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  انتخابات در ایراني شهروند دهيرأی رفتار بر مروری

 (1388 -1398 هایسال بر تمرکز با)
 1 رویز امینیپ                                                                                                    

   محسن محمدی خانقاهی 2 

 چکیده
ارکت ویژه مشساالری دینی، بستر مشارکت سیاسی و بهدموقوع انقالب اسالمی و تحقق مر

یرانی ار جامعه دهی دیأرهای مختلف در یک دهه اخیر، گونه رو،. ازاینانتخاباتی را فراهم ساخت
دان هی شهروندیأرفتار ر؛ ال اصلی است کهؤمشاهده شده است. این مقاله در پی پاسخ به این س

از  مقالهدر این راستا، برای انجام  است؟بوده چگونه  1388 -1398های در انتخابات سالایرانی 
ته هره گرفتلف بمنابع مخدر برداری ها از ابزار فیشروش تحلیل اسنادی و برای گردآوری داده

 س تکلیفر اسا، بخشی از شهروندان به شکل حمایتی و باسالمی از ابتدای انقالب شده است.
. در ستا رجاه پابدهی در بخشی از جامعیأر ۀاکان این شیوشرعی در انتخابات شرکت کرده و کم

امعه، جشتی به معی اقتصادی، تغییر سبک زندگی و افزایش فشارهای ۀادامه، با تشدید روند توسع
، تراکم هاضعف وها ناکارآمدی ظهور برخیگرا رشد یافت و از سویی دیگر، با دهی منفعتیأر

تماعی، های اجفراگیری شبکه همچنین با تر شده است.جستهاعتراضی برهای دهیرأینارضایتی 
دهی یأرنیز،  و محلی در سطح خرد کند.ینده را تجربه میدهی هیجانی نیز روندی فزارأی

 مذهبی قابل مشاهده است.      - یای و قومطایفه
 .رانیای هروندش اسالمی، انقالب دهی،رأی رفتار انتخابات، سیاسی، مشارکت :هاکلیدواژه
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 مقدمه
 رای یکبکه ترین اشکال مشارکت سیاسی است مهمجمله دادن ازیأحضور در انتخابات و ر

از  انیمعه ایردر جا . با توجه به سطح پایین توسعه سیاسیدارداهمیت زیادی  جامعه و نخبگان آن
 وکارهایزو فقدان یا ضعف نهادها و سا هلوی دومویژه تعمیق آن در دوره پنظر تاریخی به

است.  ت سیاسیارکثر برای مشؤتنها مجرای م مشارکت سیاسی فعال و نهادینه، انتخابات تقریباً
 ۀده ای چهارهاباتدهی جامعه در انتخیأجهت، تحلیل و فهم مشارکت انتخاباتی و رفتار رازاین

 گذشته، واجد اهمیت باالیی است. 
عات مطال یزن ایرانمحافل علمی در  با وجود اهمیت مطالعات انتخابات در مجامع علمی،

 «هیدیأر نشکو  بررسی رفتار»حوزه های انجام شده در تر، پژوهشصورت خاصانتخابات و به
 و ایران میمهوری اسالبسیار فقیر و جوان است. از سویی دیگر، با توجه به ماهیت نظام ج

در  ات متعددبرگزاری انتخاب ینو همچن ساالری ایراننظام مردمبیرونی علیه  فراوانِ یفشارها
زمند ت نیاسازی انتخابادارای اهمیت است. بهینه سطوح مختلف، مدیریت مطلوب انتخابات

، هی مردمدیأر های متعدد است و ضعف دانشی در باب انتخابات و رفتارشناخت جامع و پژوهش
در  ای کهگونههب؛ های متعددی را برای نظام سیاسی از ناحیه انتخابات پدید آورده استچالش

ش ش تنبخشی به ساخت نظام سیاسی، سبب افزایجای استحکامبرخی موارد، انتخابات به
نابراین بجتماعی، وارونگی توسعه و فرسایش سرمایه اجتماعی در جامعه شده است. ا -یسیاس

 1388-1398ی هاسال شهروندان در انتخاباتدهی یأ: رفتار راین است که پرسش اصلی پژوهش
وندان شهردهی یأتبیین رفتار ر، پژوهش نیز است؟ با توجه به پرسش اصلی، هدفبوده چگونه 

 .استایرانی پس از انقالب اسالمی 
 

 پژوهش پیشینه -1
شناسی انتخابات و رفتار انتخاباتی در جمهوری جامعه»( در پژوهشی با عنوان 1388دارابی )

وهای مطرح و مرسومی همچون اقتصاد سیاسی، پردازد که الگبه این امر می« اسالمی ایران
دهی در ایران ناکافی است چرا که رفتار انتخاباتی شناسی سیاسی و... برای تبیین رفتار رأیروان
ای با ( نیز در مقاله1394پرورده است. عرف و غالمی )پرورده و مکانپرورده، زمانای زمینهپدیده

پردازند که در به این موضوع می« ساالری دینیر نظام مردممدل معنایی رفتار انتخاباتی د»عنوان 
دادن صرفاً یک کنش سیاسی نیست بلکه امری دینی و شرعی ساالری دینی، رأیگفتمان مردم
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جهت، شود. ازاینای شهروندی محسوب میاست؛ اما در گفتمان لیبرال دموکراسی صرفاً وظیفه
 ی متفاوتی برخوردار است.دادن در دو گفتمان نامبرده از معانرأی

ری اسالمی دهی در انتخابات جمهوالگوی رفتار رأی»( در پژوهش1397یوسفی رامندی )
ا بنامزد  ه یکب، تالش کرده تا علل گرایش مردم «ایران مبتنی بر رویکرد بازاریابی سیاسی

رقابت،  فضای مله عارویکرد بازاریابی سیاسی را مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد که در نهایت س
ه دزارسول زارع گیرد.بحث قرار می های اصلی مورد شناسایی وعنوان مؤلفهدهنده، بهنامزد و رأی

ورای مجلس ش دهی مردم تهران در انتخابات دوره دهمتبیین رفتار رأی»( در مقالۀ 1396)
ی اختارهاسن میا شناسانه معتقد است رابطه دوسویهگیری از رهیافت جامعه، با بهره«اسالمی

عامل  رکت، برن مشادهنده است. در بُعد میزااجتماعی و احزاب سیاسی به رفتار انتخاباتی جهت
هت جباال و باال تأکید شده است و در بعد بهافزایش احساس اثرگذاری اقشار طبقه متوسط رو

ود، خجتماعی ا ایگاهپطلبان با توانمندی بسیج شود که اصالحمشارکت نیز، به این امر اشاره می
 سرنوشت را رقم زدند. 

