
 

 

 

 هاي انقالب اسالميشناسي مشاركت سياسي در خاستگاهآسيب
 1اهلل معماررحمت

 
نسبت ميان اين مقاله، حاصل پژوهشي است تجربي، جهت بررسي : چكيده

مشاركت سلبي )انقالبي( براي تأسيس، و مشاركت اثباتي )انتخاباتي( براي تثبيت و 
روش عة اسنادي و بهتداوم نظام جمهوري اسالمي. هدف مذكور در يك مطال

عنوان ظرف اصلي وقايع انقالبي و كشوري با واحد تحليل شهرستان، بهتطبيقي درون
نيز مشاركت انتخاباتي، با طرح تحقيق مقطعي، از طريق بررسي مبارزات مردمي در 

-1384ماه مختوم به پيروزي انقالب براي ارزيابي مشاركت انقالبي، و مقطع  18
مشاركت انتخاباتي پيگيري شده است. نهايتاً نتايج تحقيق با تكيه براي ارزيابي  1368

هاي استاتيك و ديناميك گزارش و تشريح صورت تحليلهاي آماري، بهبر تكنيك
 است. شده

هاي ستگاه: مشاركت سلبي )انقالبي(، مشاركت اثباتي )انتخاباتي(، خاهاكليدواژه

 شناسي.       ، مطالعة اسنادي، آسيبطعيمق مقايسةشهرستان،  انقالب، برهة انقالبي،

 

 طرح مسأله
مددداومت، رخددوت يددا رجعددتس ايددن پرسشددي اسددت كدده در خددالس مطالعددات پيامدشناسددانة           

شددود. آنددان كنجكاونددد بداننددد كدده شناسددان انقددالب مطددرح مدديهددا معمددورً بددراي جامعددهانقددالب

نددون و بددا گذشددت  پددس از تيييددر نظددام سياسددي قددديح و برخددي تحددورت سدداختاري جديددد، اك    

هدداي زندددگي اجتمدداعي و  سددر گذاشددتن تجددارب گوندداگون، مواجهدده بددا واقعيددت   زمددان، پشددت

آيددا هنددوز هددح انقالبيددون در معي ددت   هددا،هددا بددا واقعيددتشدددن صاصددلة آرمددانسياسددي، و مشددخ 

هددر دليددل، كدده خددود محددل   بدده ،انقددالب و پددا در ركدداب نظددام سياسددي برآمددده از آن هسددتند يددا  

گيدددري و عزلدددت يدددا احيانددداً  دچدددار دلسدددردي و رخدددوت، كنددداره  ،ل اسدددتاي مسدددتقمطالعددده

 اندس   گيري و عداوت گرديدهجبهه

                                                                                                                     
 عضو هيأت علمي گروه جامعه شناسي پژوهشكده امام خميني و انقالب اسالمي.  . 1

e-mail:r.memar@yahoo.com 

 رار گرصت.مورد تأييد ق 16/6/1389 درياصت گرديد و در تاريخ 23/4/1389اين مقاله در تاريخ 
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هدا بدراي پاسدخ بده سد اس      تدرين روش تدرين و منطقدي  يكدي از مناسدب  شدايد  در وجه ايجدابي،  

آصرينددي و مشدداركت انقالبيددون در صرايندددهاي سياسددي قددانوني و رسددماً بددار، سددنجز ميددزان نقددز

شددند. بااي اسددت كدده پايدده و مايددة ثبددات و تددداوم نظددام سياسددي مددي     ة پسدداانقالبيشدددپذيرصتدده

و ابددزار تحليلددي عينددي و انضددمامي مبيدددي را بددراي    ،مبددي ن همددين معناسددت « مشدداركت سياسددي»

لحدا  ميدزان( و كيبداً    ه نهدد. مشداركت سياسدي، ماهيتداً، كم داً )بد      چنين قضداوتي در اختيدار مدا مدي    

ح عدددامليتي )شدددهروندان( و سددداختاري )نظدددام سياسدددي(، حامدددل   )از نظدددر الگدددو(، در دو سدددط 

تدر و  اي محدوري باشدد. از نظدر سيسدتمي، هديي پديدده     هداي گونداگون و حدااز اهميتدي مدي     درلت

تددر از مشدداركت سياسددي، بددراي حيددات و پويددايي، ثبددات و پايددايي، سددالمت و كددارآيي    كليدددي

دهددي، اصددل ويددژه ر يو بددهسددارر نيسددت. مشدداركت سياسددي   سددارري و حكومددت مددردم مددردم

عنددوان يكددي از منددابع اصددلي بدده   بددهو  ،كندددرا عمليدداتي مددي« وسدديلة مددردمحكومددت مددردم بدده »

واسددطة دخالددت دادن و كدده بددهبددر ايددنبخشدددع عددالوههددايز مشددروعيت مدديحكومددت و سياسددت

هدداي حكددومتي، ثبددات و بقدداي   سددازيدرگيددر كددردن مددردم در صرايندددهاي سياسددي و ت ددميح    

نظدر  دهدد. امدا از   شدر  رقدابتي بدودن، سدالمت نظدام سياسدي را نشدان مدي        اصزايز، و بده سيستح را 

را بدده شددهروندان اعطددا، احسددا     هددا ديدددگاهشددهروندي، مشدداركت سياسددي، صرصددت ابددراز     

شددراصت و كرامددت را بدده آنددان القددا، و مددشرً تددأمين بيشددترين منبعددت را بددراي بيشددترين تعددداد از    

دهددد كدده خدداطر مدديكدده بدده عمددوم، اطمينددانعددالوه بددر ايددن كندددعشددوندگان اهدددا مدديحكومددت

وسدديله، سددامان اوعدداو وجددود دارد تددا بدددان ه منددد بددراي تيييددر بدد، روشددي قاعدددهدرصددورت نيدداز

پددذيري از جانددب كددارگزاراني كدده بايددد در صواصددل مددنظح،    ميزانددي از پاسددخگويي و مسدد وليت 

 Alberro 2007: 27; White ع Das 1997: 146 بدده:)ر.ك.آيددد منتظددر انتخدداب مجدددد باشددند، بدده ارميددان 

2004: 2; Greco 1997: 3-4). تددرين منبددع حاكميددت مردمددي، و ، مهددحر يهدداي نحددو اخدد   برگددهبدده

بيددانگر پشددتيباني يددا بيددزاري شددهروندان از نظددام سياسددي يددا حددداقل رجحددان آنددان در مددورد         

 :Darmofal 2003: 5; Verba 1972: 8; Monroe 1977: 71; Segal 1974)هداي ويدژه هسدتند    مشدي خد  

15; White 2004: 2 طدددور خالصددده،  بددده. (73: 1385ع بدددودون  87: 1377ع آلموندددد  267: 1374ع رندددي

هدهددي بددار، معددر ف حددد  مطلددوبي از عالقددشناسددان سياسددي بددراين اعتقادنددد كدده ميددزان ر يجامعدده
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عدده تلقددي  ، احسددا  اثربخشددي، و تعه ددد مدددني در يددك جام    1گرايددي سياسددي مندددي و صعدداس 

اي از بيگددانگي يددا عنددوان شاخ ددهتواننددد بددهدهددي، مدديهدداي نددازس ر يشددود. در مقابددل، نددر مددي

دهندددگي از هدداي نددازس ر ي . وانگهددي، نددر  (Olson 1977: 5)شددوندسياسددي تلقددي   2تبدداوتيبددي

اي از كددح بدده عنددوان نشددانه  جانددب مبسددرين اگددر بدده معنددي ناخشددنودي سياسددي نباشددد، دسددت    

 .(Franklin 2002: 2)شود سردي سياسي تلقي ميتعهدي و دلبي

كددردن تددب انقالبددي در گددذار زمددان، ابددتال بدده نددوعي رخددوت و بعضدداً     از طرصددي، صددروكز

بازگشدددت بددده وعدددعيتي شدددبيه وعدددعيت پددديز از انقدددالب )بيگدددانگي از نظدددام يدددا حدددداقل از  

بددوده اسددت. از هددا اي معمددوس در انقددالبانقالبيددون، پديددده صرايندددهاي سياسددي حدداكح( از ناحيددة

هداي  كننددگي دولدت و تدوان گسديل مدردم بده عرصده       نظام سياسي نيدز اصدوس قددرت بسديج     جانب

هدايي چدون وصداداري    د بدا توسدل بده انگيدزه    دد حمايت سياسدي و مشداركت در صراينددهاي سياسدي     

هددداي انقالبدددي، تحدددذير از بازگشدددت بددده دوران پددديز از انقدددالب، رصدددع  و پايبنددددي بددده ارزش

ددد كدده چهددرة ديگددري از صروخوابيدددن دوران    دصددع تهديدددهاي خددارجي  مشددكالت داخلددي و 

امددري  ،گددذاردشدددن اوعدداو، و نهايتدداً بحددران مشدداركت را بدده نمددايز مددي گددري، عدداديانقالبددي

ددد يعنددي پيوسددتن   « ع ددر رخددوت »يدددايز تددر و تهديدددآميزتر از پ محتمددل اسددت. امددا مهددح   

عبددارتي ادبددار و بدده« ع ددر رجعددت»د پيدددايز دددانقالبيددون بدده خيددل مددردم عددادي و  يرانقالبددي   

و بدا مشدقت    هدا داده هدا و مداس  نجدا هدا،  اسدت كده بدراي حاكميدت آن، خدون     انقالبيون از نظدامي  

شسددتن انددد. اگددر بددروز ع ددر رخددوت، حدداكي از دسددت    صددراوان، آن را بدده حاكميددت رسددانده  

و اصددوس طددرف، نهددا از يددك ه آتبدداوتي نسددبت بدد هدداي انقالبددي اوليدده و بددي  انقالبيددون از آرمددان 

توانددد ظهددور ع ددر قهقددرا مددي   ،گددري حكومددت نوپديددد از طددرف ديگددر باشددد   قدددرت بسدديج 

 حاكي از نارعايتي و حتي اعتراض سياسي انقالبيون نسبت به وعع موجود باشد.

