در دو دوره
مشروطه ،پيمان دموکراتيك و استقاللخواهي پيش از وضعيت نخبگاان گسايخته وجاود داشاته
است که با تئوری همخوان نيست ،اما در جبر بولي به اين تقدم و تأخر توجه نميشود.
برای سهولت تبيين ميتوان به اين نکته توجه داشت کاه تئاوری پاژوهش دارای دو مرحلاه
است .يك مرحله ،عوامل ملثر بر انعقاد پيمان دموکراتيك را تبيين ميکند و ديگری عوامل ملثر
بر عدم تثبيت دموکراسي را نشان ميداد .بر اين اساس مي تاوانيم جادول جبار باولي را باه دو
قسمت تقسيم کنيم .يك جدول برای پيمان دموکراتيك و ديگری برای تثبيت دموکراسي .در زير
جدول ارزش برای پيمان دموکراتيك آورده شده است.
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جدول  .8جدول بولی پیمان دموکراتیک
دوره ها

A

B

C

D

E

F

مشروطه

8

0

8

8

8

8

استقالل خواهي 1

8

8

8

8

8

8

استقالل خواهي 2

8

0

8

8

8

8

تثبيت جمهوری اسالمي

8

0

8

8

8

0

اصالحات

8

0

8

8

8

0

در تبيين پيمان دموکراتيك در دوره مشروطه و استقاللخواهي باا ياك وضاعيت بغارنج در
باب تئوری مواجه هستيم .در اين دو دوره پيمان دموکراتيك پيش از وضعيت نخبگاان گسايخته
وجود داشته که با تئوری نميخواند .اما در جبر بولي تقدم و تأخر زمااني لحااظ نمايشاود .در
نتيجه نتايجي به دست ميآيد که با تئوری همخواني ندارند .اگر به خواهيم مطابق تئاوری پايش
برويم ،بايد با وجود نخبگان گسيخته و شرايط  B,C,D,Eپيمان دموکراتيك وضع شود .طباق آن
چه در جدول ديده ميشود ،تنها در دوره استقالل خواهي 1ميتوان اين انتظار را داشات کاه در
آن دوره هم مصالحهای به اين منظور صورت نگرفته است .چون پيمان دموکراتيك از قبل وجود
داشته است.
برای تبيين تثبيت دموکراسي براساس روش جبر بولي ،جدول ارزش آن را تهيه کردهايم .بار
اساس شواهد موجود در جدول ميتوان داوری کرد که در تمامي دورههاای ماورد بررساي ،در
ايران هم مشروعيت دموکراسي پايين بوده و هم نظام حزبي مقتدر وجود نداشته است ،اما پيمان
دموکراتيك در دو دوره مشروطه و استقالل خواهي ،وجود داشته است.
جدول  .3جدول بولی تثبیت دموکراسی

دوره ها

F

G

H

P

مشروطه

8

0

0

0

استقالل خواهي 1

8

0

0

0

استقالل خواهي 2

8

0

0

0

تثبيت جمهوری اسالمي

0

0

0

0

اصالحات

0

0

0

0
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با توجه به يافتههای تجربي موجود درجدول ارزش مربوط باه تثبيات دموکراساي و قواعاد
جبر بولي ،الگوی علي عدم تثبيت دموکراسي در ايران به اين صورت قابل ارايه است:
p = Fgh + fgh = gh

همانطور که مالحظه ميشود ،عدم تثبيت دموکراساي در اياران ناشاي از حضاور همزماان
مشروعيت پايين دموکراسي و نبود نظام حزبي مقتدر بوده است که اين يافته تجربي با تئوری ما
سازگار است .از قانون دمورگان هم ميتوان برای وضعيت معکوس استفاده کرد ،به اين معنا کاه
يعني تثبيت دموکراسي تحت کدام شرايط ميتوانسته رخ دهد.