ت در انتخابا دهندگی ایرانیانبررسی رفتار رأی»( در مقاله پژوهشی 1394صفری شالی )
های هر گروبه ترتیب عواملی چون حوزه جغرافیایی سکونت، عضویت د« مجلس شورای اسالمی

 ر. را بر رفتایغات و..تبلمذهبی، وابستگی حزبی،  - های قومیاجتماعی، خانواده، عضویت در گروه
پژوهشی با عنوان  ( نیز در1397دانند. کریمی مله و تبارسوته )انتخاباتی شهروندان مؤثر می

ت در زان مشارککنند که میبه این موضوع اشاره می« شناسی رفتار انتخاباتی در کردستانجامعه»
. در معی و..های جثیر رسانههای اخیر به دلیل افزایش آگاهی، مقایسه خود با دیگران، تأسال

ه تر شدنگتبع آن خواست مشارکت در قدرت نیز مطرح و پررکردستان افزایش یافته است و به
  است. 

دهی یاختی رفتار رأشنتبیین زمینه»ای با عنوان ( نیز در مقاله1395شکربیگی و کمالوندی )
کنند که یماشاره « ایالمدر دهمین انتخابات مجلس شورای اسالمی؛ بررسی موردی استان 

ین امر اه است و ای، بازتولید مناسبات ایلی و... مواجهایی چون تنازع قبیلهانتخابات با چالش
ای با قاله( در م1395)راد زاده و کرمیجمعهده است. امامتأثیر خود قرار داکیفیت انتخابات را تحت

شوند که آور می، یاد«ی با نگاهی به ایرانرفتار انتخابات وتحلیل عوامل مؤثر برتجزیه»عنوان 
محور همراه دهی موضوعشناختی کاهش یافته است و این با افزایش رأیاهمیت عوامل جامعه

ه بکند و م میبوده است که دربردارنده موضوعاتی است که مردم را به مخالف و موافق تقسی
 زا معروف است. موضوعات شکاف
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ا و هه پژوهشدهد کدهی در ایران نشان میحوزه رفتار رأیهای موجود در بررسی پژوهش
برخی ر، یری دیگتعب زمینه از نظر کمی و تا حدی کیفی نیز فقیر است. به مطالعات موجود در این

کز است؛ اص متمرتی خمطالعات کلی بوده و یا برخی از آنان گاهاً بسیار جزئی است و بر انتخابا
اند. زمان نپرداختهصورت همطح کالن و خرد بهر انتخاباتی در سیک به تحلیل جامع از رفتاهیچ
خرد و  زمان رفتار انتخاباتی جامعه ایرانی در دو سطحرو، پژوهش کنونی سعی دارد تا همازاین

یج چنین نتاویژه در یک دهه اخیر مورد توجه قرار دهد. همهای مختلف آن را بهکالن و گونه
است،  خته شدهها پردادهی که در پژوهش کنونی بدانمختلف رأیهای کسب شده و بیشتر گونه
ه شرح و ر اول برای بااند و این پژوهش بها مورد بحث و اشاره واقع نشدهتاکنون در دیگر پژوهش

 ها پرداخته است.  بسط آن
 

 مفاهیم پژوهش -2

 مهوری اسالمي ایرانمشارکت سیاسي در ج .1-2
یاسی را شارکت سون مها و تحوالت سیاسی، الگوهای متفاوت و گوناگمعاصر با تمام رویداد ایرانِ

ای، ، قبیله، کاستیرکتیسیاست در ایران، ابعاد پدرساالر، غیرمشا تجربه کرده است. در طول تاریخِ
شته و نار گذاکریخی های خاص تامرحله و البته با نوسانبهآمیز و استبدادی خود را مرحلهخشونت

ت. با انده اسن کشها و زنابه طبقات متوسط شهری، آگاهان و باسوادان اقلیت مشارکت را ۀگستر
 یامدرن، نظیای مبار در تاریخ ایران و شاید تاریخ دنپیروزی انقالب اسالمی، برای نخستین

 وخرمشاد مد. )های دینی بود، بر سر کار آسیاسی که درصدد تلفیق اصول دموکراسی و آموزه
 د که برترسیم کر ن ساختار، نظام سلطنتی را برانداخت و نظامی نوین را( ای58: 1392رفیعی، 

 مختلف( ر سطوحمبتنی بوده و نقش و مشارکت مردم در تعیین نمایندگان )د« تفکیک قوا»اصل 
 98 شارکتمسیس و تکوین این نظام با أهمچنین آنان، در ت ت؛بینی و تعریف شده اسپیش

مده ت پیش آشکالمها و بحران ۀکردند. از سویی با لحاظ هم درصدی، نقش مبنایی و اساسی ایفا
ف ت، متوقتخاباای، روند مشارکت سیاسی و برگزاری انپس از انقالب اسالمی، در هیچ مرحله

 ( 65: 1392سروی و جعفرپور، نشده است. )خواجه
های ت، ظرفیهای فقهی و مبانی دینیبه آموزه مستند بودن برری دینی عالوهاالسمردم

( 55: 9413، زیادی جهت مشارکت سیاسی نخبگان و مردم تعریف و تبیین کرده است. )ایزدهی
شاره اقطع مقالب اسالمی به سه عیوضی در تحلیل و بررسی روند مشارکت سیاسی بعد از ان