هدداي خددا   شناسددي انقالبددات و نيددز درلددت عطددب بدده مقدمددة بحددص در خ ددو  مرحلدده  

صددلي ايددن اسددت كدده انقددالب اسددالمي و مشدداركت سياسددي بددراي شددهروندان و حاكمددان، سدد اس ا

جامعددة پسدداانقالبي ايددران، اكنددون در چدده دورانددي قددرار داردس ع ددر انقالبدديس ع ددر رخددوتس يددا  

عنددوان تددر، پرسددز ايددن اسددت كدده در عرصددة مشدداركت سياسددي بدده طوردقيددقع ددر رجعددتس بدده

                                                                                                                     
1  . political activism 

2  . indifference 
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ظددام تددرين مجددراي رسددمي بددراي دخالددت در صرايندددهاي سياسددي قددانوني و تثبيددت و تددداوم ن مهددح

شددان در جنددبز انقالبددي عليدده ر يددح تنسددبت ميددزان مشاركهدداي اوليددة انقددالب، بددهسياسددي، كددانون

در برپددايي نظددام جديددد( از   طددرف، و در مقايسدده بددا سددايرين )مندداطق  يردخيددل  پهلددوي از يددك

آ دازين پدژوهز حاعدر     طدور مشدخ ، پرسدز   وعدعيتي داشدته و دارنددس بده    طرف ديگدر، چده   

هدداي انقددالب اسددالمي نسددبت بدده بي مشدداركت سياسددي در خاسددتگاهوعددعيت نسدد»ايددن اسددت كدده 

 «گريشان و نيز مشاركت سياسي  يرانقالبيون، چگونه استسميزان انقالبي

هدداي انقددالب اسددالمي را بددا واحددد تحليددل و مشدداهدة    مددا در ايددن مطالعددة كددالن، خاسددتگاه  

مرجددع در ارااددة تددرين واحددد تددرين ظددرف وقددوو انقددالب، و مهددح  عنددوان اصددليبدده «شهرسددتان»

در  كندديح.اسددناد و گددزارش اطالعددات مربددو  بدده وقددايع اتباقيدده در برهددة انقالبددي، مطالعدده مددي     

خ ددو ، بيشددتر خددواهيح گبددت. امددا پاسددخگويي بدده سدد اس بددار، خددود متضددم ن   در ايددن ادامدده،

 تر زير است:ايضاح س ارت جزاي

هدداي كشددور ز شهرسددتانهددايي بودنددد و چدده نسددبتي اهدداي انقددالب چدده شهرسددتانخاسددتگاه ددد

هددداي انقالبدددي در طيدددب  انددددس جايگددداه شهرسدددتان در جندددبز انقالبدددي، مشددداركت داشدددته  

 ها چقدر بوده استس گري اين شهرستانگري كجاستس ميزان نسبي انقالبيانقالبي

دددد هدداي انقالبددي پددس از پيددروزي انقددالب اسددالمي، ميددزان مشدداركت سياسددي شهرسددتان  دددد  

چگونده بدوده اسدتس چده     ددد  هداي  يدر انقالبدي و نيدز تدراز ملدي مشداركت        در مقايسه با شهرسدتان 

 مشاركت در تأسيس و مشاركت در تثبيت انقالب اسالمي وجود داردس نسبتي بين ميزان 

 هاي محتمل، براي حاس و آيندة اين انقالب چيستسهاي هركدام از وععيتد درلت

 

 اهداف پژوهش
هدداي اوليددة انقددالب  كت سياسددي در خاسددتگاهشناسددي مشددارهدددف اصددلي ايددن پژوهز،آسدديب 

اسددالمي، نيددل بدده يددك ارزيددابي واقعددي و عينددي از وعددعيت صعلددي آنهددا )مددداومت، رخددوت يددا     

رجعددت( باگذشددت سدده دهدده از پيددروزي انقددالب اسددالمي، و در صددورت الگومنددد بددودن مسددير    

ن هددصي،  رو اسدت. بدا وجدود ايدن، نيدل بده چندي       پيموده شدده، شناسدايي مسديرهاي احتمدالي پديز     

هدداي مسددتلزم تمهيددد مقدددماتي اسددت كدده نتددايج آنهددا، از حيددص ميددزان اهميددت بددراي پددژوهز     

شناسددانه آينددده، كمتددر از هدددف اصددلي تحقيددق حاعددر نيسددتند. ايددن      شناسددانه و آينددده آسدديب



 

 

 

 
 

 

 

122       

 

نحددوي از انحددا در پيددروزي انقددالب    هددايي كدده بدده  شناسددايي شهرسددتان  :مقدددمات عبارتنددد از 

هدداي دخيددل، در  بندددي( شهرسددتان اندددع تعيددين موقعيددت )رتبدده   هآصرينددي كددرد اسددالمي، نقددز 

 هدداي انقالبددي در انتخابدداتدهددي شهرسددتانهدداي ر يگددريع اسددتخراخ نددر مقيددا  كلددي انقالبددي

جمهددوري دوران تثبيددتع و بددارخره، مقايسددة ميددزان مشدداركت در تأسدديس نظددام )از        رياسددت

ام جمهددوري اسددالمي از طريددق   طريددق مبددارزات انقالبددي( و ميددزان مشدداركت در تثبيددت نظدد      

طددور خالصدده ي. بددهمل دد تددرين صرايندددهاي سياسددي پسدداانقالبي، يعنددي انتخابددات مشدداركت در مهددح

آصريندددي در پيددروزي انقدددالب اسدددالمي و  ميدددزان نقددز نسدددبت ميددان  ايددن پدددژوهز، شددناخت   

وسددديلة مشددداركت انتخابددداتي را، در آصريندددي در تدددداوم نظدددام سياسدددي برآمدددده از آن بدددهنقدددز

 ور كار خود قرار داده است. دست

 

 پيشينة پژوهش

شناسددي انقددالب اسددالمي، دچددار صقددر     واقعيددت تلددخ كدده اصددورً جامعدده     نظددر از ايددن صددرف

هدداي حددوزه، بدده تحليددل  اي از آثددار موجددود در ايددن تحقيقددات تجربددي اسددت و بخددز عمددده   

بددا گذشددت  ،نظددري و حددداكثر ارااددة شددواهد همسددو بددا مدددعاي اوليدده و م ي ددد آن اخت ددا  دارد

شناسدي ايدن انقدالب از طريدق مطالعدة تجربدي يكدي        بيز از سده دهده از انقدالب اسدالمي، آسديب     

تددرين صرايندددهاي سياسددي پسداانقالبي، يعنددي انتخابددات، هنددوز مسدبوت بدده سددابقه نيسددت.   از اساسدي 

پذيرصتدده  طددور عددام، مطالعددات چندددي انجددامشناسددي انقددالب اسددالمي بددهامددا در خ ددو  آسدديب

عنددوان نموندده، در مجموعدده مقددارت  اي تحليلددي و ندده تجربددي دارنددد. بدده يشددتر صددبيهاسددت كدده ب

معاوندددت پژوهشدددي  كددده توسدد   «هددداي آيندددة انقدددالب اسددالمي  چددالز »حاصددل از همدددايز  

( منتشددر گرديددد، تنهددا يكددي از مقددارت،  1382و انقددالب اسددالمي ) )ره(پژوهشددكدة امددام خمينددي 

بدده موعددوو مشدداركت سياسددي    «اسددالمي مشدداركت سياسددي و آيندددة انقددالب  »تحددت عنددوان  

هدداي مبهددومي و تحليلددي )علددل و عوامددل مدد ثر(  پرداختدده، كدده آن هددح بيشددتر معطددوف بدده جنبدده 

گددران مشدداركت سياسددي و نيددز جايگدداه مشدداركت سياسددي در نگدداه امددام خمينددي و سدداير تحليددل  

شناسددي آسدديب»هدداي در مجموعدده مقددارت اولددين دوره از سلسددله همددايز     ،اسددت. همينددين 

تددرين هدديي موعددوعي دربددارة مشدداركت سياسددي كدده يكددي از مهددح    (،1385) «انقددالب اسددالمي
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هدداي سياسددي و ارزيددابي ميددزان مشددروعيت سياسددي آنهددا  شناسددي همددةنظاممعيارهددا بددراي آسدديب

 خورد.چشح نميباشد، بهمي

 

 چهارچوب مفهومي پژوهش
ي از مبدداهيح بنيددادي اسددت، كدده همددواره يكدد 1«مشدداركت سياسددي»مبهددوم كددانوني مطالعددة حاعددر 

 ;Orom 1983: 235-236)هدداي سياسددي بددوده اسددت  شناسددانة پديدددهو اصددلي در مطالعددات جامعدده 

Buzze 2002:xiii) .        تعريددب و تلقددي از مبهددوم مشدداركت سياسددي، در گددذار تدداريخي، متييددر و

متحددوس بددوده اسددت. ت ددويري كدده پدديز از ايددن راجددع بدده مشدداركت سياسددي وجددود داشددت،      

طددور كامددل در نزديكددي بددين مبهددوم مشدداركت و دموكراسددي بددود و تقريبدداً بدده   گويدداي ارتبددا 

معندي جريداني   شدد. در ايدن تلقدي، مشداركت واقعدي بده      هداي دموكراتيدك ترسديح مدي    چهارچوب

شدده اسددت كدده ممكدن اسددت گداهي از كنتددرس خددارخ شدود. اعتراعددات گسددترده     مدنظح و كنتددرس 

ا ناكدارايي نهادهدا و صراگردهداي مشداركت     و بيز از هدر چيدز خشدونت سياسدي، بازتداب نبدود يد       

مقابددل مشدداركت اسددت. مشدداركت، خددواه بددراي شددهروندان و    واقددع، اعتددراض، نقطدده در اسددت.

