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 چكيده

ساالري ديني را با تمركز بر شرايط  اين مقاله، وضعيت ثبات سياسي در نظام مردم
جمهوري اسالمي ايران بررسي كرده است. شواهد نوشته حاكي از آن است كه تحقق 

اي در  گانه آمدن شرايط هشت  ساالري ديني، مستلزم فراهم دمثبات در نظام سياسي مر
ثباتي سياسي در جمهوري اسالمي  فرآيند تغييرات سياسي و اجتماعي است، و بالعكس؛ بي

تواند ظهور و بروز پيدا  رفتن يكي از اين شرايط مي اي است كه با ازبين ايران نيز پديده
ت سياسي در محيط داخلي و خارجي بر روي كند. اين تحقيق با بررسي عوامل اصولي ثبا

هاي مختلف درخصوص وضعيت موجود جمهوري اسالمي ايران، راهبردها و مكانيزم
ي پيشنهادها و الزامات  ، به ارايه ثبات سياسي را مورد دقت قرار داده است. نتايج پژوهش

 بهبود ثبات سياسي در وضعيت موجود جمهوري اسالمي ايران خواهد پرداخت.
 

 كليدي: هايواژه
هاي سياسي،  هاي فرهنگي، شاخص ثبات سياسي، روش تحليل سيستمي، شاخص

 هاي اقتصادي. شاخص
  

                                                      
 ).poor657@gmail.comاستاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي: ( ∗
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 تقرير موضوع
توانند از ثبات سياسي نيز برخوردار  پذيري، مي هاي سياسي در عين تحول برخي نظام

نظام باشند. اين پژوهش درآمدي است بر الگوي مباني و اصول پايداري و ثبات يك 
ساالر ديني است، لذا  سياسي اسالمي؛ و چون جمهوري اسالمي ايران مصداق يك نظام مردم

كوشد تا الگويي  هايي مانند: ارزش معنوي، مشروعيت، رهبري و...، مي اين الگو با مؤلفه
آفرين و  اصولي براي مدل نظام سياسي اسالمي ترسيم كند. در مورد عناصر ثبات

هايي  رسد با توجه به شاخص نظر مي مختلفي انجام گرفته است. به هاي سازي بحث ثبات بي
مشروعيت،  -ها، رفتار تعاملي، رهبري مانند: ميزان مشاركت مردمي، باورها وارزش

هاي سياسي، آزادي انتخابات، كارامدي نظام، فقر، شورش، اعتراض و اعتصاب،  خشونت
توان ميزان  انون اساسي و... ميرقابت سياسي، ميزان مطابقت رفتار قدرت سياسي با ق

اندازند، تعيين نمود.  مخاطره مي جمهوري اسالمي ايران را به هايي كه نظام  تغييرات و چالش
شوند؛ بنابراين در  خوش تغيير و تحول مي هاي سياسي با گذشت زمان دست شك نظام بي

دهند،  ات خود ادمه ميهاي پويايي كه با رويداد و تغييرات مهم و جزئي به حي رابطه با نظام
 »ثبات سياسي در درون يك نظام سياسي چيست؟«توان اين پرسش را مطرح كرد كه:  مي

هاي مردم و  گويي به خواسته اختصار، ثبات سياسي ناظربر تداوم نسبي، پاسخ طور  به
چه  باشد. آن ي بقاي يك نظام سياسي مي كننده كاركردهاي صحيح نظام است كه تعيين

هاي علمي، گفتمان امام  ي ثبات سياسي حائز اهميت است، استفاده از ديدگاه ألهدرتبين مس
خميني(ره) و مقام معظم رهبري، در تبيين عوامل بقاي جمهوري اسالمي ايران است. آن 
بزرگوارن در اين بحث به عدم اختالل در كاركرد نظام سياسي و اجتماعي اشاره كرده و 

اران، اقتصاد و نيازهاي مردم، فقر و محروميت، باورها و هايي مانند نقش كارگز از واژه
اند؛ در برخي  نفس، اسالميت استفاده نموده هاي ديني، مشاركت مردم، اعتماد به ارزش

هاي خارجي) اشاره  ي قدرت موارد نيز بر اختالل در كاركرد محيطي و بيروني (از ناحيه
سياسي جمهوري اسالمي ايران چگونه  اند. سوال اصلي اين مقاله آن است كه: ثبات داشته

يابد و به چه عواملي بستگي دارد؟ مدعاي تحقيق آن است كه ميزان باثباتي  استقرار مي
هاي مردم با توجه به هشت  گويي نظام به خواسته ميزان پاسخ جمهوري اسالمي ايران، به

يزي، رشد و رفاه ها، رفتار تعاملي، فقرست اي ثبات سياسي (باورها و ارزش متغيير واسطه
اقتصادي، مشاركت سياسي حداكثري مردم، رهبري مشروعيت سياسي، كارامدي نظام، 

 هاي خارجي) بستگي دارد. عدم مداخله قدرت
شده در اين پژوهش، روش انتقادي تحليل سيستمي است كه  كارگرفته روش تحقيق به

كردگرايان، نهادهاي باشد؛ نوكار مي "ارنست هاس"چون  متعلق به نوكاركردگراياني هم
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شان  دانستند و معتقد بودند كه ظرفيت هاي مستقل مي المللي را همتاي ضروري دولت بين
رو كارهاي افرادي نظير  هاي رفاهي رو به كاهش گذارده است؛ از اين ي هدف براي ادامه

 هاي اروپايي تر ميان دولت هاي الزم را براي همكاري نزديك انگيزه "ميتراني"و  "هاس"
، يكي از مصاديق  فراهم آورد و يكي از نتايج آن ايجاد اتحاديه اروپا بود. اين پديده

. نوكاركردگرايان )674: 2، ج1372(دوئرتي، شود  ي نوكاركردگرايان تلقي مي عملياتي نظريه
پردازند. تحوالت  هاي مربوط به همگرايي مي عمدتاً به بسط، اصالح و آزمايش فرضيه

ي نود (انحطاط ماركسيسم و كمونيسم، افول جريانات   و آغاز دهه 80و  70هاي  دهه
هاي  يافتن برخي پديده گرا، كاهش شديد تمايالت ايدئولوژيك، اهميت فكري چپ

گرايي فوكو و بحث كنش ارتباطي هابرماس) از جمله   سياسي مثل قدرت و فراساخت
. )497: 1386(توسلي، ست گيري نوكاركردگرايي مؤثر واقع شده ا عواملي است كه در شكل

توان به: نفي جبرگرايي، توجه به  ترين اصول روش انتقادي سيستمي مي از جمله مهم
نبودن تأثير  سان عامليت و اقدامات آن، امكان همگرايي در جوامع بزرگ و پيچيده و يك

 .)220: 1387(حقيقت، اجزاء در تعادل يك نظام سياسي اشاره كرد 

 يمـمفاه
 ثبات سياسي

 ساالر است. مراد از ثبات سياسي، تداوم، استمرار و پايداربودن نظام مردم

 شاخص

هايي است كه داراي ماهيت و  ي پديده گيري و مقايسه  اي براي اندازه شاخص وسيله
توان تغييرات ايجادشده در متغيرهاي معيني را  خاصيت مشخصي هستند و بر مبناي آن مي

 .)76: 1367دادي، (شهدر طول يك دوره بررسي نمود 

 نظام سياسي اسالمي

هاي سياسي است كه كارگزاران متعدد و  پيوسته از كنش و واكنش هم اي به مجموعه
دهند. اين نظام سياسي كه از عناصر  با هدف توحيدي آن را تعهد كرده و انجام مي

تنهايي بخشي از نظام سياسي اسالم را تشكيل  همبسته تشكيل شده است، هركدام به
شده از  نامند؛ در مقابل، نوع روابط تعريف دهند. نمادها و قواعد معين ديني را ساختار مي يم