 کند که در آن سه بازه، رفتار سیاسی به سه شکل بروز کرده است: می
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 (؛75-67ریحی رفتار انتخاباتی )روند تسریعی، فراگیر و غیرتص -1
 (؛86-76روند تعمیقی، فراگیر و تصریحی رفتار انتخاباتی ) -2
  .(77-08روند تعمیقی، کمتر فراگیر، بیشتر تصریحی رفتار انتخاباتی ) -3

د خاص خو هایگیبندی دوران پس از انقالب به چندین مرحله، هر دوره ویژبا لحاظ تقسیم
شتراک مانی، ازین بازه دفاع مقدس، در ادوران و  جمهوری اسالمی ایرانغاز . با توجه به آداردرا 

 وف شرعی تکلی اساس دهندگان برای حفظ انقالب و نظام باعث شده بود که مردم بریأمنافع ر
سی در سیا هایعرفی در انتخابات شرکت کنند. در دوره دوم، یعنی دوران سازندگی، گروه

 تا با کردندمحدودتر به کنش سیاسی پرداخته و سعی می تر وهای مشخصچارچوب تشکل
 یهافعالیت تیجه،نتر و از راه توجه به منافع مردم، فعالیت سیاسی کنند و در شعارهای مشخص

رشد شرایط  های گوناگون با کارکرد حزبی سبب تعمیق رفتار مشارکتی شهروندان شد.گروه
هت رشد معه جتا فضای اجتماعی و فرهنگی جا های مختلف، سبب شداقتصادی و گذر از بحران

 چشمگیر ارکتسیاسی و تقاضای سیاسی فراهم گردد. با به وجود آمدن جریان دوم خرداد، مش
لیل ده، به رغم فضای باز سیاسی شکل گرفتبهاما  ؛شهروندان در این دوره صورت پذیرفت

لوب رداری مطبهجود آمده بهرو... احزاب و مطبوعات موفق نشدند تا از فضای به و یریتسوءمد
، 1384جمهوری سال ( در ادامه و در انتخابات ریاست67: 1392سروی و جعفرپور، کنند. )خواجه

بودند تا  شاندگیی زنپیشروی آرام محرومان مشاهده شد و آنان در پی پیدا کردن بدیلی برا ۀپدید
خص کرد که طبقات مش 1384 تخاباتها دست بزنند. انامکانات و فرصت ۀبتوانند به توزیع دوبار

دست یون تهیدین میلکه در این انتخابات، اقدام جمعی چنچرا ؛آورندروی می« ناجنبش»پایین به 
ران، و همکا قاسمیانتخابات را رقم زدند. ) ۀها شده و نتیجمشاهده شد که وارد فضای خیابان

1395 :139 ) 

 

 نماد عیني مشارکت سیاسي  ؛انتخابات. 2-2 
تعریف آن را بدین معنی  ههای مهم مشارکت سیاسی است و همشرکت در انتخابات از فعالیت

ترین و دهی، رایجیأمشارکت در انتخابات و ر ،( درواقع573: 1393اند )فرهادی و کاظمی، پذیرفته

مله و )کریمی .ساالر استآشکارترین نوع مشارکت سیاسی برای اکثر شهروندان در جوامع مردم
ترین در ایران نیز با توجه به ضعف نهادهای مدنی و احزاب، انتخابات اصلی (3: 1398ارسوته، تب

از انقالب اسالمی، با وجود بعضی  پس بستر برای مشارکت و کنش سیاسی شهروندان است.
ترین سازوکار های سیاسی، انتخابات به اصلیهای گفتمانی چالشی میان جریانتعارضات و رقابت

مند کردن فرایند انتقال قدرت بدل شد. برعکس منطق سیاست در آمیز و قاعدهلمتجهت مسا
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ثر جهت ؤ، روشی نوین و مجمهوری اسالمی ایرانتاریخ ایران معاصر، نهادینه شدن انتخابات در 
مهوری پایداری و مشروعیت بخشیدن به نظام سیاسی بود و از عوامل کلیدی ایستادگی نظام ج

های داخلی و توطئه خارجی و... همین متکی بودن آن بر ها و چالشرابر بحراندر ب اسالمی ایران
 ( 151: 1394هاشمی، )بنی .آراء و مشارکت مردمی است

که از  ان گفتبتو گذشته، شاید ۀبا توجه به برگزاری انتخابات در سطوح گوناگون طی چند ده
ی مهورر جی، ددم در چنین قالبنظر آماری، بیشترین میزان برگزاری انتخابات و مشارکت مر

و  تشارکهای مهرچند که همچنان ضعف جدی در سایر قالب ؛محقق شده است اسالمی ایران
کت قق مشارر تحدشود و به این دلیل، نقش انتخابات سیاسی در جامعه ایرانی دیده می فعالیت

 سیاسی، بسیار برجسته است. 
 

 دهي یأرفتار انتخاباتي و الگوهای تحلیل ر. 3-2
 ستاسی، سیاشنعهدهی شهروندان در نقطه تالقی بین علوم مختلف ازجمله جامیأبررسی رفتار ر

نی بر مشارکت ( بدیهی است که عوامل گوناگو66: 1397گیرد. )یوسفی رامندی، ... قرار میو
ر فتارثر بر ؤمل متنهایی قادر نیست تا عواخاصی به ۀسیاسی و انتخاباتی اثرگذار است و نظری

ر یک دیدگاه، الگوهای د( 10: 1390راد، زاده و کرمیجمعهانتخاباتی را تشریح و تبیین کند. )امام
-یروان رویکرد»شود: باب رفتار انتخاباتی در سه رویکرد کالن خالصه می نظری گوناگون در

 «. تصادیاق - رویکرد انتخاب عقالیی»و « شناختیرویکرد جامعه»، «سیاسی
اد از قی افردادن تابع تلیأر ،عوامل روانیضمن اهمیت به  سیاسی،ی و ندر رویکرد روا

گیری وانی در شکل( درواقع، عوامل ر90 :1388موضوعات اصلی سیاسی در جامعه است. )عبداهلل، 
ن که میا اطفیرفتارهای سیاسی و اجتماعی شهروندان اثر باالیی دارد و روابط احساسی و ع