رود. امددا ت ددوير جانشددين دربددارة مشدداركت، شددمار مدديهددا، امددري مطلددوب بددهخددواه بددراي سيسددتح

اتيددك بددا  هدداي دموكرناشددي از تددالش بددراي شددموليت بيشددتر و نيددز اد ددام اعتددراض در نظددام      

هدداي مددردم معنددي تددالشتددري از مشدداركت اسددت. در ايددن ت ددوير، مشدداركت بددهالگوهدداي سددنتي

عددادي در هددر نددوو نظددام سياسددي، جهددت نبددوك بددر كارهدداي حاكمددان خددود و گدداهي تيييددر دادن  

ر يشددده و تددا توانددد از گبتگوهدداي مدددني شددروو آنددان اسددت. در ت ددوير دوم، مشدداركت مددي 

برانگيددز برسددد. ايددن ت ددوير از مشدداركت از  نجام شورشددي آشددوبشددده و سددراسددازماندهي دهددي

توانددد در ايددن حالددت، خددوب يددا بددد، يددا هددردوي   مدديلحددا  هنجدداري، خنثددي اسددت. مشدداركت  

خواهددد بدددان بيشددترين ارخ را بدهددد و نيددز  و ايددن امددر، بدده ارزشددي كدده شددخ  مددي  آنهددا باشددد 

  (.137-139: 1379)نلسون شراي  تحقق مشاركت، بستگي خواهد داشت 

تي و مبددين ت ددوري سددن  طددور خالصدده، تعبيددر و تلقددي اوس از مشدداركت سياسددي،  بنددابراين بدده

آن را مددالزم بددا رقابددت و دموكراسددي، در چددارچوب   كددهابتدددايي از مشدداركت سياسددي اسددت   

                                                                                                                     
1.  Political participation 
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داراي جريددان مددنظح و كنتددرس شددده، متضدداد مبهددوم      رسددمي و قددانوني،  هدداي دموكراتيددك،  

اي بددراي رسدديدن بدده بسددياري از اهددداف   مطلددوب و وسدديله  اعتددراض و خشددونت، و امددري كاتدداً 

دوم، كدده معددرف ديدددگاهي  تلقدديگيددرد. امددا متعددالي ماننددد آزادي، عدددالت و ثبددات در نظددر مددي 

باشددد، مشددعر بدده الحددات اعتددراض و حتددي خشددونت بدده  نددوين بدده موعددوو مشدداركت سياسددي مددي 

يددك اتبددات مهددح در انددد. دمددينهدداي دموكراتيددك نظدداممخددت  صراينددد مددذكور بددوده و آنهددا را 

قددرن گذشددته، جددايگزيني ت ددوير تحددوس تبكددر علمددي و تحقيقددات مربددو  بدده مشدداركت در ندديح 

، مدديتعريددب كلدديدر يددك سددنتز و اوس بددا ت ددوير دوم اسددت. بددا توجدده بدده آنيدده گبتدده شددد،   

 را چنين تعريب كنيح: مشاركت سياسيتوانيح 

بدار، صدردي يدا    شدونت آميدز يدا خ  مسدالمت  ،هرگونه صعاليت سياسي داوطلبانده 
شددن يدا   انتخداب  ،كدردن در جهت انتخداب  ،وارياصته يا تودهگروهي، سازمان
يدا كليدت سداختار    صراينددها   ،كارگزارانبر  ،اصالحي يا بنيادي ،تأثيرگذاري
 حاكح.  سياسي

توانددد در جهددت حمايددت از نظددام سياسددي مسددل  ،  در تعريددب صددوت، مشدداركت سياسددي مددي 

گيددري نسددبت بدده ا آن صددورت بگيددرد. بددر ايددن اسددا  و عطددب بدده جهددتيددا در راسددتاي تقابددل بدد

 توانيح دو نوو عمده از مشاركت سياسي را از يكديگر تمييز دهيح: نظام سياسي حاكح، مي

كددده اقددددامي مشدددروو، نهادمندددد، مسدددالمت آميدددز، رسدددمي و   1«مشددداركت اثبددداتي»الدددب( 

قددانوني و در راسددتاي تددداوم  هدداي شددده از جانددب نظددام سياسددي حدداكح، در چهددارچوب  پذيرصتدده

مشدداركت  »باشددد. مق ددود مددا از مشدداركت سياسددي اثبدداتي در ايددن تحقيددق،        حاكميددت مددي 

 باشد.در انتخابات سراسري مي «دهيميزان ر ي»طور خا  و به «انتخاباتي

شدددده، هددداي تعريدددب كددده مشددداركتي خدددارخ از چهدددارچوب    2«مشددداركت سدددلبي »ب( 

آميدددز در جهدددت تقابدددل بدددا هادمندددد و بعضددداً خشدددونت يرقدددانوني،  يررسدددمي، نامشدددروو،  يرن

مشددداركت سدددلبي، كددده مدددا آن را در يدددك   .(133-34: 1377 راش)ر.ك.بددده: باشدددد حاكميدددت مدددي

من ددبان سياسددي، ر يددح   عليدده صدداحب  هرگوندده اقدددام جمعددي  »عنددوان تعريددب مقدددماتي، بدده  

صددور اشددكاس و  كندديحتعريددب مددي «هدداي آن در درون يددك واحددد سياسددي سياسددي يددا سياسددت 

                                                                                                                     
1. Positive participation 

2 . Negative participation 
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گوندداگوني دارد كدده در قالددب اصددطالحاتي چددون خشددونت جمعددي، اعتددراض سياسددي، منازعددة    

ثبدداتي سياسددي، خشددونت سياسددي، جنددبز انقالبددي و نظدداير آن، قابددل رديددابي و         مدددني، بددي 

اي از اقدددامات اسددت كدده وجدده مشددترك تمددامي    مطالعدده اسددت. ايددن مبهددوم، شددامل مجموعدده   

ديددد بدده كدداربرد آن اسددت. تعريددب صددوت، شددامل انقددالب آنهددا، اسددتبادة واقعددي از خشددونت يددا ته

. بايددد (24: 1379)ر.ك.بدده: گددار شددود هددح مددي 2هدداو شددورش 1هدداهدداي چريكددي، طييددانو نيددز جندد 

بدددين صهرسددت، اعت ددابات و تظدداهرات را نيددز اصددزودع چددرا كدده آنهددا نيددز نددوعي تقابددل بددا           

 شوند. حاكميت تلقي مي

 

 روش تحقيق
ندده توليددد داده و  باشددد موجددود مددي  هدداي از قبددل دادهكدده بررسددي  ايددن مطالعدده، از آن حيددص   

: 1377)ر.ك.بدده: بيكددر  شددود محسددوب مددي « 3تحليددل ثانويدده »گددردآوري اطالعددات جديددد يددك   

صددورت هددا در برهددة انقالبددي را بدده هدداي موجددود از رخددداد امددا از آن حيددص كدده گددزارش  (305

ندوعي توليددد داده  ن گبددت كده بدده تدوا پددذير درآورده اسدت، مددي پددذير و سدنجز هداي كميدت  داده

هدداي هدداي مددورد اسددتباده در ايددن پددژوهز، ندده داده   اقدددام نمددوده اسددت. از طرصددي، نددوو داده  

طدددرف، و پيمايشدددي، بلكددده اسدددناد و مددددارك آرشددديوي دربدددارة آمارهددداي انتخابددداتي از يدددك

باشددد. از ايددن حيددص، مطالعددة    هدداي مضددبو  از وقددايع اتباقيدده در برهددة انقالبددي مددي     گددزارش

هدداي مددورد آيددد. همينددين از آن حيددص كدده داده حسدداب مددي، بدده«4اي اسددناديمطالعدده»حاعددر، 

اسددتباده در ايددن تحقيددق، بددر شددواهدي از گذشددته و دربددارة گذشددته اسددتوارند، بددا مطالعددات         

 .(326: 1377)بيكر معناي عام دد نيز قرابت دارد د بهد 5تاريخي

هدداي مشدداركت سياسددي شهرسددتان   وانگهددي، مطالعددة حاعددر، معطددوف بدده مقايسددة ميددزان    

باشدددع عددمن آنكدده واحددد تحليددل و مشدداهده در   كشددور، پدديز و پددس از انقددالب اسددالمي مددي  

                                                                                                                     
1. rebellions 

2. riots 

3. secondary Analysis 

4.  documentary method 

5. historical study 



 

 

 

 
 

 

 

126       

 

