جامعهشناسي تاريخي

تحلیل پایگاه اجتماعی نخبگان قدرت سیاسی:
مطالعۀ موردی اعضای هیئت دولتهای هفتم تا دهم
علی ساعی1زینب حسنپور درودگر 2سوسن

باستانی3

(دريافت 1397 /11 / 1 :پذيرش)1398 /6 /2 :

چکیده
موضوع اين پژوهش ،تحلیل پايگاه اجتماعي نخبگان قدرت سیاسي در دولت هفتم تا دهم
است .دستگاه نظری اين پژوهش بر تئوری مارکس و بر رويکرد وبری در تحلیل پايگاه
اجتماعي استوار است .روش تحقیق ،تحلیل تطبیقي-توصیفي با استفاده از دادههای اسنادی
است .واحد مشاهده در اين مطالعه اعضای کابینۀ دولتهای هفتم تا دهم است .تعداد آنها
 168نفر بوده و از رؤسای جمهور ،وزيران ،معاونان و رؤسای دفتر رئیسجمهور تشکیل شده
است .يافتهها نشان ميدهد که 95.8درصد اعضای دولت مرد بودهاند .میانگین سني اعضای
دولت  48سال بوده است .خاستگاه سکونتي  86.2درصد اعضای دولت شهری است .تهران با
 20.2درصد ،اصفهان با  13.1درصد و يزد با  11درصد در کل دولتها بیشترين سهم از توزيع
استاني اعضای دولت را داشتهاند .به لحاظ پايگاه اکتسابي 49.7 ،درصد اعضای دولتها دارای

تحصیالت دکتری و  29.9درصد تحصیالت فوق لیسانس داشتهاند .دادهها همچنین نشان مي-
دهد اعضای دولت تجربۀ حضور در سطوح عاليِ مديريت کشور را در پیشینۀ شغلي خود

داشتهاند .بر اساس دادهها ،قشر دانشگاهي با  29.8درصد ،نظامي با  25درصد و روحاني با
 18.5درصد در کابینه حضور داشتهاند.
ي
واژههای کلیدی :پايگاه اجتماعي ،نخبگان قدرت سیاسي ،کابینۀ دولت ،ماهیت طبقات ِ
دولت ،تحلیل تطبیقي.