فر و از نیک ه نقل)کالنتری، ب .کندود دارد، نقش اصلی را بازی میدهندگان و نامزدها وجیأر
دادن، یأی آن نوع ر( در بسیاری از موارد، وابستگی به احزاب و در پ68 -67: 1397پور، جابری

ود. شاء میالق از سوی محیط و خانواده به فرد نوعی پیوند احساسی و عاطفی است که عمدتاً
 (90: 1388 ،)عبداهلل

شناسانه نشان داد که با مطالعه شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی افراد رد جامعهرویک
دهندگان به افراد یا یأبدین معنی که ر ؛بینی کرددهی آنان را پیشیأتوان ردهنده، مییأر

شان حمایت کرده است. )عبداهلل، صورت تاریخی از گروه اجتماعیدهند که بهی میأاحزابی ر
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( طبقه اجتماعی، پیوندهای جغرافیایی و قومی، وابستگی مذهبی، عضویت گروهی 90-88: 1388
 ( 67: 1397پور، در این رهیافت دارای اهمیت است. )نیکفر و جابری کننده و...فرد انتخاب

 ن مبنا،ر ایاز دیگر رویکردهای مطرح، انتخاب عاقالنه و الگوی اقتصاد سیاسی است. ب
حزاب رنامه او ب خاباتی به ارزیابی دولت و عملکردهای آن پرداختهشهروندان طی مبارزات انت
نگیزه ست که اار آن زنند. فرض بکنند و در ادامه، دست به گزینش میمخالف را با آن مقایسه می

ند تا از ظار دارانت آید؛ آنانبر پایه منافع به وجود می افراد جهت شرکت در انتخابات، اساساً
طلوب ممنافع  ند کهکنفع شده و در نهایت، نامزدها یا احزابی را گزینش میهای دولت منتسیاست

ها و نظرات یدگاهد( آنچه از مجموع 91: 1388)عبداهلل،  .مین کنندأو مشخصی را برای ایشان ت
افراد  دهییأرزمان در رفتار صورت همهای مختلفی بهلفهؤآید این است که عوامل و مبرمی

 هکنندینید تبنتوانمی ( هر یک از رویکردهای نظری،69-68: 1397پور، و جابری )نیکفر. اثرگذارند
 جامعی بتاًنندگی نسکینیک از این رویکردها، قابلیت تبیاما هیچ ؛دنبخشی از رفتار انتخاباتی باش

بر ندان را هی شهرودیأر توان رفتار انتخاباتی و، نمیمهوری اسالمی ایرانحال، در ج. بااینندارند
خاباتی تار انتکه رفچرا ،طور دقیق و جامع تبیین کردیک از الگوهای نظری نامبرده بهاساس هیچ

 (  339: 1388است. )دارابی، « پروردهای زمینهپدیده»
  

 الگوی پژوهش   -3
 ی پس ازایران دهی شهروندانیأ، رفتار انتخاباتی و رگذشت در بخش قبل شرحی کهمبتنی بر 

ی های نظرالگو وکدام از رویکردها صورت دقیق و جامع با هیچتوان بهی را نمیانقالب اسالم
لگوی اکردها، روی وها گیری از این نظریهمورد بحث، تبیین و تحلیل کرد. بر این اساس با بهره

دهی یأتلف رهای مخگردد. در این مدل، گونهمفهومی جدیدی برای پیشبرد پژوهش طراحی می
 گیرد: ی در دو سطح کالن و خرد مورد اشاره قرار میشهروندان ایران
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 دهی شهروندان در انتخابات. الگوی رفتار رای1شکل شماره 

 

  3881 -1398های در انتخابات سالدهي شهروند ایراني یأرفتار ر -4
 ان رفتارتو، میباتیبا توجه به فرهنگ سیاسی دیرپا و مشاهده روندهای تاریخی در مشارکت انتخا

ویژه هبو  ذشتهگدهه  های چهاردهی در جامعه ایرانی را تبیین و تعریف کرد. تجربه انتخاباتیأر
لی و سطح مدر د دهی جامعه ایرانییأنشانگر آن است که مشارکت انتخاباتی و ر یک دهه اخیر

 بدر قال سالمی(لس و شوراهای اجهای محلی نظیر مهای سراسری( و خرد )انتخابات)انتخابات
ی شامل طح ملدهی در سیأمشارکت انتخاباتی و راست.  چندگونه اصلی، قابل تعریف و تبیین

 موارد زیر است:
 

 اعتراضي   - يدهي سلبیأر. 1-4
گرایی شیعه بر از سویی، آرمان .جامعه ایران در زمینه اعتراض، بافتی تاریخی، هویتی و... دارد

آفرین بوده و همچنین، تجربه در جامعه ایران نقششکل دادن به سازمان ذهنی و هویتی اعتراض 
به لحاظ تاریخی  ،گیری پایگاه اعتراض مؤثر است. درواقعتاریخ سیاسی برای ایرانیان نیز در شکل

: 1399)امینی،  .تا قبل از انقالب، جامعه ایرانی همواره در برابر ساخت سیاسی قرار داشته است
های عتمادی و بدبینی نسبت به سپهر رسمی، از ویژگیا( از منظر فرهنگ سیاسی نیز، بی20

گیری اعتراضی و ( و این امر در تقویت جهت339: 1388برجسته جامعه ایرانی است. )دارابی، 
های رفتارشناسی انتخاباتی جامعه ایرانی مخالفت ثر است. بنابراین، از ویژگیؤسلبی در انتخابات، م
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های سیاسی برای کسب ( و جریان130: 1394شالی، )صفری ؛ با وضع موجود و نقد آن است
ضی، در پی جذب آرای شهروندان اپیروزی در کارزارهای انتخاباتی با در پیش گرفتن رویکرد اعتر

 ( 218: 1397 ،سروی و حسینیهستند. )خواجه
 تخاباتیثر بر کنش انؤهای ماعتراضی، از گونه -دهی سلبی یأشود تا راین وضعیت سبب می