را ندوعي مطالعدة   تدوان آن  باشدند و نده اصدراد. لدذا مدي     اين تحقيق، واحددهاي كدالن اجتمداعي مدي    

ررسددي جدداي ب. بددارخره اينكدده پددژوهز حاعددر بدده (Ragin 1987: 3-7 )ر.ك.بدده:دانسددت  1تطبيقددي

از ايددن  و دهددديددك نقطددة زمدداني، يددك مقطددع زمدداني نسددبتاً طددورني را تحددت پوشددز قددرار مددي 

 شود.محسوب مي 2اي مقطعيحيص، مطالعه

 . سددطح تحليددل نيددزاسددت« شهرسددتان»، ايددن پددژوهزدر « واحددد مشدداهده»و  «تحليددل واحددد»

هدداي د واحددددددتددرين د و بنددابراين دقيددقدددتددرين هددا، كوچددكشهرسددتانباشددد. كشددور ايددران مددي

در هدداي انتخابدداتي قابددل مقايسدده   اجتمدداعي، سياسددي و جيراصيددايي در ايددران هسددتند كدده آمددار    

وانگهدددي، ا لدددب اطالعدددات  جمهدددوري از آنهدددا، قابدددل دسترسدددي هسدددتند.انتخابدددات رياسدددت

هدداي كشددورند، و در مضددبو  دربددارة وقددايع اتباقيدده در برهددة انقالبددي نيددز مربددو  بدده شهرسددتان   

 اند.شدهاين سطح گزارش 

آمدداري  لددذا جمعيددت گيددري. شددماري اسددت و ندده نموندده  صددورت تمددام تحقيددق حاعددر، بدده 

د سدداس دددهدداي موجددود كشددور در مبددد  زمدداني مقدداطع مددورد بررسددي     كليددة شهرسددتان تحقيددق، 

شددود. د را شددامل مدديددد 1368-1384بددراي مقطددع  1368 و سدداس 1356-1357بددراي مقطددع  1356

مددورد بددوده  190حدددود  ،هددابددا اندددكي تيييددر در محدددوده طددع،هددا در ايددن دو مقتعددداد شهرسددتان

 است.

دهدددي سدددطح ر ي هدددايبدددراي مشددداركت اثبددداتي، يعندددي ندددر   :هددداي تحقيدددقمنبدددع داده

شدددده در وزارت كشدددور اسدددت. منبدددع اصدددلي  شهرسدددتاني، آمارهددداي مسدددتند و رسدددمي ثبدددت 

ده جلدددي  نيددز، مجموعددة هدداي مربددو  بدده مشدداركت سددلبي )ميددزان مبددارزات انقالبددي(       داده

بددوده، كدده واحددد تدددوين تدداريخ انقددالب اسددالمي حددوزة هنددري سددازمان  روزشمممار انقممالب اسممالمي

سددنجز ميددزان مشدداركت    محدددوده زمدداني بددراي  اسددت. كددرده تهيدده  آن را تبلييددات اسددالمي 

 1384( تددا سدداس  1368جمهددوري پددس از جندد  تحميلددي )   اثبدداتي، كليددة انتخابددات رياسددت   

شدددود. محددددودة زمددداني بدددراي سدددنجز ميدددزان  را شدددامل مدددي)يعندددي پدددنج دوره انتخابدددات( 

تددا پيددروزي انقددالب   ( 1356شددهريور  23گددري، از آ دداز برهددة انقالبددي در كشددور )    انقالبددي

 شود. ( را شامل مي1357بهمن  22اسالمي )

                                                                                                                     
1. comparative study 

2. cross-sectional study 
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گددري( و مشدداركت مشدداركت سددلبي )انقالبددي :ايددن تحقيددق، عبارتنددد از دو متييددر اصددلي در

 كرد.صورت عملياتي تعريب  بهم است البته اين دو متيير را رز .دهي(اثباتي )ر ي

در سددطح سيسددتمي،  البدداً « دهددير ي» كددنز دهممي( ( مشمماركت ااتممامي اميمميا  ر ي1

دهددي در زمددان برگددزاري انتخابددات كدده بددراي تعيددين  صددورت نسددبتي از واجدددين شددراي  ر يبدده

 :olson 1997)ر.ك.بده: شدود  ، سدنجيده مدي  اندازندددان را بده صدندوت مدي   شد مناصدب سياسدي، ر ي  

82; Geys 2006: 638.)    دهددي( را بددالتبع، مددا در ايددن تحقيددق، مشدداركت اثبدداتي )ميددزان ر ي

جمهددوري دهددي سددطح شهرسددتاني در پددنج دوره انتخابددات رياسددت  برحسددب متوسدد  نددر  ر ي 

ريختدده ي( ع و نددر  هددر دوره را بددر پايددة تعددداد آرا1384تددا  1368سدداله از  16)طددي يددك مقطددع 

دهددي شهرسددتان در شددده بدده صددندوت در آن دوره تقسدديح بددر جمعيددت واجددد سددن قددانوني ر ي   

  1كنيح.در صد، محاسبه ميزمان برگزاري انتخابات، عرب

مق ددود از  تددر اشدداره شددد،كدده پدديزچنددان :گمم(ي( (مشمماركت سمملتي اميمميا  انقال ممي2

باشدد.  ا ر يدح شداه مدي   مشاركت سدلبي در ايدن تحقيدق، هرگونده اقددام صراقدانوني جهدت مقابلده بد         

اسدت چددرا  « شهرسدتان »واحدد تحليدل بدراي سددنجز ايدن اقددامات نيددز همانندد مشداركت اثبدداتي،        

حدداس واحددد و در عددين ،هددا ظددرف اصددلي اقدددامات انقالبددي عليدده حكومددت شدداه   كدده شهرسددتان

انددد. لددذا بددا ايددن واحددد تحليددل،     ع اتباقيدده در برهددة انقالبددي بددوده  ياصددلي ثبددت و عددب  وقددا  

د لدده دددد و اثبدداتي دددد عليدده ر يددح شدداه  دددذيري كدداملي بددراي دو نددوو مشدداركت سددلبي  پددمقايسدده

 شود.حاصل مي دجمهوري اسالمي د

منظدددور برسددداخت مقياسدددي بدددراي سدددنجز ميدددزان صعاليدددت و مبدددارزة انقالبدددي در هدددر  بددده

مجلدددات هددا، از طريددق مطالعددة روزشددمار انقددالب ) شهرسددتان، ابتدددا انددواو و اقسددام ايددن صعاليددت 

دامنددة ايددن اقدددامات را  (24: 1379)گددار گرديدنددد. مددا بدده تبددع تعريددبندده( شناسددايي و اح ددا گاده

د اعددح از محدددود يددا گسددترده، واقعددي )صيزيكددي( يددا تهديددد بدده كدداربرد     تمددامي حمددالت جمعددي

هددا و گددذاري( د در هددر شهرسددتان، عليدده كددارگزاران، سياسددت  …هددا هددا، بيانيددهآن )در تظدداهرات

. ايددن تعريددب، شددامل مبددارزات منبددي نظددر گددرصتيح )نظددام شاهنشدداهي( در سدداختار سياسددي حدداكح

                                                                                                                     
جمهوري آن بود كه در اين انتخابات، واحد پايه براي برگزاري و يكي از دريل ت ميح به مطالعة انتخابات رياست .1

عنوان واحد پايه در به« حوزة انتخاباتي»تر از تر و متجانسمحاسبه ميزان مشاركت، شهرستان است كه واحدي بسي 

 شود.محسوب مي انتخابات مجلس
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شددود كدده موجددب عنددوان نددوعي تقابددل بددا حكومددت نيددز مددي ( بدده…)شددامل اعت ددابات، تح ددن 

گددردد. صلددج شدددن امددور و اعمدداس صشددار اقت ددادي، سياسددي و اجتمدداعي روي حاكميددت مددي       

 ياندد. لدذا مدا پدس از اح دا     و بدوده اقدامات مذكور در جندبز انقالبدي مدردم ايدران، بسديار متندو      

هداي مدورد اشداره در ادبيدات نظدري، آنهدا       بنددي آنها در اسناد موجدود، بدا جدرح و تعدديل مقولده     

طبقددة كلددي، جدداي داديددح. سدداس ايددن طبقددات برحسددب ميددزان خشددونت نهبتدده در      9را تحددت 

 شددد تيددار بندددي گرديدنددد )معهدداي بددالقوة اقدددامات، رتبددهآميددز بددودن و هزينددهكددنز، مخدداطره

روش داوري، متوسددل شددديحع و از سدده كارشددنا   مشدداركت(. مددا بددراي تددأمين ايددن هدددف، بدده  

شناسدددي شناسدددي انقدددالب، جامعدددهمتخ ددد  و داراي دكتدددراي تخ  دددي در حدددوزة جامعددده 

، اندددگددران انقالبددي بددوده حدداس، خددود نيددز جددز  كددنز سياسددي و تدداريخ معاصددر د كدده در عددين    

ترتيددب شدددت كددنز ر ي  الددب، طبقددات مددذكور را بدده كمددك گددرصتيح. در نتيجدده، بددر اسددا   

 صورت مرتب نموديح :   )از كح به زياد(، بدين

آميددزع شددامل برگددزاري   يي سياسددي مخالبددت اهرگوندده گردهمدد  :اول( اجتممماس سياسممي 

ددد مددذهبي، تددرحيح، تجليددل از شددهدا و قربانيددان     مجددالس سددخنراني، يددادبود، مراسددح سياسددي    