رفتارهاي سياسي بين ساختارهاي موجود در دورن نظام سياسي اسالم را، كاركردهاي 
 نامند. مي "ي نظام سياسي اسالم كارويژه"طور خالصه  همان ساختارها يا به
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 چارچوب نظري
جا مهم است كه يك ديد كلي از هر سيستم ارائه  و سيستمي از آن مند رويكرد نظام

ديگر، ارتباط سيستم با محيط و تأثير محيط بر سيستم را  كند و ارتباط عناصر با يك مي
. بنابراين مهم است كه بدانيم اجزاي مهم سيستم )43: 1362(فرشاد، كند  مهم ارزيابي مي

دارند. هر سيستم سياسي متشكل از سه بخش  هدههايي را ع اند و چه كاركرد سياسي كدام
دهند كه اين روندها شامل دو قسمت  ي آن تشكيل مي"روندها"است: بخش اول را 

باشد  مي "گيري گذاري و تصميم سياست"باشند. بخش دوم،  مي "ها حمايت"و  "تقاضاها"
دهد كه  ميآن تشكيل  "بازخورد". بخش سوم هر سيستم سياسي را )345: 1370(رضاييان، 

. هر نظام )234 -189: 1377(آلموند، هاي سيستم سياسي در محيط است  بازتاب سياستگذاري
ها، برخورد  هاي داخلي خود نسبت به ورودي سياسي، وابسته به نوع توانمندي و ساختار

 نمايد. ها تبديل مي نموده، و آن را طي يك فرايند خاص به تصميمات و خروجي
هاي  ها و يا براي انجام وظايف و مسوليت ها به نهاد تبديل داده هر نظام سياسي براي

توان بر اساس  هاي سياسي مختلف را مي كه نظام نحوي هايي است؛ به خود، نيازمند توانايي
توانايي "، "توانايي تنظيمي"، "توانايي استخراجي"ديگر مقاسيه نمود:  ها با يك اين توانايي

 ."توانايي پاسخگويي" و "توانايي سمبليك"، "توزيعي
المللي  مفهوم قابليت استفاده از منابع و امكانات داخلي و بين به "توانايي استخراجي"
ديگر، هر سيستم سياسي در دل محيط داخلي و  بيان . به)173 -167: 1379زاده، (نقيباست 

واند ت ها مي المللي قرار دارد كه امكانات فراوان انساني و طبيعي موجود در آن بين
معناي ايجاد نظم سياسي، فرهنگي،  به "توانايي تنظيمي"هاي نظام را افزايش دهد.  قابليت

ي اصلي در اين رابطه، نظم، آزادي فرد و  ؛ مسأله)169(همان: اجتماعي و اقتصادي است 
، توزيع در ابعاد سياسي، اجتماعي و ارزشي است. "توانايي توزيعي"قدرت است. منظور از 

يافته، سياست و قدرت در ابعاد مختلف از قبيل ساختاري، جغرافيايي و  توسعه هاي دركشور
شود؛ اين درحالي است كه در جهان سوم، عمدتاً با انباشت و تمركز  عمودي تقسيم مي

معناي توانايي توجيه  به "تواناي سمبليك". )87 -57: 1393(آقاداود، رو هستيم  قدرت روبه
هاي جهان سوم عمدتاً  . كشور)171(همان: اي فر هنگي است ه اقدامات نظام براساس ارزش

هاي فرهنگي خود  هاي دولت را مغاير با ارزش فاقد اين توانايي هستند و جامعه، سياست
نيز آن است كه نظام سياسي، پاسخگوي واقعي  "توانايي پاسخگويي"كند. مراد از  تلقي مي

 .)226: 1387(حقيقت، در مقابل عموم شهروندان باشد 
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 ويژگي و تعريف عملياتي ثبات سياسي
بخش براي ثبات، كاري سهل و ممتنع است  يافتن يك تعريف عملياتي و رضايت

ثباتي با چهار ويژگي مورد شناسايي قرار  طور كلي، مفهوم ثبات و بي . به)486: 1380(اسميت، 
و  "بودن ارزشي وهنجاري"تر كرده است. ويژگي اول،  گرفته و ابهام مفهومي را بيش

ميزان قرابت ". ويژگي سوم )48 -48: 1382(خواجه سروي، آن است  "بودن نسبي"ويژگي دوم، 
است. در تعريف عملياتي  "مندي زمان"و ويژگي چهارم  "ها و دوري از برخي خصلت

معناي نهادمندي سياسي،  معناي نظم در جريان تعامالت سياسي، برخي ديگر به آن، برخي به
بودن رفتار سياسي، بعضي ديگر پيوستگي و تداوم سيستم سياسي و  بيني يشپ  بعضي قابل 

معناي وجود رژيم قانوني، گروهي  اي ديگر به معناي عدم وجود خشونت، عده اي به عده
معناي تركيبي از موضوعات  معناي عدم وجود تغييرات ساختاري و گروهي ديگر به به

كه منافاتي با تحول  آن ، تعريف ثبات در عيناند. در مجموع تري داشته پيشين توجه ويژه
 .)35: 1383(پناهي،  ندارد، بايد متضمن بقاي نظام نيز باشد
چه تحولي موجوديت يك نظام را تهديد يا تثبيت «پس در پاسخ به اين پرسش كه 

گذارند، موجوديت  بايد گفت تحوالتي كه بر اركان يك پديده اثر مستقيم مي» كند؟ مي
دسته از تحوالتي كه تأثير فرعي در اين زمينه دارند،  نمايد؛ آن تهديد مي آن پديده را

خطرناك نيستند. بعضي از عناصر يك پديده، براي بقاي آن الزم و برخي ديگر فاقد 
 .)4: 1366(بيلي، چنين ضرورتي هستند 

 ي ثبات جمهوري اسالمي ايران گانه ثبات سياسي و عوامل هشت
ي ظهور برسد،  منصه دشوار، ولي زماني كه تثبيت شود و بهثبات، مفهومي پيچيده و 

هاي  هاي نظام ترين دغدغه دار خواهد داشت. ثبات، يكي از مهم بسيار مشتاق و طرف
حال، در طول حيات سياسي اين  دادن كارآمدي ثبت شده است؛ در عين سياسي براي نشان

اساس،  . برهمين)24: 1376تد، (هاي فراواني ديده شده است  ها و شورش ها، اعتراض نظام
اند. در اولي،  ها را در سه راه: اجبار، نظارت و اقناع احصا كرده حل ايجاد ثبات اين نظام راه

براي ايجاد و حفظ ثبات سياسي، اقدام به سركوب عاملين پرداخته و ثبات را از طريق 
اركرد و عملكرد حل دوم، تمام تالش بر بهبود ك كنند. در راه زور و اجبار تثبيت مي

سزايي در  تأثير به -يعني اقناع  -حل سوم  نهادها از طريق نظارت دولتي متمركز است. راه
 ي سياست دارد. حوزه

ثباتي سياسي، را  نظران دانش سياست، از ثبات و بي تعاريف برگرفته از صاحب
م استمرار يك نظا"بندي نمود. يك؛ رويكرد  توان در قالب هفت رويكرد طبقه مي

(پناهي، شود  عنوان تداوم نوع خاصي از نظام سياسي تعريف مي كه ثبات سياسي به "سياسي
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ثباتي با ميزان تكرار حوادث  ، كه در آن، ميزان بي"گري مشاهده". دو؛ رويكرد )34: 1383
كه از  "مدت كوتاه". سه؛ رويكرد )35(همان: شود  ي قابل مشاهده سنجيده مي كننده ثبات بي

مدت (مثل چند روز، چند هفته يا حداكثر چند ماه)  هاي سياسي كوتاه سو بر وضعيت يك
ثباتي با بالتكليفي، سردرگمي و عدم قطعيت مترادف در  ديگر، بي تأكيد دارد و از سوي

كه ثبات سياسي  "مند نظام". چهار؛ رويكرد )67: 1387آبادي،  (عظيمي دولتشود  نظر گرفته مي
هاي  كه نظام سياسي كارويژه داند: يكي اين بر دو دسته از عوامل مي هر حكومتي را مبتني