نتخاباتی ارفتار  نوع امعه ایرانی باشد. بررسی انتخابات گذشته نیز نشانگر پررنگ بودن ایندر ج
راض به وضع موجود ، گفتمان آزادی و خاتمی نماد اعت1376شهروندان ایرانی است؛ در انتخابات 

 ه وگفتمان توسع نژاد و همچنین،نیز، گفتمان عدالت و احمدی 1392و  1384های در سال .بود
ند. انی مواجه شدمعه ایرل جاحانی، نماینده تغییر و انتقاد به وضع موجود بودند و در نتیجه با اقبارو

ه از ویژبه امعه ایرانیتوان گفت با توجه به توسعه و تراکم نارضایتی در ج( می25: 1399)امینی، 
ها و ش چالشفزایها و فشارهای بیرونی و در نتیجه، ا)به دلیل توسعه تحریم 90ابتدای دهه 

ین امر در ارده و توجهی کدهی سلبی و اعتراضی در جامعه ایرانی رشد قابلِیأناکارآمدی داخلی(، ر
ؤثر بوده است. )محمدی، م، 96و  92های جمهوری در سالتعیین سرنوشت انتخابات ریاست

1398 :12   ) 
 

    ای(تابع وقایع لحظه - یادهي هیجاني )تودهیأر. 2-4
گی و ه کلنجامع»ضعف نهادمندی در جامعه ایرانی و تعریف آن در چارچوب  کردن با لحاظ

گر و نیندهآمدت بر کنش بلندمدت، و کوتاه« هیجانی»کنش  نیز صورت معمول، به«مدتکوتاه
نی ان ایرارونددهد که شههای گذشته نیز نشان میعقالنی غلبه دارد. بررسی تجربی انتخابات

ی مقطعی هاکنش ها وثر از شعارأهای نامزدها دارند و بیشتر متت به برنامهکمترین توجه را نسب
ایران  ابات درانتخ دهند. به باور برخی از کارشناسان، قالب برگزاریی میأها رنامزدها به آن

است.  ثرؤهی مدیأگونه رهای انتخاباتی و...( در تقویت این)همانند کوتاه بودن فرایند رقابت
 مکن استتی، مبیان یک کنایه یا جمله از سوی یک نامزد در یک مناظره انتخابابنابراین، 

سرهنگ »بیان جمله  ،1392گونه که در انتخابات سال سرنوشت و نتیجه انتخابات را رقم بزند. آن
 ت. اثر داش سوی حسن روحانیهایی از جامعه بهتوجه طیفبر جلبِ« دانمقمن حقو ،نیستم

های شناسان فضای مجازی بر این باورند که توسعه و فراگیری شبکهاز سویی دیگر، کار
شمسی، نقش مهمی در تقویت فضای قطبی و هیجانی  90اجتماعی در جامعه ایرانی در دهه 

ها برای های اجتماعی سبب تقویت جایگاه سلبریتیها دارد. شبکهویژه در بازه زمانی انتخاباتبه
 هایجمهوری سالدیده و این اثرگذاری در انتخابات ریاستثیر بر روند تحوالت سیاسی گرأت

کنش احساسی و هیجانی را در  نوبۀ خود،به ملموس و برجسته بود و این امر 1396و  1392
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( فراتر از بحث محتوا، شکل یک 110: 1396انتخابات ضریب داده است. )محمدی و همکاران، 
محدودیت کمی متن در توییتر  پی دارد؛ مثالً های خاص خود را درشبکه اجتماعی نیز اثرگذاری

جهت جوامع را به سمت قطبی و شود و ازاینگوی کاربران میوسبب تضعیف استدالل در گفت
کنش  در چنین فضایی، (173: 1392فر و همکاران، )سلطانی .دهدرادیکال شدن سوق می

آفرینی ژه آنکه به دلیل نقشویاحساسی و هیجانی در انتخابات، برجسته و غالب خواهد شد؛ به
ها با عنوان انتخابات ، برخی از کارشناسان از این انتخابات90توییتر و تلگرام در انتخابات دهه 

 .    اندکردهتوییتری و تلگرامی یاد 
دم عز حد، بیش ا گراییهای فرهنگی چون ذهن، نظام اجتماعی ایران با خصیصهعالوه بر این

 ی فرهنگیج نوعگرایی، سبب تروجای جمعو ذهنی کنش و فردگرایی به تعادل بین ابعاد عینی
... وی منافع آتی جابه ی عقل، اصالت منافع آنیجابهگردد که در آن اصالت احساسات ای میتوده

صورت هنی بهذنی و شود. در چنین نظامی کنش اجتماعی مردم که بایستی در دو بُعد عیترویج می
ها رایشیالت، گ. تماگیردعمدتاً حالتی ذهنی و مبتنی بر احساسات به خود میعقالیی انجام شود، 

رح وشنی مطژی رو انتظارات اجتماعی مردم نیز بر اساس معیارهای عقالیی و بر پایۀ استرات
-وتاهکید اما یر شدتواند تأثها، تبلیغات و هیجانات میشود؛ لذا صورت و وضع ظاهری پدیدهنمی

 (15: 1376ی سیاسی مردم داشته باشد. )ایمان، هابردی بر کنش
 

   گرایانه عتفدهي منیأرشد ر .3-4
ینی عمنافع  الح وتوجهی با عالیق، مصبا توجه به اینکه انتخابات و نتایج آن به شکل قابلِ

 الت خودفع مشکرکنند که احساس ها تا جایی در این آیین شرکت میشهروندان مرتبط است، آن
به این « گرایانهحاسبهم - مشارکت عقالنی»را نیز داشته باشند. تغییر رفتار انتخاباتی حمایتی به 
می، هاشبنی). دهستن ی و سیاسی از حکومتمعناست که شهروندان در پی ایفای مطالباتی اجتماع

1394 :167 ) 
منفعت»دهی یأر سویِدهی بخش زیادی از جامعه بهیأمرور، رویکرد رپس از انقالب و به

های مجلس و شورای شهر و گرایی در انتخاباتسوق یافته است. واقعیت آن است که منفعت« گرا
ی به نامزدی أفه در قبال ریکاری خانواده یا طا)با توجه به حل مشکل بی نیز در شهرهای کوچک