  عهاشهدا(، استقباس از زندانيان سياسي، ديدار از تبعيدي مبارزه )هبتح، چهلح و سالگرد

هرگوندده مبددارزه و مقابلددة شددباهي و بيدداني عليدده ر يددح شدداهع   گيمم(ي سياسممي دوم( موضمم 

اعددالم عددزا،  ،هدداي عدددحكومتينامده هددا و شددبهددا، بيانيددهشدامل صدددور، پخددز و ن ددب اعالميده  

 ؛  … حمايت، همبستگي و همدردي، دعوت به اعتراض و اعت اب

جمعددي بدددون  تظدداهرات و راهايمددايي دسددته  برپددايي آميممي سمموم( مهمماه(اا متمما مت 

 .ها و مطالبات از ر يحدرگيري و تنز، جهت بيان خواسته

محددروم كددردن حكومددت از انددواو خدددمات مسدداعد، جهددت       چهممارم( متممارزف من ممي   

اسددتعبا( يددا كددردن جريددان عددادي امددور دولتددي )عمدددتاً شددامل اعت دداب، تحددريح، تعطيلددي،   صلددج

 عنشيني و روزة مقاومتبرپايي تجم ع، تح  ن، بست

 ع…بار به اماكن دولتي، امواس عمومي، مراكز صساد حمالت خسارت پنجم( شورش 

 عتظاهرات تو م با حمله به اماكن و امواس عمومي  ار ششم( مهاه(اا ختارا

 عدولتي تو م با درگيري ميان مردم و نيروهاي   اره تم( مهاه(اا خشونت

 ؛باربار و خشونتتظاهرات خسارت عيار هشتم( مهاه(اا ممام
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صددورت تددرور، شددده بدده كددارگزاران و مددأموران ر يددح، بدده حمددالت طراحددينهممم( مهمماجم  

 .گذاري، عمليات مسلحانه، درگيري و زد و خورد با مأمورانبمب

را بدده بندددي، اجتمدداو سياسددي، عددريب يددك و خشددونت سياسددي، عددريب ندده    در ايددن رتبدده

امدا از آنجدا كده ميدزان مشداركت مدردم و ورودشدان بده هدر يدك از            1دهندد. خود، اخت دا  مدي  

هدداي رخددداد آنهددا( متبدداوت بددوده هددا و زمددانايددن اقدددامات، در مددوارد مختلددب )برحسددب مكددان

و گسدترة ا لدب ايدن     وسدعت السدويه تلقدي كدرد. در واقدع،     توان همدة آنهدا را علدي   استع لذا نمي

بنددابراين در مرحلددة   .انددد )محدددود/ گسددترده( ت معندداداري بددا يكددديگر داشددته  اقدددامات، تبدداو 

گرديددد. اقدددامات محدددود، عددريب يددك، و اقدددامات سددوم، معيددار وسددعت مشدداركت نيددز لحددا  

از « گيددري سياسددي موعددع»خددود اخت ددا  دادنددد. در ايددن بددين،    گسددترده، عددريب دو را بدده  

 دهي نبود.  حيص گستره، قابل وزن

)تددواتر( مشدداركت انقالبددي را نيددز بدده معيارهدداي شدددت و وسددعت    كثددرتعيددار در نهايددت، م

 ها را محاسبه نماييح. اصزوديح تا بتوانيح حجح يا ميزان كلي مبارزة انقالبي شهرستان

معيددار كثددرت )دصعددات وقددوو(، وسددعت    بنددابراين، انددواو اقدددامات انقالبددي بددا تقدداطع سدده    

گيددري  نت و ويرانگددري( كددنز، اندددازه  )ميددزان مشدداركت مددردم( و شدددت )پتانسدديل خشددو     

شاخ ددة  9هددا از تجميددع طريددق، شدداخ  مشدداركت سددلبي )انقالبددي( شهرسددتان  شدددندع و بدددين

 شدة اقدام انقالبي بر اسا  معيارهاي مذكور، سنجيده شد: دهيوزن

 كثرت = ارزش كم ي هر كنز انقالبي× وسعت × شدت

نظدددران حدددوزة س صددداحبسدددازي، تاحددددود زيدددادي بدددا روش معمدددو ايدددن روش شددداخ 

( 29-30: 1379) گددارعنددوان نموندده شناسددي انقددالب و خشددونت سياسددي، تطددابق دارد. بدده  جامعدده

هددداي ميدددزان مشددداركت اصدددراد در گيدددري حجدددح خشدددونت سياسدددي، از شاخ دددهبدددراي انددددازه

                                                                                                                     
تدري  ست كه در صورت وجود اطالعات و آمار  دقيق، ميزان تلبات انساني )كشته و زخمدي( شاخ دة دقيدق   بديهي ا .1

 باشد. ما در اين تحقيق، متأسبانه چنين اطالعاتي را در دست نداشتيح.براي سنجز ميزان شدت كنز انقالبي مي
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و ميددزان ويرانگددري اقدددام از حيددص ميددزان    ( 2، شدديوو يددا صراگيددري   1خشددونت سياسددي )دامندده  

  4.(206: 1372)كوهن ( استباده كرده است 3د تعايعات بشري )ش

تددا  1952در  اپددن از سدداس « ايا تشاشددات تددوده »اي دربددارة در مطالعدده 5يوشدديو سددوگيموتو

هداي تيلدي، و نيدز بده پيدروي از سدوروكين و گدار        بدا الهدام از تعداريب و رويده     1960اواس  سداس  

ث، ميددزان دوام و شدددت. مقياسددي سدداخت كدده از سدده شاخ دده تشددكيل شددده بددود: تعددداد حددواد  

شددده از تحليددل عوامددل ايددن سدده نمددرة منبددرد، آنهددا وسدديلة مقددادير اسددتخراخسددوگيموتو سدداس بدده

كدردن آنهدا بددا يكدديگر، حجددح    را بدراي هدر مرحلدده از كدنز بددا هدح تركيدب كددرده، و بدا عددرب      

دوام. وي سدداس بددا  × اندددازه × گوندده، محاسددبه كددرد: شدددت    هددر مرحلدده از كددنز را بدددين   

: 1385 تيلددي) طددور كلددي محاسددبه كددردجمددع حادثدده را بددهن تمددامي مراحددل كددنز، حاصددلزدجمددع

هدداي زيددر را هدداي داخلددي، سددنجه گيددري حجددح ندداآرامي نيددز بددراي اندددازه  سددوروكين. (145-135

گيرنددد )حددوزة اجتمدداعي(، نسددبت   تركيددب كددرد: بخشددي از ملددت كدده تحددت تددأثير قددرار مددي     

: گددار .بددهكر.) م، شدددت و قددوت تددأثيرات خشددونت شددوند، دواجمعيتددي كدده صعارندده درگيددر مددي 

-202: 1379ع بنسدددون  82-83: 1379صايرابندددد بددده نقدددل از  1964هدددوس ع نيدددز بدددراي مطالعددده بيشدددتر:  29-28: 1379

201). 

نحدوي از انحدا و ندوعي از    اندد كده بده   هدايي كليدة شهرسدتان   ،«خاسدتگاه انقدالب  »مق ود مدا از  

نظددر از ميددزان و كميددت آن، در جنددبز انقالبددي مددردم عليدده   هدداي انقالبددي، صددرف انددواو كددنز

  اند. آصريني كردهر يح پهلوي، سهح داشته و نقز

 

                                                                                                                     
1. Scope 

2 . Pervasiveness 

3 . Intensity 

طددوس انجاميددده اسددت )دوام(  را نيددز مدددنظر و شدددت، مدددت زمدداني كدده خشددونت بدده البتدده گددار عددالوه بددر وسددعت .4

 (.206: 1372قرار داده بود )كوهن 

5. Yoshio Sogimoto 
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 هاي تحقيقيافته
يعنددي ) انقالبددي شهرسددتان موجددود در برهددة  190از حدددود د هدداي تحقيددق نشددان دادنددد:     ياصتدده

 78شهرسددتان )يعنددي حدددود    148تعددداد  د   هجددده مدداه منتهددي بدده پيددروزي انقددالب اسددالمي     

 اند. نحوي در مبارزات انقالبي عليه ر يح شاه مشاركت داشتهدرصد( به

پددنجح(، اجتماعددات سياسددي  شهرسددتان )حدددود يددك  31شهرسددتان انقالبددي تعددداد   148ددد از 

صددورت شهرسددتان )يعنددي قريددب بدده اتبددات آنهددا( بدده      139ر آرام را سروسددامان دادنددد. نيددز د  

شهرسدتان )حدددود   72آميددز، برگدزار شدده اسدت. تعدداد     محددود يدا گسدترده، تظداهرات مسدالمت     

نحددوي از انحددا و كددح يددا بدديز، بدده مبددارزة منبددي )برحسددب  هدداي انقالبددي( بددهنيمددي از شهرسددتان

نشدديني و روزة مقاومددت( عليدده  اعت دداب، تحددريح، تعطيلددي، اسددتعبا، يددا برپددايي تح  ددن، بسددت    

 44هدداي شدددهري و در  شهرسددتان انقالبددي، شددورش    46اندددد. در حكومددت شدداه متوسددل شددده    

بددار و تددو م بددا حملدده بدده امدداكن و امددواس دولتددي(       شهرسددتان، تظدداهرات شورشددي )خسددارت   