هاي اصلي نظام اجتماعي، ناهماهنگي  كه، ميان حوزه خوبي انجام دهد و دوم اين خود را به
 كه در آن اكثر مردم در "پذيري اطاعت"و عدم تعادل شديد پديد نيايد. پنج؛ رويكرد 

تر اوقات، داليلي براي كنش در جهت حمايت و بقاي نظام دارند، اما تنوع و تركيب  بيش
. شش؛ رويكرد )36(همان: داليل حمايت از نظام ممكن است بسيار گسترده و پيچيده باشد 

هاي ناشي از  كه در آن، اعضاي جامعه از الگوهاي رفتاري واقع در محدوده "ارزشي"
. در اين رويكرد، شرط )98: 1385سروي،  (خواجهشوند  رف نميانتظارات نقش سياسي منح

ثباتي  ثبات سياسي، توافق و سازگاري ميان باورها و اهداف افراد جامعه است و بي
يابد كه هنجارهاي اجتماعي سابق، توسط گروهي از مردم شكسته شوند.  هنگامي بروز مي
در  )117: 1380(ساندرز،  اندرزاست كه به اعتقاد ديويد س "گرايي نسبي"هفت؛ رويكرد 

ثباتي احتراز  ثباتي سياسي، بايد از تفكيك سطحي ثبات و بي تعريف مطلوب از ثبات و بي
چنين وي معتقد است كه آن تعريف  ي مستمر و نسبي دانست. هم نمود و آن را پديده

بايد كند و  ثباتي در كشور با گذشت زمان تغيير مي بايد نشان بدهد كه چگونه سطح بي
. از اين رو، ثبات سياسي ناظر بر )117(همان: ثباتي سياسي را بپذيرد  انواع متفاوتي از بي

صورت ايجاد تغيير يا  كننده است كه به ثبات فقدان نسبي برخي انواع حوادث سياسي بي
 .)111(همان: كند  چالش در هر يك از ابعاد نظام سياسي بروز مي

هاي امام  حل ي فوق با راه گانه ركيب رويكردهاي هشتتوان از ت رسد كه مي نظر مي به
مدلي براي ثبات سياسي ايجاد نمود. اگر نظام  )اهللا حفظه(اي اهللا خامنه خميني(ره) و آيت

شده توسط جامعه را برآورده  سياسي نتواند نيازهاي اقتصادي، فرهنگي يا سياسي مطرح
صورت  تواند به هيچ نظام سياسي نمي شود. بديهي است سازد، نارضايتي در جامعه ايجاد مي

ي خود را پاسخ دهد. حال اگر سطح كاركرد نظام سياسي  مطلق، تمام نيازهاي مردم جامعه
ثباتي ظهور پيدا  شود و بي از سطح نيازهاي شهروندان عقب بماند، نارضايتي ايجاد مي

ره) ومقام معظم ( كند. ايجاد ثبات سياسي جامعه از طريق ترس، با مباني امام خميني مي
تواند نارضايتي را خنثي نمايد،  رهبري در تعارض است. يكي ديگر از عواملي كه مي

كند، شرايط  حل رضايت شهروندان يا مكانيسمي است كه شهروند را قانع مي بر راه مبتني
ها،  حكومت مستقر را نه از روي اجبار، بلكه از روي رغبت و عالقه بپذيرند. در اين مدل
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ي: فرهنگ، اقتصاد وسياست نقش مهمي دارند. از ميان عناصر فرهنگ: باورها و  هسه حوز
اند؛ از ميان عناصر اقتصاد: فقرستيزي،  هاي فرهنگ تعاملي حايز اهميت ارزش

زدايي، رشد و رفاه اقتصادي اولويت دارند؛ از ميان عناصر سياست نيز:  محروميت
ي قدرت خارجي، نقش  م مداخلهمشروعيت و عد -كارآمدي نظام، مشاركت، رهبري

 كنند. اي در ثبات سياسي ايفا مي كننده تعيين
 هاهشت محور چالش

 
آمدن  اي پيچده است كه وقوع آن مستلزم فراهم در اين تعريف، ثبات سياسي پديده

ثباتي سياسي  گانه در فرآيند تغييرات سياسي و اجتماعي است. بالعكس؛ بي شرايط هشت
 كند. رفتن يكي از اين شرايط، ظهور مي كه با ازبين اي ساده است پديده

 شاخص فرهنگ

 هاي ديني . باورها و ارزش1

اي از عناصر اعتقادي و عملي هستند كه معيار و ابزار سنجش اعمال،  ها مجموعه ارزش
ها و الگوها، رفتار و  شوند؛ جامعه، گروه يا فرد براساس اين مالك گفتار و كردار افراد مي

ها  ها، موفقيت ملت ي ارج نهادن به آن دهد و در سايه راد را مورد قضاوت قرار ميكردار اف
هايي هستند كه معنويت را  هاي ديني نيز ارزش. ارزش)80: 1387(ترنر، گردد  تضمين مي

هاي  ارزش"شوند:  هاي اجتماعي به دو دسته تقسيم ميسازند. ارزش وارد حيات بشر مي
ها مادي است.  كه منشأ آن "هاي مادي ارزش"ها وحي و فطرت است؛  كه منشأ آن "الهي

 (صحيفه نور،ها بايد براساس معيارهاي الهي قرار داده شوند  از ديدگاه امام خميني، ارزش
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اند از: ايمان، تقوا، علم و مكارم اخالق و  ها عبارت . از ديدگاه ايشان، ارزش)132: 1367، 13ج 
زا هستند، هم  ها، هم تحول . از نظر رهبر معظم انقالب، باور و ارزش)128(همان: ... 

اش در داخل اسالم  هايي بودند كه همه دنبال ارزش آفرين. ايشان معتقدند: ملت ما به ثبات
تجمل در سطح زمامداران، هست. از جمله: ايمان، عدالت، دينداري، دوري از اسراف و 

)، 12/2/87سالمت ديني و اخالقي زمامداران، رواج اخالق فاضله، آزادي فكر و بيان (
 ).19/09/92استقالل سياسي و اقتصادي و فرهنگي (

كه اقوام گذشته به ايماني مشترك نياز داشتند تا  چنان شناسان، هم نظر برخي از جامعه به
زاده و كوثري،  (رجبهند، اقوام دنياي كنوني نيز به عدالت نيازمندند بتوانند به بقاي خود ادامه د

توان به افزايش  ي كنوني ما مي ها در جامعه توجهي به ارزش . از عاليم بي)329 -320: 1382
هاي  ، افزايش تعداد پرونده)/ 259403http://www.seratnews.irبر (كد خآمار طالق 
متي، تمايل به سبك زندگي غيراسالمي، بدحجابي، بودن سطح نشاط و سال قضايي، پايين

توجهي به اهداف و  گريزي و كم فساد اداري و حقوق غيرمتعارف مديران، قانون
، از ميان 2016بندي ايران در نشاط و شادي در سال  هاي انقالب اشاره كرد. رتبه آرمان
روز  ر كشور روزبهخود اختصاص داد. شيب نمودار ازدواج د را به 84ي  كشور، رتبه 140

درصد كاهش دارد؛ اين در  6,5هاي گذشته،  پايين آمده و آمار ازدواج نسبت به سال
شوند و آمار طالق با يك شيب  ها نيز به طالق منجر مي درصد ازدواج 36حالي است كه 

چنين آمار ورود حدود  . همwww.mehrnews.com)(درصدي همراه است  5,3افزايشي 
گزارش  93هزار پرونده در مراحل مختلف به دستگاه قضايي در سال  866ميليون و  10

 .)www.ana.ir(شده است 

 . رفتار تعاملي2

اي  ها و متقابالً زمينه ها و همكاري تواند محملي براي انس و الفت، دوستي رفتار مي
ها و منازعات ميان اجتماعات انساني باشد. رفتار تعاملي ضمن  براي رفتارسوء، تنش