گرایی جمهوری نیز، منفعتهای ریاستخاص و...(، در حال غلبه است. در سطح ملی و انتخابات
اما برای طبقات باال و متوسط به معنای عدم قبض و بسط  ؛اقتصادمحور است ضمن اینکه اصوالً

عنوان به یابد.سبک زندگی مدرن نیز معنا می تحدیدعدم های فرهنگی و اجتماعی و یافتن آزادی
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 هایدر سال« حسن روحانی»های طبقات پایین به ی طبقه متوسط و حتی برخی از طیفأمثال، ر
معطوف به کاهش فشار معیشتی و بازشدن فضای اجتماعی بود که این امر در  1396و   1392

دهندگان به حسن روحانی نیز یأعی رگرایی قابل تفسیر است. در گفتمان اقناقالب غلبه منفعت
( حتی در 48: 1394ها قرار داشت. )سیدامامی و مددلو، توجه به اقتصاد در محوریت استدالل

بود، بهبود  90جمهوری نهم نیز که فشارهای اقتصادی و معیشتی کمتر از دهه انتخابات ریاست
)پرچمی،  .ر مشارکت شهروندان بودثر دؤوضع موجود و ایجاد شرایط بهتر برای زندگی، از دالیل م

1386 :71 ) 
ارهای دید فشتبع آن، تحول سبک زندگی و البته تشجهان و بهباید گفت تغییر در زیست

تر نای بنیادیت. در الیهگرایانه را تقویت کرده اسدهی منفعتیأ، ر90در دهه  ویژهبه معیشتی
پروسه  - وژهپر»ه ایرانی ذیل عنوان جهان جامعبرای تبیین این تحول، باید گفت که زیست

 هژجایی که پرو هران،تدر حال تغییر است. تفاوت معنادار آراء روحانی و رئیسی در « مدرنیزاسیون
ست، در اتر انجام شده صورت قویجهان بهبع آن تغییرات زیستتپروسه مدرنیزاسیون و به -

لگوی ادر  همعجهان جاثیر تغییر در زیستأدهنده تنوعی نشانجمهوری بهانتخابات دوازدهم ریاست
یسی ئرصد و رد 57ی روحانی در سطح کشور، أکه متوسط رترجیحات سیاسی آنان است. در حالی

رابر رئیسی در ب 5/2است و روحانی حدود  26به  70اما در تهران این رقم  ؛درصد است 5/38
 ( 21: 1399ی دارد. )امینی، أتهران ر

 
ر د 1396جمهوری تد آرای حسن روحانی و ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاس: تعدا1 جدول شماره

 (23: 1399)امینی،  .شهر تهران

 آمار واجدین شرایط  ردیف
 یأاخذ ر

کل آراء مأخوذه و 
 غیرمأخوذه

 درصد
 مشارکت

 

1 5500000 3686961   

 تعداد آرای 2
 آقای حسن روحانی

درصد نسبت به  2588200
 کل آراء

70/19 

 تعداد آرای 3
 ابراهیم رئیسی آقای سید

درصد نسبت به  969218
 کل آراء

26/28 

 

ویژه وقتی این آراء به شکل تطبیقی با آرای دیگر شهرهای استان تهران )پاکدشت، به 
جهان با شهر تهران هستند(، قرچک و...( مقایسه شود )که در تفاوت اساسی از نظر تغییر زیست
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ها، تفاوت آراء بین رئیسی و روحانی بسیار کمتر از در این شهرستان ،عتفاوت جدی دارد. درواق
 تهران است و فاصله برتری روحانی بسیار کم است.

 

جمهوری در انتخابات ریاست ۀتعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دور. 2جدول شماره 

 (24: 1399)امینی،  .شهرستان پاکدشت

 آمار واجدین شرایط  ردیف
 یأاخذ ر

آراء کل 
مأخوذه و 

 غیرمأخوذه

 درصد
 مشارکت

 

1 189293 139801   

تعداد آرای آقای  2
 سید ابراهیم رئیسی

 51/75 درصد نسبت به کل آراء 72353

تعداد آرای آقای  3
 حسن روحانی

 43/30 درصد نسبت به کل آراء 60546

 

 
 در جمهوریریاست انتخابات دورۀ دوازدهمین نامزدهای آرای تعداد: 3 شماره جدول

 (25: 1399 امینی،. )قرچک شهرستان

 آمار واجدین شرایط  ردیف
 یأاخذ ر

کل آراء 
مأخوذه و 

 غیرمأخوذه

 درصد
 مشارکت

 

1 158119 121030   

تعداد آرای آقای  2
 حسن روحانی

 49 درصد نسبت به کل آراء 59323

تعداد آرای آقای  3
 سید ابراهیم رئیسی

 46 ءدرصد نسبت به کل آرا 55675

                                             
تر است، ان باالط تهرجهان از متوسحال در شمیرانات که ظهور و بروز تغییر زیست اما در عینِ

ین شهر ز میانگسی ای روحانی نسبت به رئیأنسبت آراء نیز بین روحانی و رئیسی تغییر کرده و ر
 تهران نیز باالتر است. 
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جمهوری در انتخابات ریاست ۀدوازدهمین دور ی: تعداد آرای نامزدها4 رهجدول شما
 (26: 1399)امینی،  .شهرستان شمیرانات

 آمار واجدین شرایط ردیف
 یأاخذ ر

کل آراء 
مأخوذه و 
 غیرمأخوذه

 درصد
 مشارکت

 

1  352408   

تعداد آرای آقای  2
 سید ابراهیم رئیسی

 5/19 درصد نسبت به کل آراء 68720

تعداد آرای آقای  3
 حسن روحانی

 78/77 درصد نسبت به کل آراء 274125

 

 ایدئولوژیک   - يدهي تکلیفیأر. 4-4
ز ارفداری طت و ترین مبنای حمای، مهممهوری اسالمی ایرانبا توجه به ماهیت اسالمی نظام ج