 .1دانشیار گروه جامعهشناسي ،دانشگاه تربیت مدرس (نويسندة مسئول) saeia@modares.ac.ir
 .2دانشجوی دکتری جامعهشناسي سیاسي ،دانشگاه تربیت مدرسz.hassanpour@modares.ac.ir.
 .3استاد گروه جامعهشناسي دانشگاه الزهراsbastani@alzahra.ac.ir .
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موضوع پژوهش اين مقاله ،بررسي پايگاه اجتماعي نخبگان سیاسي در دولت هفتم تا دهم
است .فهم ما از مفهوم پايگاه اجتماعي مبتني بر رويکرد وبری است .بر مبنای اين رويکرد،
پايگاه اجتماعي به تفاوت میان افراد و گروههای اجتماعي بر مبنای میزان برخورداری از اعتبار،
احترام و منابع ارزشمند اجتماعي مانند قدرت ،ثروت و منزلت اجتماعي گفته ميشود (گیدنز،
.)1376
يافتههای تجربي ناظر بر پايگاه اجتماعيِ نخبگان سیاسي در ايران نشان ميدهد که خاستگاه
طبقاتي و پیشینۀ خانوادگي بیشتر نخبگان سیاسي در ايران ،طبقات باال و متوسط اجتماعي مانند
کارکنان دولت ،مالکان و صاحبان سرمايه بوده است (ر ،ک به :زونیس1387 ،؛ شجیعي1383 ،؛
ازغندی .)1376 ،در پژوهشي شجیعي ( )1383دادههای تجربي نشان ميدهد که در دوره
مشروطیت بیش از  46درصد و در دوران محمدرضا شاه  26.3درصد از وزيران و نخست
وزيران ،از خانواده کارکنان دولت بودهاند .پس از کارکنان دولت ،طبقه مالکان بیشترين درصد
حضور در کابینه را داشتهاند 18 ،درصد نخست وزيران و حدود  10درصد از وزيران از
خانواده مالکان بودهاند .در دوره محمدرضا شاه وزيران برخاسته از طبقات دارای مشاغل
تخصصيِ عالي با  7.9درصد و سپس مالکان با  6.6درصد بیشترين میزان حضور در وزارت را
داشتهاند .به لحاظ پايگاه اجتماعي ،اين گروه از اعضای جامعه را بیشتر مردان ،متولدين شهرها،
تحصیلکردههای دانشگاهي و صاحبان مشاغل دولتي در مناصب باال تشکیل داده است
(شجیعي1383 ،؛ زونیس .)1387 ،يافتههای تجربي مطالعه شجیعي نشان ميدهد که در تمام
ادوار مورد مطالعه ،دوره مشروطیت و محمدرضا شاه ،فقط يک زن در پُست وزارت حضور
داشته است .به لحاظ تحصیالت نیز در دوره مشروطیت  20.6درصد نخست وزيران و 45.6
درصد وزيران و در دوره محمدرضا شاه  59.2درصد از وزيران ،تحصالت دکتری داشتهاند.
همچنین شغل اصليِ بیش از  80درصد نخست وزيران و وزيران پیش از وزارت ،کارمندی
دولت بوده است .با معیار يافتههای پژوهش شجیعي ،مطالعه اين واقعیت که پايگاه اجتماعي
نخبگان سیاسي و ماهیت طبقاتي دولت همچنان بر گروههای اجتماعي عضو طبقات باال و
متوسط استوار است يا تغییر کرده است ،انجام اين پژوهش را توجیه پذير ميسازد.
اين پژوهش با هدف تحلیل پايگاه اجتماعي نخبگانِ قدرت سیاسي ،به بررسي تحلیلي ـ
تطبیقي پايگاه اجتماعي اعضای کابینه در دولتهای هفتم تا دهم ميپردازد .دلیل انتخاب دولت
به عنوان واحد تحلیل بزرگتر مبتني بر معیارهای حضور همزمان صفت انتخابي و انتصابي بودن
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هفتم تا دهم بر اساس معیار تغییر در ترکیب و آرايش سیاسي نخبگان سیاسي در اين دولتها
انتخاب شدهاند .بررسي پايگاه اجتماعي اين گروه از جامعه امکاني برای شناخت دستگاه
قدرت اجرايي و آگاهي از بازتولید منافع گروهها و قشرهای اجتماعي در ساختار قدرت و
مبنايي برای شناخت میزان باز يا بسته بودن نظام اجتماعي و سیاسي در دستیابي به فرصتهای
تحرک سیاسي است .بررسي پايگاه اجتماعي اعضای دولت ميتواند نشان دهد ،کدام گروهها و
قشرهای اجتماعي توانستهاند به قدرت سیاسي دست يابند .بر اين مبنا ،پرسش اصلي اين
پژوهش آن است که نخبگان سیاسي حاکم در دولتهای هفتم تا دهم جمهوری اسالمي دارای
چه نوع پايگاه اجتماعي هستند؟
ادبیات تجربی و نظری
مطالعات تجربي در باب طبقه و خاستگاه اجتماعي طبقات حاکم ،بسیار هستند که در اين زمینه
مطالعات سي .رايت میلز 1و ويلیام دام هوف 2در امريکا ،زهرا شجیعي ،ماروين زونیس ،3علي
ساعي و زهرا نديمي در ايران را ميتوان نام برد .سي .رايت میلز در کتاب نخبگان قدرت4
نشان ميدهد که ،طبقۀ حاکم در امريکا نمايندة منافع طبقۀ مسلط جامعه است .اين گروه بهدلیل
قرار گرفتن در جايگاههای باال در سلسله مراتب سیاسي ،اقتصادی و نظامي ،به يکديگر شباهت
دارند و پیوندهای کاری و خانوادگي و قرارگیری در مکانهای مشترک مانند مدارس،
دانشگاهها و کلوپهای خاص ،امکان توسعۀ روابط و حفظ موجوديت آنها را فراتر از روابط
سیاسي فراهم ميسازد (سي .رايت میلز .)1383 ،ويلیام داف هوف نیز نشان ميدهد اعضای
طبقات حاکم بهطور همزمان در چندين حوزة مهم حضور دارند .آنها نهتنها در نهادهای
اقتصادی ،سیاسي و نظامي که در حوزههايي مانند دانشگاه ،مدارس عالي ،مراکز مهم قدرت و
وسايل ارتباط جمعي در موقعیتهای سطح بااليي قرار دارند .پیوندهای خويشاوندی در میان
اعضای طبقۀ باال و عضويتشان در کلوپها و باشگاههای خاص و ارتباطاتي که اعضای
طبقات باالی جامعۀ امريکا از طريق ازدواج ،عضويت در باشگاهها و کلوپهای خاص با
يکديگر برقرار ميکنند ،ازجمله مکانیزمهای تثبیت قدرت اين گروه از جامعه است
(.)Domhoff, 2005