p = (Fgh+fgh) 
)P = (f+G+H)(F+G+H
= fF+fG+fH+GF+GG+GH+FH+GH+HH
= G+H+GH

براساس ايان معادلاه باولي تثبيات دموکراساي در اياران رخ ماي داد اگار :دموکراساي از
مشروعيت بااليي برخوردار بود يا نظام حزبي مقتدری وجود ميداشت ياا هار دو حضاور پيادا
ميکردند .اين فرمول با تئوری همخواني دارد.
نکته بسيار مهم درباره يافته های پژوهش اين است که علي رغم تفااوتهاای سااختاری و
جامعه شناختي بسياری که ميان چهار دوره پژوهش وجود دارد ،عوامل يکساني ماانع از تثبيات
دموکراسي در ايران شدهاند .اين موضوع نشان ميدهد که تئوری توان تبيين مساله اين پاژوهش
را داشته است .برای تثبيت دموکراسي بايد بعد از پيمان دموکراتيك يکي از دو شرط مشروعيت
باالی دموک راسي و نظام حزبي مقتدر وجود داشته باشد که در دورههای تاريخي ماورد بررساي،
هيچ کدام از اين دو شرط وجود نداشتهاند .بنابراين ميتوان گفات کاه نظاام سياساي اياران در
دوران معاصر علي رغم زمينههای اجتماعي متغيری که داشته است ،با مسايل مشابهي دسات باه
گريبان بوده است که در طول اين دوران به صورت پايداری وجاود داشاتهاناد .يعناي ايان کاه
هيچگاه دموکراسي به آن سطح مشروعيت نرسيد که نخبگان و تودهها آن را بااالتر از هار شايوه
حکومتي ديگر بدانند و همين طور هيچگاه نظام حزبي قدرتمندی شکل نگرفت.
يافتههای پژوهش داللت بر آن دارند که برای وضع پيمان دموکراتيك هماواره ياك مشاکل
اساسي وجود داشته است و اين مشکل آن است که بنبست منازعات رخ نميداده است .در هر
چهار دوره مذکور ،همواره يك جناح سياسي ميتوانسته غلبه خود را بر جناحهای ديگر تحميل
کند ،در نتيجه نيازی به مصالحه و تدوين پيمان دموکراتيك وجود نداشته است .تنهاا در هشات
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سال دوره استقالل خواهي  1بن بست منازعات وجود داشته است که آن هم با غلبه يك جنااح
از بين رفت.
در جمع بندی يافتههای تجربي موجود ميتوان گفت که بر اساس رويکرد نخبهگرايي ،ايران
از تاريخ مشروطه تا کنون در فرآيند دموکراتيزاسيون با مشکالت مشابهي مواجه بوده است .عدم
شکلگيری بن بست منازعات مانع از تدوين پيمان دموکراتيك شده است .ما شاهد بوديم که در
دورههای مورد بررسي ،وضعيت نخبگان گسيخته وجود داشته است .يعني ،جنااحهاای سياساي
کشور حاضر به تحمل يکديگر نبوده و از همکاری با هم سر باز ميزده اند .در چنين وضاعيتي،
هر جناحي که احساس کند توان سرکوب جناح ديگر را دارد ،از اين فرصت اساتفاده مايکناد.
پس عدم شکلگيری بن بست منازعات ،غلبه يك جناح را در پي خواهد داشت کاه حاضار باه
مصالحه با ديگر جناحها نخواهد بود .در چنين شرايطي اگر هم پيمان دموکراتيك وجود داشاته
باشد ،آن را نقض خواهد کرد .همننان که همواره در تاريخ معاصر ايران رخ داده است.
دو عامل ديگری که جامعه ايراني در فرآيند دموکراتيزاسيون با آنها دست به گريبان باوده و
مانع تثبيت دموکراسي ميشدهاند ،عدم مشروعيت باالی دموکراسي نسبت باه ديگار شايوههاای
ح کومتي و نبود يك نظام حزبي قدرتمند بوده است .رويکرد نخبگان و مردم ايران به دموکراسي
دارای نوسات زيادی بوده است .در دوره مشروطه عده اندکي از نخبگاان و ماردم عميقااً آن را
باور داشتند .در دوره استقاللطلبي هر چند تقريباً تمامي جناحها بر آن تأکيد ميورزيدند ،اما در
عمل چندان به آن پایبند نبودند .در دوره تثبيت جمهوری اسالمي ،مردم نشان دادند که ماذهب
و متعاقب آن حکومتي ديني برای آنها از مشروعيتي به مراتب بااالتر از دموکراساي برخاوردار
است .نخبگان نيز که اکثراً برای دموکراسي مشروعيت بااليي قائل بودند ،توسط جناح بنيادگرای
اسالمي سرکوب شدند .در دوره اصالحات هم دموکراسي از مشروعيت خيلي بااليي برخاوردار
نبود .به لحاظ نظام حزبي نيز بايد گفت که هيچگاه در ايران نظام حزباي قدرتمنادی باه وجاود
نيامد .احزاب همواره با چند مشکل جدی روبرو بودند .احزاب توان سازماندهي دروناي خاوبي
نداشتند ،همين طور همواره با اختالفات و کشمکش هاای دروناي مواجاه بودناد کاه منجار باه
انشعاب ميشد .از سوی ديگر احزاب به ندرت با پايگاه اجتماعي خود پيوند داشتند و هماواره
توسط حکومتهای گوناگون سرکوب ميشدند .در نتيجه باا نباود ياك نظاام حزباي مقتادر و
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مشروعيت نه چندان باالی دم وکراسي در ايران امکان تثبيت دموکراساي هماواره ضاعيف باوده
است.
نکته بسيار مهمي که از يافتههای پژوهش به دست آمد و باا تئاوری همخاواني نادارد ،ايان
است که در ايران در دو دوره مشروطه و استقاللخواهي وضعيت نخبگاان گسايخته زمااني باه
وجود آمد که پيمان دموکراتيك وجود داشت .در حقيقت ،آنچه تئوری نميتواند تبيين کند اين
است ،تا زماني که تثبيت دموکراسي به وجود نيامده است ،امکان بازگشت به وضاعيت نخبگاان
گسيخته وجود دارد .چون نيروهای متضاد جناحهای نخبگان سياسي حاکم همواره درصدد غلبه
خود بر ديگر جناحها هستند .در نتيجه اين چرخه تا زماني که بن بست منازعات از بين بارود و
يك گروه مسلط شود و يا اين که تثبيت دموکراسي روی دهد ،ادامه خواهد داشت.