المی و اس یفهای پررنگ دینی در جامعه ایرانی و ادای تکلهای مختلف، گرایشآن در دوره
ارکت سیاسی و مش( اعتقادات مذهبی به این علت 157: 1394هاشمی، انقالبی بوده است. )بنی
-مت. )امااعی اسسیاسی و اجتمهای دهد که منبع ارزشثیر قرار میأترفتار انتخاباتی را تحت

است که ی تکلیفی عبارتی، در حاکمیت دینی، مشارکت سیاسبه (21: 1390راد، زاده و کرمیجمعه
: 1387 ابریان،. )صبا برپایی حکومت و تقویت آن در راستای اجرای احکام شرعی، مورد توجه است

48 ) 
یزان که م ید آن استؤهای برگزار شده در طول چند دهه گذشته نیز مبررسی انتخابات

این نوع  بوده و امعهجهای مشارکت انتخاباتی در بدنه ایدئولوژیک و انقالبی، بیشتر از سایر طیف
 و)پورقنواتی  دهه کماکان در بخشی از جامعه پابرجاست. چهاردهی پس از یأاز مشارکت و ر

یی مانند شهرهادهی تکلیفی در مناطق جغرافیایی سنتی و مذهبی )هیأ( ر58: 1391همکاران، 
ان عنوبه ؛دری داربیشتو ظهور شهرها، بروز کالن ۀچون قم، مشهد و...( و مناطق پایین و حاشی

ان گان جریایندانتخابات مجلس نهم، دهم و یازدهم، نم ۀمثال، در شهر مشهد، در هر سه دور
جلس، و نهم م های یازدهم، دهمدر شهر قم نیز، در دوره .انداصولگرا در انتخابات پیروز شده

ای نیز، آر 3881جمهوری سال اند. در انتخابات ریاستنمایندگان اصولگرا، پیروز انتخابات بوده
حسین رای میرآتر از های خراسان رضوی و قم، بیشنژاد )نامزد اصولگرا(، در استانمحمود احمدی

شهد، آرای منیز در شهرهای قم و  1396جمهوری سال موسوی بوده است. در انتخابات ریاست
 (40: 1399سید ابراهیم رئیسی بیش از آرای حسن روحانی بوده است. )امینی، 
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 1396ال در شهرهای مشهد و قم در ساد آرای روحانی و رئیسی : تعد5 جدول شماره

 آرای رئیسی آرای روحانی مجموع آراء شهر

 350269 219443 611487 قم

 903451 688574 872/654/1 مشهد

 
اص وهای خجد الگوا دهی شهروندان در انتخابات محلی مانند انتخابات مجلس،یأاز سویی، ر

های خواسته قاضا وت»انسانی و  عانتخابات محلی، منابع بیشتر از نوچه اینکه در  است؛و محلی 
و  بر تقاضاهاوهکه در انتخابات ملی، عالاست در حالی« ای و خرد رفاهیشخصی، گروهی، طایفه

« ی کشورالمللنهای ملی و منزلت و موقعیت بیها و ارزشآرمان»فردی و گروهی،  یهاخواسته
قرار  د اشاره، مورو خرددهی در سطح محلی یأاصلی ر ۀادامه، دو گون نیز دارای اهمیت است. در

 .گیردمی
 

 ای دهي طایفهیأر. 5-4
شخصی کان ممسازه اجتماعی و سیاسی که به  طایفه عبارت از یک واحد جغرافیایی شامل یک

ویشاوندی و خ( و از زبان، فرهنگ مشترک، روابط 90: 1394وابسته است )رومینا و صادقی، 
 ل ازاحساس همبستگی جمعی مستحکم و انسجام اجتماعی برخوردارند. )صادقی، به نق

ت در قالب اشتراکا ( این وابستگی و هویت مکانی که عمدتا308ً: 1397تبار و همکاران، میرزایی
 دهد ویمستگی شود، به ساکنان محدودۀ خاص، احساس همبزبانی، مذهبی و فرهنگی نمایان می

کاران، بار و همتزاییراد، به نقل از میرانگیزاند )کاویانیهمسان گروهی برمی آنان را به کنش
 شانطایفهدادن، مشابه همیأکنند و هنگام رعمده افراد همانند هم عمل می( یعنی 308: 1397

های ندیهمان ۀواسطبه دهندگان بر این گمانند که نامزد مورد حمایت آنانیأزیرا ر ؛دهندی میأر
ق و واند حقوتر میهای بیشتری برای آنان فراهم کرده و بهتها، امکانات و فرصتبا آن هویتی

ای که در موارد گونه( به92: 1394 ،)رومینا و صادقی ؛شان را برآورده سازدمنافع محلی و شخصی
 گیرد. ای شکل میهای طایفهشکاف اصلی انتخابات بر سر قطبکشمکش و زیادی 

ای و دارای بافت مرتبط با مناطق حاشیه توان دامنه آن را عمدتاًای که میدهی طایفهیأدر ر
یلویه و گهای غربی و جنوبی )لرستان، ایالم، کهای همچون برخی از استاناجتماعی ایلی و طایفه
هایی از استان فارس همانند ممسنی و...( دانست؛ ، خوزستان، بخشیاریوبختبویراحمد، چهارمحال

ای، در انتخابات به کاندیدای وابسته به آن طایفه ثر از هویت و تعلقات ایلی و طایفهأتشهروندان م
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های نهم و دهم نیز های شورای شهر و مجلس در دورهدهند و این امر در انتخاباتی میأیا ایل ر
( اگر در گذشته ایالت بر سر اموری مانند 301: 1397تبار و همکاران، )میرزایی برجسته است.