دنبال ارتقاي تقارب فرهنگي  اري تام به اصول و مباني فرهنگي جمهوري اسالمي، بهوفاد
ها نيست. رفتار  ها و آرمان آمدن از ارزش مفهوم كوتاه عنوان به هيچ است. رفتار تعاملي به

ي زندگي و ايجاد فضاي  در صحنه عنوان مبنايي براي كسب اعتبار توان به تعاملي را مي
آميز با سايرين توصيف نمود. متأسفانه رفتار غيرتعاملي در انتخابات  لحتفاهمي پايدار و ص

 هم در سطح محلي و آن -ويژه در انتخابات مجلس شوراي اسالمي  ) و به1388( اخير
ها و هنجارهاي اوايل  رسد با بازگشت جامعه به ارزش نظر مي مشهود بود. به -بومي 

توانايي سيستمي  -كه مردم گرايش معنوي بسيار قوي پيدا كرده بودند  -پيروزي انقالب 
هاي ديني مجدداً  بديل باورها و ارزش سمبليك را بتوان تقويت كرد؛ چراكه نقش بي
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احياء خواهد شد و براي اعتالي توانايي سيستم تنظيمي جمهوري اسالمي ايران استفاده 
 عمل خواهد آمد. فراواني به

 شاخص اقتصاد

 زدايي فقرستيزي و محروميت .1

نارضايتي عمدتاً حاصل تصور شكافي غيرقابل تحمل است  "تد رابرت گار"نظر  به
استحقاق داشتن آن را دارد و مايل "كند  چه احساس مي و آن "چه فرد دارد آن"ميان 

ان . در اين رويكرد، تغيير سريع و شتاب)249: 1388زاده و گلپايگاني،  (سيف "است داشته باشد
شناسي اجتماعي معيني كه  هاي روان كننده تلقي شده و از طريق مكانيسم ثبات اجتماعي، بي

هاي اعتراضي  شود، موجب جنبش ناميده مي "سرخوردگي"يا  "محروميت نسبي"
ي نارضايتي است و نارضايتي  آميز مردم، نتيجه گردد. در واقع، رفتار سياسي خشونت مي

: 1387آبادي،  (عظيمي دولتباشد  ي و كاركردي در جامعه ميهاي ساختار محصول عدم تعادل

ي مردم و نخبگان از  توانند عواملي را كه به انتظارات فزاينده . مجريان توانمند مي)86
گويي  انجامند، شناسايي نموده و در شرايطي كه توانايي حكومت براي پاسخ حكومت مي

سازي مقدورات كشور  يابد، در شفاف مي به نيازها ثابت است، ولي انتظارات مردم افزايش
براي مردم ياري نموده و انتظارات مردم را در سطح منطقي و قابل برآورد، كنترل نمايند. 

ي شناخت معتبر از نيازهاي شهروندان به  ي شناختي در قبال محروميت نسبي، ارايه وظيفه
 گذاران است. سياست

اي مربوط به هزينه و درآمد خانوار شهري هاي فقر نسبي در ايران آماره يكي از نشانه
همواره ميزان  1392تا پايان سال  1384كشور (خط فقر زندگي در شهرها) است. از سال 

ها باال  تر، و اختالف هزينه و درآمد در تمامي سال هاي خانوار نسبت به درآمدها كم هزينه
تعداد فقيران در چنين  . هم)2967885شناسه خبر:  ؛www.mehrnews.com(بوده است 

كد خبر:  ؛www.salamatnews.comدرصد رسيده است ( 40جمعيت ايران به بيش از 
(سايت تابناك؛ كد ميليون نفر رسيده است  13ها در ايران به  نشين . تعداد حاشيه)149743

پذير جمهوري اسالمي ايران، بروز فقر و  . بنابراين از ديگر عوامل آسيب)641542خبر:
ي سوءمديريت در جامعه است و سيستم از  ت. چون فقر و محروميت، زائيدهمحروميت اس

 گردد. كارايي توانايي توزيعي و تنظيمي مستأصل مي

 . رشد و رفاه اقتصادي2

 ثباتي سياسي شواهد تجربي فراواني براي تأييد ارتباط مشكالت اقتصادي با بي
 ثباتي ي باالي بي ميان درجه نشان دادند كه "ايسن و ويگاه"وجود دارد. براي نمونه، 
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 .)www.researchgate.net(سياسي و نرخ باالي تورم، نوعي همبستگي مثبت وجود دارد 
شود  ثباتي سياسي مي به اين نتيجه رسيد كه درآمد نابرابر باعث افزايش بي "آلسينا"
)Alesina, 1996: 1224(هاي  ترين زيرشاخص . ميزان توليد ناخالص داخلي نيز يكي از مهم

دهد.  هاي توليدي آن را نشان مي ي اقتصاد يك كشور و ظرفيت اقتصادي است كه اندازه
خصوص از منظر رفاه  به -تري را  وجود، توليد ناخالص داخلي سرانه، واقعيات بيش با اين

 سازد. نمايان مي -اقتصادي 
 ي زيادي با نرخ رشد اقتصادي كشورهاي درحال د ايران فاصلهنرخ رشد اقتصا

ي متوسط نرخ رشد اقتصادي ايران در  درصد) دارد. مقايسه 9/8ي آسياي شرقي ( توسعه
ي  هاي بالقوه خصوص با توجه به ظرفيت توسعه، به ي اخير با ساير كشورهاي درحال دهه

 طور متوسط پايين بوده است كشور بهگر آن است كه نرخ رشد اقتصاد  اقتصاد ايران، بيان
)www.donya- e- eqtesad.com/news/404845  بررسي روند تاريخي توليد )3992شماره .

گر  ي آن با ساير كشورها، بيان چنين مقايسه سرانه و نرخ رشد اقتصادي در ايران و هم
كه سرعت  اينو   بودن توليد سرانه معضالت مهمي در اقتصاد ايران است. از جمله: پايين

ثبات و  افزايش رفاه اقتصادي چندان مناسب نيست؛ نرخ رشد اقتصادي نيز بسيار بي
ي ايران در شرايط فعلي، بودن توليد سرانه پرنوسان است. البته بايد توجه داشت كه پايين

ي شصت  خصوص دهه هاي گذشته، به بودن نرخ رشد اقتصادي در دهه دليل پايين عمدتاً به
 .)2380(روزنامه دنياي اقتصاد؛ شماره: دتاً نرخ رشد اقتصادي منفي بوده است است كه عم

لحاظ جذب  با رشد رفاه اقتصادي توانايي استخراجي جمهوري اسالمي ايران به
هاي انساني ماهر در امر اقتصاد، دوچندان  هاي داخلي و خارجي و جذب سرمايه سرمايه

ثبات خواهد شد و شهروندان در جامعه  خواهد شد. شكوفايي اقتصادي يكي از عوامل
 تري خواهند كرد. احساس آرامش و امنيت بيش

 شاخص سياست 

 المللي . عوامل خارجي و ساختارهاي بين1

 هاي دوقلو آمريكا، جنگ افغانستان و عراق فروپاشي نظام دوقطبي، فروريختن برج
 يق در روابطي تحولي عم دهنده هاي تروريستي، همگي نشان و تهديد حيات گروه

دنبال دكترين  الملل و استقرار ترتيبات جديد امنيتي در منطقه و جهان است. آمريكا به بين
و گسترش هژموني خويش بر جهان است؛ لذا روابط و مناسبات جهاني  "كنترل جهان"

بخش، تررويسم خوانده  هاي آزادي تأثير اين حركت قرار دارند. برخي جنبش تحت
 گيرند هاي تروريستي مورد حمايت آمريكا قرار مي ال برخي گروهح در عين شوند؛ مي
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اي يكي از  شود. تقويت نقش بازيگران منطقه نظر مي ها صرف يا از برخورد با آن
(كد خبر: هاي اخير شده است  المللي در سال ي نظام بين سابقه هاي برجسته و بي ويژگي

fa.shafaqna.com/news/52509(. 
المللي در كشور  ها، هرچه نفوذ عوامل خارجي و ساختارهاي بين براساس اين نظريه

يابد. يكي از  ثباتي سياسي افزايش مي تر باشد، احتمال وقوع سطوح باالتري از بي بيش
ثباتي سياسي را در پي داشته باشد، وابستگي اقتصادي است.  تواند بي عواملي كه مي

ي  ميزان ريسك وابستگي در مراودهترين وظيفه در اين زمينه، توليد شناخت از  مهم
ي  . البته با عدم مداخله)Huang & Slomczynski, 2003 / 2004: 87(اقتصادي است 

گيرد و توانايي  هاي خارجي، ثبات سياسي از محيط بيروني مورد تهديد قرار نمي قدرت
تري  نع كمتر شود؛ زيرا موا تواند فعال جنبه مي استخراجي و تنظيمي يك نظام، صرفاً از يك

ي ديگر به فعاليت صحيح و درست داخلي سيستم  در پيش روي خواهند داشت. جنبه
 وابسته است.