زهرا شجیعي نشان ميدهد به لحاظ پیشینۀ خانوادگي بیشتر وزيران از خانوادة کارمندان
دولتي ،مالکان و روحانیون بودهاند .در دوره مشروطیت بیش از  46درصد و در زمان

محمدرضا شاه  26.3درصد وزيران و نخست وزيران از خانواده کارمندان دولتي بودهاند .داده-
107

Downloaded from jhs.modares.ac.ir at 22:41 IRST on Tuesday January 14th 2020

نخبگان و انتظار گردش نخبگان در میدان رقابت سیاسي است .از میان دولتها ،دولتهای

جامعهشناسي تاريخي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،11شمـارة  ،1بهار و تابستان 1398

دوره مشروطیت و  9.2درصد وزيران دوره محمدرضا شاه از خانواده مالکان بودهاند .پس از
مالکان ،خانواده روحانیون بیشترين سهم را داشتهاند .به لحاظ سني ،دستیابي به قدرت بیشتر در
سنین باالی  40سال امکانپذير بوده است .روند ماندگاری در کابینههای دولت ،با افزايش
میانگین سني و شانس حضور مکرر در کابینۀ دولت همراه بوده است .يافتههای مطالعه بر
حسب تحصیالت نشان ميدهد که بیشتر اعضای هیئت دولت دارای تحصیالت عالي بودهاند.
 20.6درصد نخست وزيران و  45.6درصد وزيران در دوره مشروطیت و  59.2درصد وزيران
در دوره محمدرضا شاه تحصیالت دکتری داشتهاند .در میان گروههای مهم اجتماعي ،طبقۀ
روحانیت ،بازاريان و سرمايهداران با وجود نفوذ در عرصۀ سیاسي ،در کابینۀ دولت سهمي را به
خود اختصاص ندادهاند (شجیعي .)1383 ،مطالعات زونیس در باب نخبگان سیاسي ايران نیز
نشان ميدهد ،دستیابي به پُستهای مهم سیاسي مانند نخست وزيری ،نیازمند پیشینۀ تجربۀ
حضور در مشاغل مهم سیاسي و دولتي بوده است .نخبگان سیاسي در پیشینۀ شغلي خود
عموماً حداقل سابقۀ يک شغل وابسته به دولت را داشتهاند و اصوالً مشاغل دولتي راهي برای
دستیابي به مناصب سیاسي بوده است .او در معرفي منابع گزينش افراد در پُستهای مهم
سیاسي ،به جايگاه و خاستگاه خانوادگي و اجتماعي نخبگان اشاره و بیان ميکند که نخبگان