های محلی مانند این حوزه رقابت در انتخابات اند، امروزراتع و... با هم در رقابت و تنازع بودهم
کار هر ایل و طایفه تمام تالش خود را به ،رومجلس و شورای شهر نمود پیدا کرده است. ازاین

صورت بندد تا در انتخابات موفق شود و نامزد خود را به مجلس شورای اسالمی بفرستد. در می
دانند. )شکربیگی و کمالوندی، قدرت خود بر رقبا می ۀپیروز شدن، خود را فاتح نبرد ایلی و دیکت

1397 :67 ) 
 

   مذهبي - يدهي قومیأر. 6-4
عی ای اجتماهافشدت از شکل و ترکیب شکدر هرکدام از جوامع، رفتارهای اجتماعی و سیاسی به

ثر از أها متنآرفتار  ها و در نهایتگیرد و ذهنیت سوژههای قومی و مذهبی، اثر میجمله شکافاز
ثر ؤکی از عوامل میتوان گفت که می ،( درواقع68: 1397پور، هاست. )نیکفر و جابریهمین شکاف

فری ست. )صاهای قومی و مذهبی دهی شهروندان، وابستگی و عضویت در گروهیأبر رفتار ر
ییرات دهد که تغایران نشان می دهی مردمِیأی و ربررسی رفتار انتخابات (136: 1394شالی، 
ویژه مناطق به در برخی شهرها وآنان دهی یأای به لحاظ کمی و کیفی در ترجیحات رگسترده

افته فزایش یاذهب، مهای هویتی مانند قومیت و لفهؤپیرامونی کشور به وجود آمده و نقش برخی م
 ( 168: 1394هاشمی، )بنی .است

مطالبات محلی در برخی نواحی، نوعی آسیب  ۀیند انتخابات و طرح گستردارقومی شدن ف
 سازی و استقرار نظام شهروندی درسو بیانگر عدم توفیق الزم در فرایند ملتشمار آمده و از یکبه
های سمت برنامههای ملی و فراگیر بههای قبلی انتخابات است. روند رویگردانی از برنامهورهد

های محدود ای نشان از گرایش معکوس برخی نیروهای سیاسی در تحریک علقههمنطق - یمحل
( در بخشی از جامعه ایران، یارگیری 106: 1385)مقصودی،  .تکیه بر تعلقات ملی دارد یجابه

مذهبی صورت  - یهای اجتماعی قومهای انتخاباتی با تکیه بر شکافهای سیاسی و برنامهگروه
گرایانه، دستمایه گرایانه و گروهموضوعات خاصبر کید أیی، بسیج قومی با تگیرد. در چنین فضامی

حتی بسیاری از نامزدها در تبلیغات خود بر  ؛ها و نخبگان قومی و غیرقومی استاحزاب، گروه
کید أدر انتخابات مجلس بر این امر ت کنند و در دو دهه اخیر، خصوصاًکید میأمطالبات قومی ت

( حتی در سطح انتخابات ملی نیز این امر قابل مشاهده است. 131: 1394ی، شود )صفری شالمی
ی را به حسن أ، مناطق کردنشین باالترین میزان ر1396و  1392های عنوان نمونه، در سالبه

اش بیش از سایر نامزدها به دفاع از حقوق اقوام و ضرورت روحانی )که در گفتمان انتخاباتی
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که حاکی از تغییرخواهی جمعیت کالن پرداخته بود( اختصاص دادند مشارکت آنان در مدیریت 
انتخابات مجال و مجرایی جهت تمرین همگرایی اجتماعی و  ،درواقعکُرد در چارچوب قانون بود. 

 (85: 1398مله و تبارسوته،  سیاسی در مناطق کردنشین است. )کریمی
 تخاباتبی در انهای مذهبندیقطبنظران، روند توسعه به باور برخی صاحب ،از طرفی دیگر

 ت مذهبیباف در برخی مناطق مانند سیستان و بلوچستان و حتی نوار جنوبی کشور که دارای
میان  باتی درنتخااالگوی کنش سیاسی و  ،دوگانه است، در یک دهه اخیر رشد یافته است. درواقع

 - یهی قومدیأر (571 :1393های مذهبی است. )فرهادی و کاظمی، ثر از شاخصأها متبلوچ
هستند  فاوتمت ها و شهرهایی که دربرگیرنده چند قومیت یا مذهب کامالًمذهبی در استان

انتخابات  امر در این )آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و...(، قابل مشاهده است و
( چنین 7: 9713تر شده است. )طباخی، برجسته 90ی در دهه رجمهومجلس و همچنین ریاست

ک تحری واب خود به قومی یا مذهب خاص سشود تا نخبگان سیاسی با انتوضعیتی سبب می
قومی و  قوم مرجع را به خود اختصاص داده و حمایت نخبگان مذهبی، آرای - یاحساسات قوم
ای هگیری، جهتهای به نامزدها و جریانأنند. بر این اساس در رکسوی خود جلب مذهبی را به

بی مذه و یهای فکری و... موضوعیت چندانی ندارد، بلکه وابستگی قومسی، وابستگیسیا
 انتخابات است.  ۀسوی آنان و نتیجگرایش به ۀکنندتعیین

 

 گیرینتیجه
نتخاباتی یاسی و اساالری دینی در ایران، بستر مشارکت سبا وقوع انقالب اسالمی و استقرار مردم

ویژه در هخابات بانت دهی مردم درمشارکت انتخاباتی و رفتار رأی در جامعه فراهم شد. بررسی سیر
 ی پژوهش،هافتهبر اساس یادهی است. های مختلف رفتار رأییک دهه اخیر، نشانگر وجود گونه

ر دح کالن ر سطد پس از انقالب اسالمیدهی شهروندان ایرانی یأمشارکت انتخاباتی و رفتار ر
)که در  یدئولوژیکادهی تکلیفی یأر .1ند از: ابیین است که عبارتاصلی قابل ت ۀگون چهارقالب 

دهی یأر .2ابتدای انقالب الگوی غالب بوده و کماکان در بخشی از جامعه پابرجاست(، 
جربه تای را ینده)که به دلیل تحوالت سبک زندگی و فشارهای معیشتی، روند فزا گرایانهمنفعت
های اخیر و در سال )که دهی هیجانی و مقطعییأر .4و  ضیاعترا - دهی سلبییأر .3کرده(، 

و دحلی نیز در سطح خرد و م شدت برجسته شده است(.های اجتماعی بهویژه با فراگیری شبکهبه
 .رفتحث قرار گای، مورد شناسایی و بدهی طایفهیأمذهبی و ر - دهی قومییأاصلی ر ۀگون
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