 . رهبري و مشروعيت سياسي2

اي براي رهبري يا امام يك نظام سياسي در نظر گرفته شده است.  در اسالم، نقش ويژه
چون  هم - ديگري را نيزهاي  عهده دارد، بلكه نقش تنها نقش مديريتي جامعه را به امام نه

نفس و نظم اجتماعي را فراهم  ي اعتماد به بودن براي مردم، زمينه داراست؛ اسوه - بودن اسوه
سبب  تواند مورد سنجش مردم قرار گيرد. زيرا به آورد و رهبري يا امام جامعه مي مي
حفاظت  چون مخالفت با هواي نفساني و هم -هاي خاصي  كه امام جامعه داراي ويژگي اين

است، بهترين شخص براي مديريت و الگوبرداري شهروندان  -از دين و ملت اسالم 
ي آن،  ها، رهبري يا امام كسي است كه مردم بتواند برپايه ثباتي ها و بي باشد. در بحران مي

اي است كه بقا و دوام  گونه . اهميت اين بحث به)39: 1362(طوسي، حق را از باطل بازشناسند 
ها براي  ي حكومت ميزان مشروعيت و رهبري آن بستگي دارد و همه تي بههر حكوم

استمرار حيات سياسي خود ناچارند مباني مشروعيت خود را تقويت نموده و مانع بروز 
هاي غاصب و  هرگونه بحران رهبريت و مشروعيت در جامعه شوند. حتي حكومت

ت خود را با نوعي مشروعيت ي نظر، اعمال قدر كنند در حوزه غيرمشروع نيز تالش مي
شناسي سياسي،  برخوردارند. جامعه  آراسته كنند و نشان دهند كه از پذيرش و اقبال عمومي

ي حق و باطل درصدد است كه نشان دهد مردم چگونه و تحت چه دغدغه فارغ از
كنند؛ از  شوند و در چه شرايطي آن را رد مي شرايطي حاضر به اطاعت از حكومت مي

: 1368(ژولين، كنند  ها نيز با چه ترفندهايي رضايت مردم را جلب مي ر، حكومتطرف ديگ

242(. 
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ثبات نظم اجتماعي، در گرو توضيح هنجاري آمريت و اطاعت سياسي است؛ از 
رغم شكل، ماهيت، نوع رژيم و مباني و منشأ حاكميت  هاي سياسي، علي ي نظام رو همه اين

. در ادبيات علوم سياسي، مشروعيت سياسي و مشروعيت، نياز به مشروعيت دارند
)legitimacy( چالز، بيي ميان افراد جامعه و قدرت سياسي است  ي رابطه كننده بيان)  :تا

داليل و ابزارهاي  دادن سلطه و حكمراني خود به هاي سياسي براي مشروع جلوه . نظام)212
موجه جلوه داده، و از  ي سياسي موجود را سو سلطه شوند تا از يك متفاوتي متوسل مي
نمودن افراد از چنين حقانيتي، موجبات اطاعت سياسي آنان را فراهم    سوي ديگر، با آگا

اي  شدن قدرت سياسي به اقتدار سياسي است و رابطه  نمايند. لذا مشروعيت سياسي، تبديل
 .)138: 1370(علي اكبر، سياسي وجود دارد  ي مشروع و مشروعيت  اساسي ميان سلطه

بودن سطح مشروعيت  ثباتي، پايين ترين منبع بي ، اصلي"هورو ويتز و ميلر"ي  عقيده به
نيز ثبات  (.Dankwart A. Rustow). دانكوارت اي. روستور )41: 1380(ساندرز، رژيم است 

داند  همراه مشروعيت نهادها مي سياسي را برابر با مشروعيت شخصي حاكمان، به
ويژه هنگامي كه اجبار  ر صورت فقدان مشروعيت براي دولت، به. د)97: 1385سروي،  (خواجه

ي مردم و كاركردهاي  حكومتي نيز ضعيف است، هر نوع شكافي بين نيازهاي فزاينده
ي  گانه هاي پنج ثباتي را در پي خواهد داشت. در تمام توانايي هايي از بي حكومت، جلوه

 كند. ازي مينقش مهمي را ب "مشروعيت -رهبري"سيستم نيز، عنصر 

 . كارآمدي نظام سياسي3

معناي قابليت و توانايي يك نظام سياسي  در دانش سياسي، كارآمدي نظام سياسي: به
موفقيت در "شده براي حل مشكالت جامعه است. كارآمدي  در رسيدن به اهداف تعيين

راساس رو، كارآمدي هر پديده ب است؛ از اين "تحقق اهداف با توجه به امكانات و موانع 
با  -اي  ي: اهداف، امكانات و موانع آن پديده قابل ارزيابي است. هرقدر پديده سه شاخصه

همان مقدار كارآمد  در تحقق اهدافش موفق باشد، به -ي مذكور  توجه به سه شاخصه
توان از كارآمدي يا  در مقام ارزيابي كارآمدي يك نظام سياسي، هرگز نمي است.

ناكارآمدي يك جزء، نظام سياسي را كارآمد يا ناكارآمد دانست؛ بلكه كل سيستم بايد 
توان گفت كه كارآمدي يعني  تعبير ديگر، مي . به)103: 1383(فتحعلي، كارآمد و توانمند باشد 

ترين شاخص اين  . در دوران مدرن، مهم"هاي مردم به نياز گويي مستمر و بلندمدت پاسخ"
 ي پايدار اقتصادي است. مسأله، توسعه

ليپست با برقراري ارتباط ميان مقبوليت و كارآمدي معتقد است كشورهايي كه از 
حيث مقبوليت و كارآمدي در سطح بااليي قرار دارند، از ثبات بااليي برخوردارند و 

گيرند؛  ثبات بوده و در معرض سقوط قرار مي بول و ناكارآمد، بيهاي نامق برعكس؛ رژيم
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كه با عامل زور و سلطه بتوانند حكومت خود را حفظ كنند. وي بر اين عقيده  مگر آن
است كه افول مستمر يا بلندمدت كارآمدي سيستم، حتي ثبات يك نظام مشروع را 

مند براي  عنوان عنصري ارزش د بهتوان خطر بيندازد. مقبوليت عامه هرچند مي تواند به مي
هاي حكومت از خود تحمل و شكيبايي  حكومت محسوب شود و مردم در برابر كاستي

در  -درپي  هاي اقتصادي پي مانند شكست -هاي حكومت  نشان دهند، اما ناكارآمدي
تواند بر مقبوليت عامه تأثيرات جدي برجاي گذارد. فروپاشي نظام كمونيستي  بلندمدت مي

تواند مقبوليت آن را  اتحاد شوروي نشان داد كه چگونه ناكارآمدي يك رژيم مي در
 .)4: 1374(دوگان، پايان برساند  به

در واقع، كارآمدي نظام سياسي با توانايي تنظيمي سيستم ارتباط دارد؛ هرچقدر دولت 
 يابد. اسالمي كارآمدتر باشد، توانايي تنظيمي سيستم نيز افزايش مي