 .6نتیجه گیري
هدم اين مقاله تبيين عدم تثبيت دموکراسي در ايران است .مطالعه تاريخ معاصر ايران نشان
ميدهد دموکراسيخواهي يکي از اهدام مهم جنبشهای اجتماعي و سياساي باوده اماا تثبيات
دموکراسي در ايران رخ نداده است .بارای تبياين ايان واقعاه سياساي باه بررساي تئاوریهاای
دموکراتيزاسيون پرداختيم .اين تئوریها به دو دسته عمده ساختاری و کنشگرا تقسيم مايشادند
که به نظر ما با توجه به شرايط تاريخي ايران ،تئوریهای کنشگرايانه قابليت بيشتری برای تبيين
عدم تثبيت دموکراسي دارند .بنابراين ازطريق استدالل عقالني و تلفيق تئوریهای نخباه گراياناه
هيگلي ،برتون ،فيلد و مورلينو به فرموله کردن دستگاه نظری مقالاه پارداختيم .در اداماه فرضايه
سازی ،تعريف عملياتي مفاهيم و گردآوری دادههای تاريخي برای هر مفهوم را انجام داديم.
آنگاه از طريق روشهای تحليل تاريخي -روايتي و جبر بولي به طور زميناهمناد و تطبيقاي
سعي کرديم ،عدم تثبيت دموکراسي در ايران را بر مبنای تئوری پژوهش مطالعاه تجرباي کنايم.
دراينجا مهمترين يافتههای پژوهش و داللتهاای نظاری و عملاي ايان اثار را اراياه مايکنايم.
مهمترين يافتههای پژوهش در دو سطح تفسيری و تبييني به شرح زير بودهاند.
يافتههای تفسيری حکايت از آن دارند که در ايران پي در پي وضعيت نخبگان گسيخته روی
داده است .اما بنبست منازعات رخ نميداده است .بلکه يك گروه يا جناح نخبگان مايتوانساته
قدرت خود را به ديگر جناحهای سياسي تحميل کند و به هماين خااطر امکاان مصاالحه مياان
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نخبگان از بين ميرفته است .هر چند ديگر شرايط تکميلي برای تساهيل ماذاکرات هماواره در
ايران وجود داشته است مانند سازمانيابي احزاب ،نبود فشار تودهای ضد مصالحه و بحرانهاايي
که ضرورت مذاکرات را بيشتر ميکرد .يافته تفسيری مهم ديگر ايان بودناد کاه در چهاار دوره
مورد مطالعه در ايران مشروعيت دموکراسي در سطح بااليي نبوده است .هر چند اين وضعيت در
دورههای مختلف نوسان داشته است .همينطور هيچ وقات ،نظاام حزباي قدرتمنادی در اياران
شکل نگرفت .عمدتاً احزاب ضعيف بوده و تحت سيطره افاراد باودهاناد ياا توساط دولاتهاا
سرکوب ميشده اناد و هماين طاور پيوناد ارگانياك مناسابي باا جامعاه نداشاتهاناد .در نتيجاه
فعاليتهای سياسي در ايران غالباً به صورت غيرحزبي انجام شده است .يا افراد برجسته سياسي
تصميم گيرنده بودهاند و يا تحت فشارهای تودهای ،تصميماتي گرفتاه مايشاده اسات .در کال
وضعيت دموکراسي در ايران هر چند دارای نوسانات عمدهای بوده است ،اماا منجار باه تثبيات
دموکراسي نشده است.
يافتههای تبييني داللت بر آن دارند که تثبيت دموکراسي در ايران به اين علت رخ نداده است