هدداي انقالبددي  صددورت محدددود يددا گسددترده، ر  داده اسددت. در بدديز از نيمددي از شهرسددتان    بدده

بددار و تددو م بددا تلبددات انسدداني، ر    شهرسددتان(، تظدداهرات خشددونت  148هرسددتان از ش 87)يعنددي 

بددار و عيددار )تو مدداً خسددارتشهرسددتان انقالبددي، شدداهد خشددونت سياسدي تمددام  17داده اسدت. تنهددا  

شهرسددتان( حددداقل  52هدداي انقالبددي )سددوم از شهرسددتانانددد. در حدددود يددكبددار( بددودهخشددونت

جدداي عّددد ه، بدده عيددد ة زيددادي نيدداز كدده بدده دمددأموران حكددومتي ددد بددار، عمليددات مسددلحانه عليددهيدك 

 د صورت گرصته است. ددارند 

ترتيددب عبددارت  هدداي انقالبددي بدده  شهرسددتان پيشددگام در بددين شهرسددتان   20ددد در مجمددوو،  

انددد از: تهددران، اصددبهان، مشددهد، قددح، تبريددز، زنجددان، شدديراز، كرمددان، كرمانشدداه، اهددواز،     بددوده

 اراك، بوشهر، رشت، قزوين، بابل، آمل و كاشان. همدان، آبادان، يزد،

ددد شهرسددتان تهددران، در انددواو مبددارزات انقالبددي عليدده حكومددت پهلددوي در برهددة انقالبددي،     

جددز اعت ددابات كدده در آن، حددااز رتبددة  مددردم تهددران بدده .هددا بددوده اسددتپيشددگام سدداير شهرسددتان

شهرسددتان اصددبهان،  انددد. تددرين مددردم در دوران چددالز قدددرت بددوده  انقالبددي انددددوم گرديددده

هدداي نقالبددي بدوده اسددت. ايدن شهرسددتان، در ديگدر گوندده   كننددده در برهدة ا پيشدتاز اعت ددابات صلدج  

اسددت.  خددود اخت ددا  داده هدداي دوم تددا ششددح را بدده   مبددارزات انقالبددي نيددز، يكددي از رتبدده    

م و هدداي دوهدداي مبددارزات انقالبددي، رتبددههدداي مشددهد و قددح، در ا لددب گونددههمينددين، شهرسددتان



 

 

 

 
 

 

 

132       

 

تددر مبددارزات انقالبددي )شددامل    هدداي پرهزيندده انددد. در گوندده خددود اخت ددا  داده سددوم را بدده 

اهددداف دولتددي( نيددز   هعيددار و تهاجمددات مسددلحانه عليدد بددار، تظدداهرات تمددام تظدداهرات خشددونت

 اند.تري داشتههاي قح، مشهد، اصبهان، تبريز و شيراز نقز پررن شهرستان

شدديوو هددر يددك از انددواو اقدددامات انقالبددي در برهدده      منظددور معرصددي ميددزان رواخ و مددا بدده 

گانددة 9هدداي درگيددر در انددواو ، تعددداد و نسددبت )درصددد( شهرسددتان1چددالز قدددرت، در جدددوس 

هداي منددرخ در   ايدح. ياصتده  مرتدب كدرده  محاسدبه و آنهدا را از كدح بده زيداد       هداي انقالبدي را  كنز

تددرين روش، بددارزه، رايددجهدداي مدهنددد كدده از حيددص ميددزان رواخ روش ايددن جدددوس نشددان مددي 

هدداي درصددد مشدداركت بددوده اسددت. سدداير انددواو روش      92/93آميددز، بددا  تظدداهرات مسددالمت 

بددار، اعت ددابات سياسددي،  ترتيددب ميددزان رواخ، عبددارت بودنددد از: تظدداهرات خشددونت  مبددارزه بدده

گيددري سياسددي و بددار، اجتماعددات سياسددي، موعددعتهدداجح مسددلحانه، شددورش، تظدداهرات خسددارت

عيدار )تدو م بدا    شدود ندادرترين روش، تظداهرات تمدام    كده مالحظده مدي   عيدار. چندان  امتظاهرات تمد 

 درصد مشاركت بوده است.  48/11تلبات مالي و جاني(  با 

 رديف
 هايشيوه

 اقدام انقال ي

 هايمعدادشه(ستا 

 مشاركت كننده

 هايدرصدشه(ستا 

 1مشاركت كننده

 92/93 139 آميزتظاهرات مسالمت 1

 78/58 87 بارت خشونتتظاهرا 2

 65/48 72 اعت ابات سياسي 3

 13/35 52 تهاجح مسلحانه 4

 08/31 46 شورش 5

 73/29 44 بارتظاهرات خسارت 6

 94/20 31 اجتماعات سياسي 7

 19/14 21 گيري سياسيموعع 8

 48/11 17 عيارتظاهرات تمام 9

هاي هاي درگير در انواو كنزنسبت شهرستان هاي اقدام انقالبي برحسب(: ميزان نسبي شيوه1جدوس )

 انقالبي

                                                                                                                     
شهرسددتان(، و بددراي مقيددا   148هدداي انقالبددي، برمبندداي كددل شددهرهاي انقالبددي ) ايددن نسددبت بددراي انددواو كددنز  (1

 شهرستان( محاسبه شده است. 190برهة انقالبي ) گري، بر اسا  كل شهرهاي موجود دركلي انقالبي



 

 

 

 

 

 

 

133  

 

در زاويدددة مشددداركت ايجدددابي )انتخابددداتي( مدددا ميدددانگين مشددداركت انتخابددداتي )ميدددزان       

جمهددوري دورة متددوالي از انتخابددات رياسددت 5هدداي انقالبددي در تددك شهرسددتاندهددي( تددكر ي

 ايح. ( را محاسبه كرده1368-1384و در يك دورة نسبتاً طورني )

هداي تبدت، صدردو ، بويراحمدد، ايدالم،      دهندد كده شهرسدتان   آمدده نشدان مدي   دسدت مقادير به

انددد كدده بددارترين   ري، اردكددان، اقليددد، سددايدان، مهددران و گيسدداران، ده شهرسددتان انقالبددي      

اندددد. در مقابدددل،  هدددا داشدددته ميدددانگين مشددداركت انتخابددداتي را نسدددبت بددده سددداير شهرسدددتان    

شدهر، سردشددت، بروجددرد، سدنندخ، مهابدداد، شددادگان   يدده، خميندديهدداي اهددر، تبريدز، اروم شهرسدتان 

اندددد كددده داراي كمتدددرين ميدددزان از مشددداركت مثبدددت  و مسجدسدددليمان، ده شهرسدددتان انقالبدددي

 اند.هاي انقالبي، در مقطع مورد اشاره بودهنسبت به ساير شهرستان

عنددادار و تواننددد مامددا عطددب بدده موعددوو و مسددألة تحقيددق حاعددر، ايددن مقددادير هنگددامي مددي  

آميددز باشددند كدده در نسددبت بددا ميددزان مشدداركت انقالبددي قددرار گيرنددد. بددر اسددا  اسددتدرس، درلددت

دو ندددوو در وعدددعيت مطلدددوب و آرمددداني، بايسدددتي نسدددبت مسدددتقيح و معنددداداري ميدددان ايدددن   

آس عبددارت ديگددر، ايددده مشدداركت )مشدداركت انقالبددي و مشدداركت انتخابدداتي( برقددرار باشددد. بدده  

سددب مشدداركت انقالبددي، مشدداركت پسدداانقالبي )مشدداركت انتخابدداتي( نيددز    تناآن اسددت كدده بدده 

مشدداركت انتخابدداتي نيددز بيشددتر باشددد. مددا  ،بيشددتر باشدددع يعنددي هددر قدددر مشدداركت انقالبددي بيشددتر 

 منظددور بررسددي ارتبددا  ميددان مشدداركت انقالبددي و مشدداركت انتخابدداتي، پددس از اسددتاندارد      بدده

ياسددي، و بددا اسددتباده از عددريب همبسددتگي   گددري و مشدداركت س انقالبددي هددايسددازي شدداخ  

پيرسددون، نسددبت ميددان مشدداركت انقالبددي و مشدداركت انتخابدداتي را از حيددص جهددت، شدددت و      

 ايح:معناداري آماري رابطه، سنجيده

 

 معناداري آماري صبرهمبستگي مرتبهعريب مشاركت انقالبي و انتخاباتي ارتبا 

 058/0 -156/0 مشاركت انقالبي د مشاركت انتخاباتي

 عريب همبستگي پيرسون بين ميزان مشاركت انقالبي و مشاركت انتخاباتي :(2جدوس )
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كدده در جدددوس صددوت، پيداسددت، ارتبدداطي معكددو  بددين ميددزان مشدداركت انقالبددي و      چنددان

لحددا  ميددزان مشدداركت انتخابدداتي وجددود داردع امددا شددد ت ايددن ارتبددا ، نسددبتاً عددعيب، و بدده      

دهدد كده در مقطدع مدورد مطالعده، هدر       ت. جهدت ايدن رابطده نشدان مدي     آماري معنادار،  نبدوده اسد  

هدداي پددس از  شددان در انتخابددات جددويياندددع ميددزان مشدداركت  تددر بددوده قدددر شددهرها، انقالبددي  

دليددل معنددادارنبودن آمدداري ايددن رابطدده  بدده ،حدداسانقددالب، كمتددر بددوده اسددت و بددالعكس. بددا ايددن 

 ر ح ددوس ايددن ياصتدده را ناديددده انگاشددت. تددوان آن را قطعددي پنداشددت و احتمدداس ت ددادف د نمددي

هدداي انقالبددي  تددر بدده وعددعيت مشدداركت انتخابدداتي شهرسددتان  امددا اگددر بخددواهيح نگدداهي دقيددق  

انيح مقطددع زمدداني مددورد مطالعدده  تددومددي ،شددان داشددته باشدديح برحسددب ميددزان مشدداركت انقالبددي 

 دربارة مشاركت انتخاباتي را تجزيه نماييح. 