 و دموكراسي . مشاركت 4

ي مردم براي تعيين سرنوشت جمعي خود  مشاركت سياسي، نوعي رفتار علني اراده
دست  به آميز دست طريق مسالمت است. از طريق مشاركت سياسي، قدرت سياسي به

ي سياسي يك كشور، بستگي مستقيم به اين مؤلّفه دارد گردد؛ بنابراين ميزان توسعه مي
ها و نيز در  گيري ها، تصميم سازي سياسي مردم در تصميم . مشاركت)101: 1376(كاظمى، 
هايشان  گوناگون، به آنان اين خودباوري را خواهد داد كه از مقدورات و ظرفيت  شرايط

 .)4: 1380(شعبانى، استفاده بهينه كنند 
ركن ركين زيرساخت مشاركت، پذيرش اصل مساوات و برابري شهروندان است؛ 

منظور ارتقاي كميت و  مساعي شهروندان به فكري و تشريك هم دلي، هدف از آن نيز هم
. )61: 1377(عليخانى، هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي است  كيفيت زندگي در تمامي زمينه

گيرد كه  از اين حقيقت نشات مي "ساالري مردم"و  "مشاركت"سويي دو مفهوم  هم
ساالري مستلزم دو اصل  ع، مردمساالري به نقش تصميمات جمعي تعلق دارد. در واق مردم

است و  "برابري حقوقي در اعمال نظارت"و  "نظارت مردمي بر تصميمات گروهي"
ي مشاركت برابر در  ي نزديكي به ايده يافتن اين دو اصل و درجه ميزان تحقق به

. مشاركت از طريق )21: 1388(پورفرد، يابد  ساالري معنا مي تصميمات گروهي، مردم
دهد؛ زيرا انرژي  ها قدرت مي هاي مستحق بر سرنوشت خودشان به آن تودهكردن  حاكم

الكسي دو ". )42(همان: دهد  ها دخالت مي گيري ها را در تصميم آنان را مهار كرده و آن
ضمن تأكيد بر تكامل همبستگي ميان افراد جامعه، ادعا نمود: وضعيت  "توكويل

هاي  آميز از بحران يي براي عبور موفقيتدموكراتيك در كشور منجر به تحقق ساختارها
. بررسي آمار )229: 1385(ازغندي، گردد  سياسي و اجتماعي و تحقق ثبات سياسي مي
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هاي سياسي و اجتماعي است و اين عامل  ي نقش مردم در صحنه انتخابات، نشانه
انتخابات برگزارشده در نظام  27دموكراسي و مشاركت را تقويت خواهد كرد. در 

نفر مشاركت  250هزار و  357ميليون و  555حال حداقل  وري اسالمي ايران، تا بهجمه
اي مجلس و ساير  دوره هاي ميان كنندگان در انتخابات اند كه اين رقم منهاي شركتكرده

چنين اين آمار نشان  . هم)8605010371 شماره: ؛www.farsnews.com(باشد  انتخابات كشور مي
تقيمي بين افزايش تهديدهاي خارجي عليه نظام و نيز مشاركت ي مسدهد كه رابطه مي

هاي سياسي متنوع در انتخابات با افزايش مشاركت مردم در انتخابات وجود دارد.  گروه
مشاركت سياسى عامل گسترش توانايي توزيعي و پويايي سيستم، جلوگيرى از استبداد، 

ساالرى است. در واقع، توانايي  ي بقاي نظام مردم كننده ايجاد رقابت سياسى و تضمين
ي سياست،  ي شهروندان در حوزه كارگيري همه لحاظ به توزيعي جمهوري اسالمي ايران به

اقتصاد و فرهنگ، افزايش يافته و منجر به يك سيستم مفيد و كاربردي در سياست 
 .(منبع: سايت رسمي وزارت كشور جمهوري اسالمي ايران)خواهد شد 

 ثبات سياسي نقش نظام سياسي در

 

 گيري نتيجه
توسعه از تحوالت سريع عصر ارتباطات  شك كشورهاي جهان سوم و درحال بي

ها و اقتدارشان را در آني در  اند. تحوالت سريعي كه دودمان قدرت نصيب نشده بي
ثباتي  با ناآرامي و بي "موج سوم"سپارد. تافلر معتقد است  ثباتي مي نوردد و به ساحل بي مي
پردازان  هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي منجر خواهد شد. برخي نظريه تمامي زمينهدر 

كنند كه  ثباتي در موج سوم جهاني و ايجاد ثبات سياسي پيشنهاد مي براي جلوگيري از بي
ي امروزي، براي كه در دنياي پيچيده ثباتي، شناسايي و سركوب شوند. درحالي بايد علل بي

اي مورد تأكيد  طور فزاينده هاي عاملين به گويي به خواسته پاسخ برقراري ثبات سياسي،
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راستا، اين پژوهش درصدد يافتن پاسخي براي  گيرد، نه سركوب عاملين. در همين قرار مي
تأثير  "ثبات سياسي"اين سوال بود كه جمهوري اسالمي ايران از طريق چه مكانيسمي بر 

گويي به اين  سياسي شود؟ براي پاسخثباتي  گذاشته و چگونه ممكن است دچار بي
پرسش، فرض شده است كه جمهوري اسالمي ايران از طريق متغيرهاي واسطي كه عامل 

گذارند. نتايج حاصل از  ثباتي سياسي تأثير مي ثبات سياسي هستند، براي جلوگيري از بي
ي  جهدهد كه اين مهم در نتي اين پژوهش كه به روش سيستمي انجام شده است، نشان مي

زدايي، رشد رفاه  ها، رفتار تعاملي، فقرستيزي و محروميت چون: باورها و ارزش عواملي هم
ي  مشروعيت و عدم مداخله -ساالري، رهبري اقتصادي، كارآمدي نظام، مشاركت و مردم

 يابد. قدرت خارجي بروز و ظهور مي
هاي  وارد عرصه ها، معنويت و ايمان را چون باورها وارزش رسد عواملي هم نظر مي به

كند. اما متغيرهاي  زندگي سياسي كرده و ثبات وآرامش آن را دوچندان تضمين مي
هاي موجود در دادگستري، سرقت، وابسته به اين عامل، از قبيل افزايش طالق، پرونده

هايي در اين بخش باشد.  تواند هشدارها ونشانه فساد اداري و... در جمهوري اسالمي مي
وگو و محبت در سطح وسيع جامعه است كه ثبات  بخش گفت عامل حيات رفتار تعاملي،

هاي مختلف  يابد و مبنايي براي كسب اعتمادسازي در عرصه سياسي در بطن آن نمود مي
شود. اما متغيرهاي وابسته به اين عامل از قبيل:  آميز مي زندگي و ايجاد تفاهم پايدار و صلح

پرخاشگري در آداب رانندگي و ... در جمهوري ي تنش در مبارزات انتخاباتي،  نحوه
تواند هشدارها وعاليمي در اين بخش باشد. دو شاخص فرهنگي نامبرده شده  اسالمي مي

هاي ديني  بديل باورها و ارزش توانند توانايي سيستمي سمبليك را ايجاد كنند. نقش بي مي
ديني در ثبات سياسي  هاي خاطر پايداري و استحكام ارزش در جمهوري اسالمي ايران به

 چنين توانايي سيستمي تنظيم را در پي خواهد داشت. جامعه نيز تأثيرگذار خواهد بود و هم
بايد گفت كه نارضايتي  - زدايي يعني فقرستيزي و محروميت -در مورد عامل سوم 

چه احساس  آن"و  "چه فرد دارد آن"عمدتاً حاصل شكاف غيرقابل تحمل است. در واقع 
ي شناختي يك  آورد. وظيفه هاي اجتماعي را پديد مي شكاف "مستحق آن استكند  مي