که در چهار دوره مورد مطالعه دموکراسي از مشروعيتي بااليي برخاوردار نباوده و نظاام حزباي
قدرتمندی در ايران شکل نگرفته است .اين يافته تجربي با تئوری سازگاری دارد .نکته ديگر اين
که يکي از مهمترين علل عدم مصالحه برای تدوين پيمان دموکراتيك در ايران عدم شکلگياری
بنبست منازعات بوده است .طبق تئوری تنها عاملي که برای رسيدن به پيمان دموکراتيك غايب
بوده است ،وضعيت بنبست منازعات ميباشد .به اين معنا که نخبگان حاکم در وضعيت تاوازن
قدرت قرار نداشتهاند و يکي از جناحهای نخبگان توان تحميل قدرت خود را به ديگر جناحهای
نخبگان داشته است .در نتيجه ،نيازی به مصالحه برای تدوين پيمان دموکراتياك وجاود نداشاته
است .البته براساس يافتههای پژوهش ،ما با دو وضعيت ناسازگار با تئوری مواجه شدهايام .اول
اين که پيمان دموکراتيك مشروطه بدون شکلگيری وضعيت نخبگان گسيخته تدوين شد و دوم
اين که با وجود پيمان دموکراتيك در دو دوره مشروطه و استقاللخاواهي ،ماا شااهد وضاعيت
نخبگان گسيخته بوديم .اين دو وضعيت پرابلماتيك در داللتهای نظری مورد بحث قرار گرفتاه
است.
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 .7داللتهاي نظري
در اين قسمت بر اساس يافتههای پژوهش ،ميزان سازگاری تئوری با شرايط ايران بررسي و
گزارههای تاريخي برساختهايم .در باب انطبا تئوری با شرايط ايران ميتوان گفت که تئوری تا
حد قابل قبولي ميتواند ،عدم تثبيت دموکراسي در ايران را توضيح دهد .اما با دو مشکل مواجه
شديم .اول اين که پيمان دموکراتيك مشروطه در شرايطي متفاوت از تئوری پژوهش بسته شد و
ديگر اين که ب ا وجود پيمان دموکراتيك ما شاهد وضعيت نخبگان گسيخته بوديم .اين دو
مشکل ،با اصالحاتي و برساخت گزارههای تاريخيای که توضيح ميدهيم ،قابل حل هستند.
نخست آن که فرآيند انعقاد پيمان دموکراتيك مطابق تئوری ،يکي از راههای ممکن است و نه
تنها يك راه .در حاليکه پيمان دموکراتيك ميتواند از پايين و يا از سوی نخبگان غيرحاکم هم
تحميل شود .ديگر اين که بايد دانست با بستن پيمان دموکراتيك ،جامعه وضعيت باثبات پيدا
نميکند .برای باثبات شدن جامعه يا بايد به مرحله تثبيت دموکراسي برسيم يا بازتوليد
اقتدارگرايي داشته باشيم و گرنه شاهد وضعيت نخبگان گسيخته خواهيم بود .در حقيقت ،اين
موضوع را ميتوان اين گونه توضيح داد که بعد از پيمان دموکراتيك اگر به تثبيت دموکراسي
برسيم ،فرآيند پايان مي پذيرد ،اما اگر نرسيم ،بازگشت به وضعيت نخبگان گسيخته خواهيم
داشت .آن گاه اگر بنبست منازعات به وجود نيايد ،حکومت اقتدارگرا شکل ميگيرد و اگر بن
بست منازعات وجود داشته باشد .اين چرخه تکرار خواهد شد تا به تثبيت دموکراسي يا
اقتدارگرايي برسيم.