 

 

 

 ال يارمتاط ميا  مشاركت انق

 و مشاركت انتخا امي

 ماريآمعناداري  ص ((متهمهمتتتگي ض(يب

 مشاركت انقالبي د مشاركت 

 1368در انتخابات 

*190/0- 021/0 

مشاركت انقالبي د مشاركت در  

 1372انتخابات 

*180/0- 028/0 

مشاركت انقالبي د مشاركت در  

 1376انتخابات 

070/0- 398/0 

ر مشاركت انقالبي د مشاركت د 

 1380انتخابات 

070/0- 397/0 

مشاركت انقالبي د مشاركت در  

 1384انتخابات 

063/0- 444/0 

مشاركت انقالبي د مشاركت در  

 1368-84انتخابات 

156/0- 058/0 
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(: عريب همبستگي پيرسون بين ميزان مشاركت انقالبي و ميزان مشاركت انتخاباتي در 3جدوس )

 هاي مختلبدوره
 دامنه()آزمون يك 05/0 معنادار در سطح*

دهنددد كده در مقطددع مدورد مطالعدده، ارتبدا  ميددان ميددزان    نشددان مدي  3نتدايج مندددرخ در جددوس   

مشدداركت انقالبددي و مشدداركت پسدداانقالبي )انتخابدداتي(، همددواره منبددي بددوده اسددت )هرقدددر        

 گددري بيشددتر، ميددزان مشدداركت سياسددي كمتددر، و بددالعكس(. امددا بالصاصددله بايددد دو نكتدده  انقالبددي

و  1368را بدددين ياصتدده بيدداصزاييح: اوس آنكدده ايددن رابطددة معكددو ، تنهددا در دو دوره انتخابددات       

ثانيدداً، رابطددة معكددو  صددوت، در گددذار زمددان، تضددعيب و بدده صددبر     .، معنددادار بددوده اسددت 1372

نزديددك شددده اسددت. بنددابراين، هددر چنددد در تحليددل اسددتاتيك، مشدداركت سياسددي شددهرهاي         

شددان در جنددبز انقالبددي، وعددعيتي مطلددوب نيسددتع امددا   ان مشدداركتانقالبددي در مقايسدده بددا ميددز 

هدداي انقالبددي را در مجمددوو،   جددويي شهرسددتان در تحليددل ديندداميكي، بايددد رونددد مشدداركت    

 روندي روبه بهبود ارزيابي كرد.

اي ديگددر نيددز ميسددر   هدداي انقالبددي، از زاويدده  شناسددي مشدداركت سياسددي شهرسددتان  آسدديب

هدداي  يرانقالبددي  شددان بددا ميددزان مشدداركت شهرسددتان   ركتاسددتع و آن، مقايسددة ميددزان مشددا   

هددايي كدده در برهددة انقالبددي  هدداي  يددر انقالبددي، يعنددي شهرسددتان اسددت. در مقايسدده بددا شهرسددتان 

رود ميددانگين انتظددار مددي ،گوندده اقدددامي در آنهددا عليدده ر يددح شدداه صددورت نگرصتدده اسددت    هدديي

ميدانگين   1بدا اسدتباده از آزمدون تدي     هداي انقالبدي، بيشدتر باشدد. مدا     مشاركت انتخابداتي شهرسدتان  

 هددداي انقالبدددي و  يرانقالبدددي را بدددا يكدددديگر مقايسددده كدددرده، و مشددداركت سياسدددي شهرسدددتان

 ايح:لحا  آماري، آزمودهه ها را بهاي احتمالي بين اين ميانگينتباوت

 

متوس  

 مشاركت سياسي

 معناداري tمقدار  معيارانحراف ميانگين تعداد

14 شهرهاي انقالبي

8 

82/66 64/8 

094/2 
040

/0 
 37/9 13/70 44شهرهاي 

                                                                                                                     
1   . (T-test) 
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  يرانقالبي

-1384هاي انقالبي و  يرانقالبي )(. آزمون تي براي مقايسة ميانگين مشاركت انتخاباتي شهرستان4جدوس )

1368) 

ميددانگين ميددزان سددالة مددورد بررسددي،  16در مقطددع دهددد كدده خروجددي آزمددون تددي نشددان مددي

( 13/70)  يرانقالبددي هددايكمتددر از شهرسددتان( 82/66) انقالبدديهدداي شددهر مشدداركت انتخابدداتي

هدهدد كده ايدن تبداوت، بد     هداي صدوت نيدز نشدان مدي     باشدد. آزمدون معنداداري تبداوت ميدانگين     مي

درصدددد  95ترتيدددب بدددا ميدددزان اطميندددان بددددين (.sig=  040/0لحدددا  آمددداري، معندددادار اسدددت )

هرهاي انقالبددي، عمومدداً كمتددر از شددهرهاي تددوان ادعددا كددرد كدده در مقطددع مددورد مطالعدده، شدد مددي

 20يددك از دهنددد كدده هدديي هدداي مددا نشددان مددي انددد. ياصتدده يرانقالبددي، مشدداركت سياسددي داشددته 

شهرسددتان پيشددگام در مشدداركت پسدداانقالبي   20شهرسددتان پيشددتاز در جنددبز انقالبددي، در زمددرة  

 192هددا در بددين رسددتانتددرين شهقددرار ندارنددد، و بددالعكس. كيددالً رتبددة مشدداركت سياسددي انقالبددي 

 ايح:شهرستان كشور را نشان داده

 
 

 م(ينانقال ي

 هاشه(ستا 

 رمتة

 انقال ي مشاركت

 رمتة

 انتخا اميمشاركت

م(ين انقال ي

 هاشه(ستا 

 رمتة

 انقال ي مشاركت

 رمتة

 انتخا اميمشاركت

 98 11 همدان 179 1 تهران

 167 12 آبادان 155 2 اصبهان

 63 13 يزد 65 3 مشهد

 107 14 اراك 42 4 قح

 55 15 بوشهر 182 5 تبريز

 176 16 رشت 103 6 زنجان

 89 17 قزوين 148 7 شيراز

 118 18 بابل 67 8 كرمان

 88 19 آمل 171 9 كرمانشاه

 114 20 كاشان 156 10 اهواز

 (192ها در شاخ  مشاركت انتخاباتي )تعداد= ترين شهرستان(. رتبة انقالبي5جدوس )
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كندديح كدده قريددب بدده اتبددات بيسددت شهرسددتان پيشددگام در   در يددك نگدداه كلددي مالحظدده مددي 

 .باشددندهدداي نسددبتاً پدداييني در مشدداركت سياسددي مددي     پيددروزي انقددالب اسددالمي، داراي رتبدده   

هددايي هددا در مقيددا  مشدداركت انتخابدداتي داراي رتبدده مددورد از ايددن شهرسددتان  12نحددوي كدده بدده

شددهر برتددر در مبددارزات انقالبددي، داراي    20يددك از اس، هددييحددهسددتند. در عددين  100بددارتر از 

 در مشاركت انتخاباتي نيستند. 20تا  1يكي از مراتب 

هدداي وعددعيت مشدداركت انتخابدداتي در خاسددتگاه  دهنددد كدده  هددا نشددان مددي همددة ايددن ياصتدده 

و ندده تنهددا تناسددبي بددا ميددزان حضورشددان در مبددارزات  نقددالب اسددالمي، وعددعيت مطلددوبي نيسددتا

 تري قرار دارد. هاي  يرانقالبي نيز در تراز پايينبلكه در قيا  با شهرستان ،بي نداردانقال

هدداي انقالبددي، ميددانگين   منظددور شناسددايي رونددد مشدداركت سياسددي در شهرسددتان     مددا بدده  

 ايح:را محاسبه كرده 1384تا  1368مشاركت انتخاباتي آنها در پنج انتخابات متوالي از 

 

 

 

ميانگين ن(خ مشاركت  ااسال  (گياري انتخا 

 دهي(انتخا اميار ي

1368 22/65 

1372 23/60 

1376 79/78 

1380 15/67 

1384 72/62 

 هاي انقالبي در پنج دوره متوالي انتخابات(. ميانگين مشاركت انتخاباتي شهرستان6جدوس )

 كدده در جدددوس بددار پيداسددت، الگددوي واحددد و رونددد همگددوني را در كددنز مشدداركتي چنددان

تددوان تشددخي  داد. امددا  سددالة مددورد مطالعدده، نمددي  هدداي انقالبددي، در مقطددع شددانزده  شهرسددتان

سدددو، روندددد بددده ايدددن 1376تدددوان ايدددن الگدددوي جزادددي را مالحظددده كدددرد كددده از سددداس   مدددي



 

 

 

 
 

 

 

138       

 

هدداي انقالبددي، روندددي نزولددي و كاهنددده بددوده اسددتع هرچنددد شدددت جددويي شهرسددتانمشدداركت