بندي  بندي و سرانجام اولويت زدايي و فقرستيزي، شناسايي، طبقه نظام در قبال محروميت
نيازهاي مادي شهروندان است. اما متغييرهاي وابسته به اين عامل از قبيل: فقر نسبي و 

تواند هشدار و  لبي و ... در جمهوري اسالمي ميط مطلق، عدم اشتغال، فرهنگ راحت
نمودي براي دقت در اين بخش باشد. در مورد عامل رفاه و رشد اقتصادي بايد گفت 

شدن  هاي اقتصادي و نزديك بدون شك درآمدهاي برابر و دقت باالي مسئولين در برنامه
تلقي شود. اما  تواند يكي از عوامل ثبات به اهداف اقتصادي در خصوص رشد و رفاه مي
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عوامل وابسته به رشد و رفاه اقتصادي از قبيل: رشد منفي اقتصادي جمهوري اسالمي در 
هشت سال گذشته، وجود بيكاري در ميان جوانان، فقر و فساد اقتصادي، درآمد نابرابر، 

هايي براي دقت در  تواند هشدارها و نشانه هاي اخير در جمهوري اسالمي ميتورم در سال
توانند توانايي توزيعي سيستم جمهوري اسالمي را  خش باشد. دو شاخص اقتصادي مياين ب

هاي منفي  شك توجه به بازخورد گويي شوند. بي افزايش داده و باعث تقويت توانايي پاسخ
چنين رشد اقتصادي باعث افزايش  تواند در امر فقرزدايي راهگشا باشد. هم زمينه مي در اين

د ناخالص داخلي همراه با دگرگوني ساختاري اقتصادي و ارتقاي ي تولي پايداري سرانه
شود. در واقع با رشد و رفاه اقتصادي توانايي  كلي سطح زندگي بخش وسيعي از مردم مي

هاي داخلي و خارجي و نيز جذب  لحاظ جذب سرمايه استخراجي جمهوري اسالمي ايران به
 خواهد شد.هاي انساني ماهر در امر اقتصاد دوچندان  سرمايه

المللي، مسأله اين است كه  در مورد عامل پنجم، يعني قدرت خارجي و ساختارهاي بين
تر باشد، احتمال وقوع  المللي در كشور بيش هرچه نفوذ عوامل خارجي و ساختارهاي بين

يابد. اين اقدام گاهي از طريق استراتژي  ثباتي سياسي افزايش مي سطوح باالتري از بي
هاي  اي، تحريم هاي نفتي، تحريم هسته ي اهرم فشار (تحريم ز جمله: شيوهمعكوس نفوذ، ا

تواند هشدار و نمودي براي دقت در اين بخش باشد.  هاي نظامي و... ) مي بانكي، تحريم
هاي خارجي به پايداري ثبات  ي قدرت تر نقش سلبي دارد و عدم مداخله اين شاخص بيش

 -مشروعيت يا همان فرماندهي -ي، رهبريكمك خواهد كرد. عامل ديگر ثبات سياس
ي دهد كه انتظارات فزاينده پذيري سياسي است. كاهش مشروعيت زماني رخ مي اطاعت

مردم از نظام سياسي باالتر از سطح كاركردهاي نظام سياسي باشد. هرچند اين خأل با 
 ورگفته، زماني كه در كش داليل پيش توجيه ايدئولوژيك قابل پوشش است؛ اما به

شدن باشند، با توجيه ايدئولوژيك نيز اطاعت  رنگ هاي ديني در حال كم ما باورها و ارزش
 دهد شود. اين شاخص نشان مي گردد و كشور دچار مشكل مي سياسي ميسور نمي

 كه قدرت رهبري، منبعث از مردمى است كه به اصل توحيد و وحدانيت خدا معتقد
 هستند.

ي قابليت  كننده سياسي است. هرچند اين عامل تنظيمعامل مهم ديگر، كارآمدي نظام 
عهده دارد، لكن سه شاخص مهم:  ي نظام را بهشده و توانايي رسيدن به اهداف تعيين

دهند. در عمل،  اهداف، امكانات و موانع، ميزان كارآمدي يك نظام سياسي را نشان مي
دهند؛  رد سنجش قرار ميشهروندان رفتارهاي يك نظام سياسي را براساس تقاضاهايشان مو

همان  ها و تقاضاهاي مردم منطقي باشد، به گويي يك نظام به خواسته هر ميزان كه پاسخ به
گرفتن  هاي اخير، فاصلهميزان، آن نظام از كارآمدي بااليي برخوردار خواهد شد. در سال
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ادشده توسط ويژه موانع ايج خاطر سوءمديريت در جامعه، وجود موانع متعدد به از اهداف به
هاي هشدار را براي مديران  ي امكانات الزم، زنگ هاي استكباري و ضعف در ارايه قدرت

كارگيري افراد متخصص و متعهد  حل اين مشكل، به ترين راه صدا درآورده است. ساده به
گيرد؛ هرچقدر  در جامعه است. كارآمدي نظام سياسي، توانايي تنظيمي سيستم را نشانه مي

يابد. آخرين عامل  مي كارآمدتر باشد توانايي تنظيمي سيستم نيز افزايش ميدولت اسال
ترين پيامد اين عامل، ايجاد رشد سياسي  ساالري ديني است. مهم ثبات، مشاركت و مردم

يابد كه ضريب اطمينان  ساالري زماني معنا مي در جامعه و بقاي ثبات سياسي است. مردم
هوري اسالمي ايران اين عامل از ظرفيت و توانايي بااليي ثبات سياسي را باال ببرد. در جم

كه  برخودار است و خطر از اين ناحيه بسيار ضعيف و تقريباً كم است؛ مشروط به اين
نمايد كه در  مشاركت رقابتي و دموكراسي ديني حاكم باشد. اين شاخص كمك مى

دى كه نمايندگى هاى متعد شكل مؤثر پراكنده شود و گروه آناتومى قدرت، قدرت به
را مبادله كنند. در واقع،  منافع مختلف جامعه را برعهده دارند، در قدرت سهيم شده و آن 

ي  ي شهروندان در حوزه كارگيري همه لحاظ به توانايي توزيعي جمهوري اسالمي ايران به
سياست، اقتصاد و فرهنگ، افزايش يافته و منجر به يك سيستم مفيد و كاربردي در 

 خواهد شد.سياست 
ها و تقاضاهاي مردم به خواسته -موقع و مؤثر  به -در مجموع، زماني كه نظام سياسي 

گو باشد، ثبات  ي يادشده پاسخ (اعم از مشروع و غيرمشروع) براساس عوامل هشتگانه
تنهايي يا چند عامل  سياسي در جامعه تضمين خواهد شد. هر زمان كه يكي از عوامل به

شك  نظام سياسي از برقراري ثبات سياسي عاجز خواهد ماند و بيدچار آسيب شوند، 
هاي مردم  رو خواهد گرديد. ثبات سياسي، وجود توازن ميان خواسته ثباتي روبه جامعه با بي

هاي دولتي از سوي ديگر است.  سو، و كارويژه (اعم از مشروع و غيرمشروع ) از يك
گو باشد، ثبات  و ايدئولوژيك جامعه را پاسخمادامي كه نظام سياسي بتواند انتظارات مادي 

 شود. نظام حفظ مي
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 ها حل ها و راه پيشنهاد
هاي ثبات سياسي در جمهوري اسالمي ايران، ناظر به  حل ها و راه هر يك از پيشنهاد

ها اشاره  طور مختصر به آن هاي سياسي اسالمي است كه به هاي نظام يكي از توانايي
باشند و  اند كه شامل پنج دسته مي ا در فصول گذشته توضيح داده شدهه شود. اين توانايي مي

هاي  مند ثبات سياسي در عرصه نظام دادن يك الگوي نظام درآمدي هستند براي نشان
 سياسي اسالمي.