 .1داللتهاي عملی
برای تثبيت دموکراسي در ايران بايد موانع اصلي آن را حل کرد .طبق يافتههای پژوهش ،دو
مانع اصلي اين فرآيند ،نبود مشروعيت باالی دموکراسي و عدم نظام حزبي مقتدر ميباشد .پس
نياز است که ابتدا آگاهي نسبت به دموکراسي را گسترش داده و فرهن

دموکراتيك در جامعه

نهادينه شود .اين امر نيازمند جامعه مدني قوی ،رسانههای آزاد و روشنفکران فعال ميباشد .در
حالي که در جامعه ما در اين سه زمينه با مشکالت جدی مواجه هستيم .اگر ميان نخبگان حاکم
توازن قدرت به وجود ميآمد ،اين شرايط بهبود پيدا ميکرد .مانع دوم عدم تثبيت دموکراسي در
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ايران ،نبود نظام حزبي مقتدر است .همواره در ايران احزاب تابع افراد و رهبران سياسي بودهاند
و موجوديت مستقل و دموکراتيك نداشتهاند .به عالوه ،هر حزبي که با حاکمان فاصله داشته،
توسط حکومت سرکوب شده است .شايد يکي از مهمترين نقطه ضعف احزاب در ايران ،اين
بوده که معموالً با پايگاه اجتماعي خود پيوندهای سستي داشتهاند .اگر احزاب به جای تالش
برای کسب سريع قدرت ،سعي ميکردند تا با ارتباط با پايگاه اجتماعي خود ،پايگاهشان را
تقويت کنند و از پايين به باال شکل ميگرفتند ،آنگاه توان تأثيرگذاری بيشتری داشتند و
حکومتها هم نميتوانستند به راحتي آنها را سرکوب کنند .البته يك مانع ديگر فعاليتهای
حزبي ،پايين بودن فرهن

مشارکت در جامعه است .افراد جامعه ايراني بيشتر تمايل دارند به

صورت فردی عمل کنند تا اين که در قالب گروههای متفاوت در پي منافع خود باشند .اين امر
باعث مي شود که هم جامعه مدني و هم احزاب قدرتمند شکل نگيرند .در پايان بايد گفت برای
خرو از اين بنبست ،نياز است به هر طريقي ،آگاهي و فرهن

دموکراتيك و مشارکت در

جامعه گسترش پيدا کند.
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ملي شدن صنعت نفت ايران .تهران :مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
خوش چهره .روزنامه کارگزاران.1199/1/29 ،
رضايي ،اسداهلل  .1199.کالبد شکافي احزاب سياسي .تهران :انتشارات آمه.
روزنامه صبح امروز.1129/9/9 ،
روزنامه همشهری.1191/4/2 ،
روزنامه ياس نو.1192/11/9 ، 1192/19/24 ،
زيبا کالم ،صاد  .1199 .ساختار قدرت بعد از رضا شاه .در مقصودی ،مجتبي ،تحوالت سياساي اجتمااعي اياران،
تهران ،انتشارات روزنه.
زيباکالم ،صاد  .1192.وداع با دوم خرداد .تهران :انتشارات روزنه.
ساعي ،علي .1199 .دموکراتيزاسيون در ايران .تهران :انتشارات آگاه.
ساعي ،علي .1192 .روش پژوهش در علوم اجتماعي .تهران :انتشارات سمت.
شجيعي ،زهرا  .1191 .نخبگان سياسي ايران :از انقالب مشروطيت تا انقالب اسالمي .تهران :انتشارات سخن.
طيراني ،بهروز .1129 .اسناد احزاب سياسي ايران ( .)1129- 1119تهران :انتشارات سازمان اسناد ملي ايران.
عاقلي ،باقر .1128 .روزشمار تاريخ ايران .تهران :نشر گفتار.
عظيمي ،فخرالدين .1191 .حاکميت ملي و دشمنان آن .تهران :نگاره آفتاب.
عظيمي ،فخرالدين .بحران دموکراسي در ايران .1129- 1112 :ترجمه عبدالرضا هوشن

مهادوی و بياژن ناوصری.