 درصد تنزس ياصته است.  5درصد به  10و از حدود  ها، رو به اصوس بودهنزوس در اين ساس

 

 گيريبندي و نتيجهجمع 
شناسددانه بدده انقددالب  مددا در ايددن تحقيددق، بددر آن بددوديح تددا بددا رويكددردي پيامدشناسددانه و آسدديب   

گيددري، اسددالمي، بددا تكيدده بددر يددك مطالعددة تجربددي و مبتنددي بددر اطالعددات عينددي و قابددل اندددازه    

هدداي را، در قيددا  بددا شهرسددتان« هدداي انقددالب اسددالميتگاهخاسدد»وعددعيت مشدداركت سياسددي در 

شددان در پيددروزي انقددالب اسددالمي، بررسددي نمدداييح.   تناسددب ميددزان مشدداركت  يرانقالبددي، و بدده

تددرين عندوان مهدح  بده  ددر عرصدة مشداركت سياسددي دد   پرسدز اصدلي تحقيدق حاعدر ايددن بدود كده       

مسدداعدت بدده تددداوم يددا اصددالح مجددراي موجددود بددراي دخالددت در صرايندددهاي سياسددي قددانوني و  

هدداي دخيددل در پيددروزي انقددالب اسددالمي در مقايسدده بددا سددايرين ) يددر  كددانون ددددوعددع موجددود 

شددان در پيددروزي انقددالب اسددالمي، چدده وعددعيتي  انقالبيددون( و نيددز در نسددبت بددا ميددزان دخالددت 

داشدددته و دارنددددس ايددددة اصدددلي و انتظدددار ت وريدددك در پدددژوهز حاعدددر آن بدددوده اسدددت كددده 

شدان در پيدروزي انقدالب    آصريندي هداي انقدالب اسدالمي، بايسدتي بده تناسدب ميدزان نقدز        اهخاستگ

بددودن يددا مشدداركت انقالبددي( و در قيددا  بددا مندداطق  يرانقالبددي، در       اسددالمي )ميددزان انقالبددي  

تددرين صراينددد سياسددي رسددمي پددس تثبيددت و تددداوم انقددالب اسددالمي از طريددق مشدداركت در مهددح 

لحددا  ت وريددك، سدده وعددعيت   ه بدد ات(، مشدداركت داشددته باشددند. از انقددالب اسددالمي )انتخابدد 

هدداي انقددالب اسددالمي احتمددالي بددراي نسددبت ميددان مشدداركت انقالبددي و پسدداانقالبي در خاسددتگاه 

شدددن( و تددوازن  مت ددو ر اسددت: تددوازن مثبددت )دوام شددور انقالبددي(، موازندده )رخددوت و عددادي    

 منبي )بيگانگي سياسي(. 

تحقيددق تجربددي نشددان دادنددد كدده سدده ويژگددي اصددلي جنددبز  هدداي عينددي و مسددتند ايددن ياصتدده

صددورت صراگيددر )در انقالبددي مددردم ايددران عبددارت بودنددد از: توس ددع، تنددو و و تكث ددر: انقالبيددون، بدده 

 9هدداي مبددارزاتي گوندداگون )در   هدداي كشددور( و بددا روش  درصددد از شهرسددتان  80قريددب بدده  

وقبددة خددويز )در يددك رهاي بدديهددا گونددة صرعددي( ، ر يددح شدداه را آمدداخ صشددا گونددة اصددلي و ده

هدداي مددا نشددان  روزه( قددرار داده بودنددد. امددا عطددب بدده مسددألة تحقيددق، ياصتدده    550برهددة حدددوداً 

لحددا  آمدداري  ه دادنددد كدده در تحليددل مقطعددي، ارتبدداطي معكددو ، ولددي نسددبتًا عددعيب و بدد       
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همبسددتگي =  معنددا، بددين مشدداركت انقالبددي و مشدداركت انتخابدداتي وجددود دارد )عددريب       بددي

هدداي انقالبددي، بدده تناسددب ميددزان مشدداركت و      (. ايددن بدددان معناسددت كدده شهرسددتان     -156/0

شددان در تأسدديس انقددالب اسددالمي، در تددداوم و تثبيددت نظددام سياسددي برآمددده از ايددن آصرينددينقدز 

كننددع و بلكده بدالعكس، هدر قددر ميدزان مشداركت انقالبدي بيشدتر،          مسداعي نمدي  انقالب، تشدريك 

گددو اينكدده عدددم معندداداري آمدداري ايددن رابطدده، اطمينددان بدده     .رميددزان مشدداركت انتخابدداتي كمتدد 

نمايددد. مقايسددة ميددانگين مشدداركت سياسددي     ياصتددة مددذكور را منددو  بدده مطالعددات بيشددتر مددي     

در ( درصددد 13/70)هدداي  يرانقالبددي  بددا شهرسددتان ( درصددد 82/66)هدداي انقالبددي  شهرسددتان

نبددع هددا بددهي بددين ايددن ميددانگينتبدداوت معنددادار كدده سددالة مددورد بررسددي نيددز نشددان داد 16مقطددع 

هدداي انقالبددي، در  يددر انقالبددي وجددود دارد. ايددن بدددان معناسددت كدده شهرسددتان   هدداي شهرسددتان

تدري در صرايندد سياسدي    هداي پدايين  طدور متوسد  بدا ندر     هداي  يرانقالبدي، بده   مقايسه با شهرسدتان 

وعددعيت كدده دهنددد هدداي مددذكور نشددان مدديجوينددد. ياصتددهمهمددي چددون انتخابددات، مشدداركت مددي

هدداي انقددالب اسددالمي، ندده تنهددا تناسددبي بددا ميددزان حضددور ايددن    مشدداركت سياسددي در خاسددتگاه 

هدداي  يرانقالبددي نيددز، در بلكدده در قيددا  بددا شهرسددتان ،هددا در مبددارزات انقالبددي نددداردشهرسددتان

 تري قرار دارد. تراز پايين

تدداً، نددامطلوب و  در تحليددل اسددتاتيك، بايددد گبددت كدده وعددعيت مددورد اشدداره، طبعدداً و طبيع    

جددويي شددود و بددا وعددعيت آرمدداني و مددورد انتظددار از مشدداركت     كننددده ارزيددابي مددي  نگددران

كددردن تددب نددوعي، حدداكي از صددروكزهدداي انقددالب، كمددي صاصددله داردع چددرا كدده بدده خاسددتگاه

گيددري سياسددي انقالبيددون هدداي رخددوت و حتددي كندداره گددري، و تاحدددودي، بددروز نشددانه انقالبددي

 باشد.مي

مختلددب، دريدداصتيح كدده ميددزان    تحليددل ديندداميكي )طددولي( و بدده تبكيددك انتخابددات    امددا در

، مختلددب همبسددتگي معكددو  بددين مشدداركت انقالبددي و مشدداركت پسدداانقالبي در انتخابددات      

معندا و در صدورت تدداوم ايدن روندد،      سدمت منبدي بدي   روندي نزولي داشته و از منبدي معندادار بده   

هدداي مددا نشددان دادنددد كدده هرچنددد   . از طرصددي، ياصتددهكندددسددمت صددبر شدددن، ميددل مددي مددشرً بدده

سددو، روندددي  بدده ايددن  1376هدداي انقددالب اسددالمي از  متوسدد  مشدداركت سياسددي در خاسددتگاه  

هدداي اخيددر، رو بدده اصددوس بددوده اسددت و  نزولددي بددوده، بددا وجددود ايددن، شدددت ايددن نددزوس در سدداس 

انقددالب و مندداطق  هددايتوانددد اخددتالف ميددانگين مشدداركت بددين خاسددتگاه ادامددة ايددن رونددد، مددي 



 

 

 

 
 

 

 

140       

 

 يرانقالبددي را بدده صددبر برسدداند. لددذا در تحليددل ديناميددك و روندشناسددي از ايددن وعددعيت، بايددد    

از  ايهبخددز، و نشددان هدداي انقددالب را روندددي نويددد  گريددزي خاسددتگاه تنددزس نسددبي مشدداركت 

سددازي و بقدداي مشددروعيت سياسددي جمهددوري اسددالمي تلقددي كددرد. در     بازتوليددد قدددرت بسدديج 

هددداي انقدددالب، رو، اگدددر حدن ددداب مشددداركت در خاسدددتگاه ونددددهاي پددديزمقدددام ترسددديح ر

حد ن داب قابدل قبددولي باشدد و روندد اصزايشددي مشداركت سياسدي شددهرهاي  يرانقالبدي، بدا رونددد         

كاهشددي مشدداركت سياسددي در شددهرهاي انقالبددي، تددو م نباشدددع از جهتددي، ايددن بدددان معناسددت     

هدداي جديدددي از خددزسددته اسددت بهدداي جديدددي داشددته و توانشددده، رويددزكدده نظددام تأسدديس

صددورت، بيشددتر شدددن متوسدد  مشدداركت    همددراه و همنددوا سددازد. در ايددن    جامعدده را بددا خددود  

و بدده بيدداني ديگددر، كمتددر شدددن  دانتخابدداتي شددهرهاي  يددر انقالبددي نسددبت بدده شددهرهاي انقالبددي ددد

صداس  د را بايدد بده   دد متوس  مشداركت انتخابداتي شدهرهاي انقالبدي نسدبت بده شدهرهاي  يرانقالبدي         

 حالت، خير.نيك گرصت، و در  ير اين
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