هاي  ي نظام مند ثبات سياسي در عرصه تقويت توانايي توزيعي در يك الگوي نظام -1
ايران، بايد توزيع قدرت از طريق انتخابات مردمي  در جمهوري اسالمي سياسي اسالمي:

طور مستمر بوده، و گردش آزاد قدرت اقتصادي، فرهنگي و سياسي، در عمل بايد  به
 گير آن به اين امر مشاهده گردند. قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و تصريح چشم

هاي  از جمله ميراث -باشد  بر آراي مردم مي ي امور اساسي مردم مبتنيكه گردش كليه -
گذار جمهوري اسالمي ايران است و از اين حيث ضرورت دارد كه بر بهاي بنيان گران

ي اصول قانون اساسي از جمله، فصل سوم آن (مربوط به حقوق  اجراي تام و تمام همه
گرايانه و اجراي حداقلي قانون اساسي پرهيز  هايي تقليل ملت) تأكيد شود و از گرايش

 گردد.
هاي  ي نظام مند ثبات سياسي در عرصه تقويت توانايي تنظيمي در يك الگوي نظام -2

تري  دهي بيش سياسي مردمي اجازه سازمان - هاي اجتماعي به گروه سياسي اسالمي:
شود. اصوالً التزام به نظام جمهوريت و اسالميت، مستلزم التزام به وجود احزاب و  داده 

ها با ساليق  ي فعاليت رسمي و مؤثر آن ساختن زمينه اهممند و فر هاي سياسي قدرت تشكل
ي انقالب و نظام اسالمي است؛ بدون وجود احزاب و نهادهاي  مختلف در داخل خانواده

سياسي مستقل از دولت و ساير قوا، امكان تعميق نظام جمهوريت و اسالميت و وصول به 
هاي  گري دولت در زمينه يچنين كاهش تصد اهداف نهايي چنين نظامي ممكن نيست. هم

مختلف از جمله عواملي است كه بايد به آن توجه جدي داشت. از وجوه مشترك تمامي 
ي آن  ها و رابطه ها، ساختار سياسي حكومت ها، توجه به نظم از باال است؛ كه در آن نظريه

ز پايين، ي محقق به نظم ا  كه در توصيه گيرد. مضافاً بر اين با جامعه مورد توجه قرار مي
گران  شود. اين نوع نظم حاصل حضور فعال و پوياي كنش همان ميزان اهميت داده مي به

ي نظم اجتماعي از پايين، كه  جامعه در فرآيندهاي مربوط به تحوالت جامعه است. مسأله
شناسي است، اين باور وجود دارد كه بدون  ترين مباحث جامعه يكي از كليدي

هاي  ي جامعه در عرصه ماعي از پايين، امكان پيشرفت و توسعهبرخورداربودن از نظم اجت
اي كه انسجام اجتماعي وجود نداشته باشد،  مختلف وجود ندارد. بديهي است در جامعه
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رو خواهد بود؛  يابي به اهداف مشترك با اختالل جدي روبه همكاري گروهي براي دست
هاي  شود كه اكثر حوزه لت قانع ميي نظم اجتماعي از پايين، دو بنابراين در رعايت رويه

 پذير واگذار كند. اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي را به شهروندان منظم و مسئوليت
هاي  ي نظام مند ثبات سياسي در عرصه تقويت توانايي استخراجي در يك الگوي نظام -3

خواهد بود. تر  هرچقدر تحرك اجتماعي در جامعه باال باشد، جامعه با ثبات سياسي اسالمي:
در كشورهاي پيشرفته توجه به تحرك اجتماعي از اهميت زيادي برخوردار است؛ در 

هاي مختلف با ميزان  يافتگي سيستم نظام سياسي را در بخش توان توسعه كه مي حدي
ها سنجيد. تحرك اجتماعي، پويايي سيستم و ميزان شرايط برابر  تحرك اجتماعي آن

ها براي كسب مزاياي اجتماعي نشان  ها و فرصت موقعيتشهروندان را در استفاده از 
عدالتي در سيستم اجتماعي، نبود شرايط تحرك  دهد. يكي از وجوه نابرابري و بي مي

سوي  همين دليل ايجاد شرايط صحيح براي ارتقاي شهروندان، گامي به اجتماعي است؛ به
علت عدم تخصص  ادي، بهويژه در بخش اقتص چنين مديريت در جامعه، به عدالت است. هم
نبودن صاحبان  ثباتي است. عدم رعايت مرزهاي تخصصي دانش و متعهد و تعهد عامل بي

دانش، باعث اختالف و تفرقه و سرانجام بحران كارآمدي نظام سياسي، علمي، اجتماعي و 
ي منازعات اجتماعي در پي خواهد  سپس بحران مقبوليت و مشروعيت را در عرصه

 داشت.
هاي  ي نظام مند ثبات سياسي در عرصه ت توانايي پاسخگويي در يك الگوي نظامتقوي -4

سازي شوند و نظارت بر  هاي مالي در جمهوري اسالمي شفاف بايد نهاد سياسي اسالمي:
چنين  مند گردند. هم هاي تأثيرگذار، بايد جدي گرفته شده و قانون نهادها و ساير سازمان

پذيري  همان ميزان مسئوليت قل بايد افزايش يابند و بههاي مجازي مست ها وشبكه رسانه
هاي  شدت تحت الزامات قانوني قرار گيرد. بايد اهتمام به گسترش و ترويج سازمان به

هاي مجازي مستقل بر سه پايه استحكام  ها وشبكه نهاد در رأس امور قرار گيرد. رسانه مردم
اي و مورد انتظار دور شوند؛ لذا  حرفههاي  كه نبايد از اصول و نقش يابند: اول اين مي

هايشان  ي فعاليت عنوان تأثيرگذارترين نهاد اجتماعي بايد سرلوحه اي به ترويج اخالق رسانه
هاي روز جهان مجهز بوده و از آن عقب  ها و تكنولوژي كه بايد به پيشرفت باشد. دوم اين

 .ان مستقل بوده و منفعل نباشندي سياست و آثار آن تا حد امك كه از حوزه نمانند. سوم اين
ي جوامع ميل به فساد هست، ولي بايد جلوي امكان فساد را با نظارت  هرچند در همه

ي مردم در  مردمي گرفت. اسالم برمبناي امر به معروف و نهي از منكر، اين حق را به همه
م الهي و منظور تحقق اجراي احكا ي اسالمي و به اين آيين داده است كه در ميان جامعه

ممانعت از بازگشت جامعه به فساد و پليدي، امر نظارت فراگير باشد؛ لذاست كه در اسالم 



 

 

 فصلنامه
 علمي
 پژوهشي

62 

ي همگاني است و احكام و  امر نظارت بر جامعه و نهادهاي اجتماعي يك وظيفه
دستورات مشخصي معين گرديده است تا سالمت فرد و جامعه و حكومت مورد توجه 

 .ا از دچارشدن به انحراف محافظت كندي اسالمي ر قرار گيرد و جامعه
هاي  ي نظام مند ثبات سياسي در عرصه تقويت توانايي سمبليك در يك الگوي نظام -5

تر بايد از دو  هاي ديني در ج.ا.ا هرچه سريع بديل باورها و ارزش نقش بي سياسي اسالمي:
باثبات و  هاي ديني، گيري شود. ارزش هاي اجتماعي پي طريق نهاد خانواده و گروه

هاي اجتماعي، ثبات و دوام  بر وحي هستند. در مقابل، ارزش تغييرناپذيرند؛ چون مبتني
بودن خود را از  هاي شهروندان، ارزش تري دارند. روشن است كه با تغيير خواسته كم

ها  بودن ارزش ها جايگزين آن خواهند شد. البته ديني دست خواهند داد و ديگر ارزش
تر شهروندان  هاي ديني را بيش ها ندارد؛ چراكه اگر ارزش شدن آن اعيمنافاتي با اجتم

هاي ديني شكل خواهد گرفت. اين  ي ارزش ها بر پايه جامعه بپذيرند، رفتار و كارهاي آن
توانند  را دو نهاد بزرگ خانواده و گروهاي اجتماعي در جمهوري اسالمي مي امر مهم
 نمايند. تقويت
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