. 1124تهران :نشر البرز.
علي بابائي ،داود 29 .1194 .سال در ايران چه گذشت؟ (از بازرگان تا خاتمي) .تهران :انتشارات اميد فردا.
فوران ،جان .مقاومت شکننده :تاريخ تحوالت اجتماعي ايران .ترجمه احمد تدين .1192.تهران :خدمات فرهنگاي
رسا.
فوزی ،يحيي .1194 .تحوالت سياسي و اجتماعي بعد از انقالب اسالمي در ايران .تهاران :ملسساه چااپ و نشار
عرو .
قوچاني ،محمد  .1128.بازی بزرگان .تهران :انتشارات جامعه ايرانيان.
کاتوزيان ،محمد علي همايون .مصد و مبارزه برای قدرت در ايران .ترجمه فرزانه طاهری. 1129 .تهاران ،نشار
مرکز.
کاتوزيان ،محمد علي ..تضاد دولت و ملت .ترجمه علي رضا طيب. 1199 .تهران :نشرني.

ساعی و کوشافر .8833 .تحلیل جامعهشناختی عدم تثبیت دموکراسی در ایران 23
کدی ،نيکي و مهرداد امانت .1192 .ايران در دوره آخرين شاهان قاجار ( )1949- 1822در :آوری ،پتر و ديگاران،
تاريخ ايران (از مجموعه تاريخ کمبريج) :دوره افشار ،زند و قاجار .ترجمه مرتضي ثاقب فر .تهران :انتشارات جامي.
کسروی ،احمد .2919 .تاريخ مشروطه ايران .تهران :انتشارات اميرکبير.
کوشافر ،محسن .1194 .تأثير ارزش های مدرن بر مشروعيت سياسي جمهوری اسالمي ايران .پايان نامه کارشناسي
ارشد دانشگاه تربيت معلم.

کوشافر ،محسن .1198 .تحليل جامعه شناختي عدم تثبيت دموکراسي در ايران با تأکيد بار رويکارد نخباه گراياي
( .)1294- 1199پايان نامه کارشناسي ارشد جامعه شناسي ،دانشکده علوم انساني ،دانشگاه تربيت مدرس.

مدير شانه چي ،محسن .1199 .فرهن

احزاب و جمعيت های سياسي .تهران :نشر نگاه معاصر.

مرواريد ،يونس .1122 .از مشروطه تا جمهوری :نگاهي به ادوار مجالس قانونگذاری در دوران مشروطيت .تهران:
نشر اوحدی.
مصد  ،محمد .1199 .خاطرات و تأمالت دکتر محمد مصد  .تهران :انتشارات علمي.
مصور رحماني ،محمود .1199.ايران  29در آينه مطبوعات .تهران :نشر گوينده.
مير سليم ،سيد مصطفي  .1194.جريان شناسي فرهنگي بعد از انقالب اسالمي ايران .تهران :انتشارات باز.
نجاتي ،غالمرضا .1199 .جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران و کودتای  29مارداد .1112تهاران :شارکت ساهامي
انتشار.
نشريه آفتاب ،شماره  ،12بهمن .1199
نوصری ،عزت اهلل .1192 .تاريخ احزاب سياسي در ايران :از مجلس دوم مشروطيت تا مجلس ششم انقالب اسالمي.
شيراز :انتشارات نويد شيراز.
هاشمي رفسنجاني ،علي اکبر .1129 .هاشمي رفسنجاني ،سخنراني سال  .1199تهران :دفتر نشر معارم.
هاشمي رفسنجاني ،علي اکبر .1194 .کارنامه و خاطرات سال  :1198انقالب در بحران .تهران :دفتار نشار معاارم
انقالب.
هانتينگتون ،ساموئل .بي تا .مو سوم دموکراسي .ترجمه احمد شمسا. 1121 .تهران :انتشارات روزنه.
هلد ،ديويد .بي تا .مدل های دموکراسي .ترجمه عباس مخبر .1194.تهران :انتشارات روشنگران و مطالعات زنان،
چاپ سوم.
هيرو ،فيليپ  .بي تا .ايران در حکومت روحانيون .ترجمه محمد جواد يعقوبي دارابي .1199.تهران :انتشارات باز.
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