متعلق به خانوادههايي از پايگاه اجتماعي و اقتصادی باال هستند .سن ورود به عرصۀ مديريت-
های عالي در کشور نیز در ردة سني  45تا  55سال بوده است و بخش عمدة نخبگان ،متولدين

شهرهای بزرگ ،ازجمله تهران بودهاند (زونیس .)1387 ،ساعي ( ،)1377ترکیب اجتماعي
نمايندگان مجلس اول تا پنجم ،پس از انقالب  ،1357را بررسي ميکند .بر اساس يافتهها،
میانگین سني نمايندگان از  39سال در دور اول به  45سال در دور پنجم افزايش يافته است.
نسبت نمايندگان مرد به زن بیشتر بوده است .اما تعداد نمايندگان زن از  4نفر در مجلس اول به
 10نفر در دوره پنجم افزايش يافته است .در بُعد پايگاه تحصیلي ،با افزايش تعداد دورههای
مجلس ،تعداد نمايندگان با پايگاه آموزشي دانشگاهي افزايش يافته است .مشاغل فني و
تخصصي ،معلمي ،کشاورزی ،روحاني ،کارگری ،بازاری و نظامي ،ازجمله مشاغل مهم در
کارنامۀ شغلي نمايندگان است و سهم افراد دارای پايگاه شغلي سیاسي ،قشر فني ،علمي و
متخصص در دورههای مختلف ،روند صعودی داشته است .قشر روحاني ،نظامي و سیاسي،
بخشي از ترکیب سیاسي نمايندگان مجلس بوده است .درصد افراد روحاني از  49.8درصد در
مجلس اول به  22درصد در مجلس پنجم و قشر نظامي از  20درصد در دوره اول به 7.2
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های تجربي مطالعه شجیعي نشان ميدهد که  18درصد نخست وزيران و  13.9درصد وزيران
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سیاسي افزايش يافته است و از  18درصد در دور اول به  40.2درصد در دور پنجم افزايش
يافته است (همان).

زهرا نديمي ( )1390نیز با بررسي تحرک شغلي مسئوالن سیاسي پس از انقالب نشان مي-

دهد ،افرادی که بهعنوان نخبگان سیاسي در طبقۀ حاکم حضور دارند ،پیش از دستیابي به
مناصب مهم و کلیدی در حوزة سیاست ،در ساير عرصهها نیز در جايگاه بااليي بودهاند و
تحرک اجتماعي در موقعیتهای باال محدود است .بیشتر رؤسای جمهور ،رؤسای قوة مقننه و
قضائیه ،پیش از تصدی جايگاه سیاسي رياست قوا نیز به لحاظ سیاسي در مسندهای باال
حضور داشتهاند .نديمي با اشاره به روند تغییر موقعیت روسای جمهور در دورههای هشتگانه
از سال  1357تا  1388به بررسي روند تحرک اجتماعي آنها پرداخته است .يافتههای تجربي
او نشان ميدهد که رئیس جمهورهای دولتهای سوم تا ششم در طول دوره سي ساله همواره
در موقعیتهای باال حضور داشتهاند .رئیسجمور دولت هفتم و هشتم از ابتدای پیروزی
انقالب اکثراً در موقعیتهای سطح سوم (در حد وزارت) حضور داشته است و در دوره هفتم
و هشتم به موقعیت سطح دوم (رياست جمهوری) ارتقا يافته است .رئیس جمهور دولتهای
نهم و دهم به استثنای مدتي در دوره پنجم تا هفتم در هیچ يک از موقعیتهای باالی سیاسي
حضور نداشته است .در دوره هفتم به موقعیت سطح سوم (شهردار تهران) و سپس به موقعیت
سطح دوم (رياست جمهوری) ارتقا يافته است.
بررسي مقايسهای مطالعات قبل و پس از انقالب  1357در زمینۀ نخبگان سیاسي ايران
بیانگر رابطه میان طبقۀ حاکم با طبقات و قشرهای قدرتمند جامعه است و ويژگيهای يکساني
را در ترکیب و حضور نیروهای اجتماعي در طبقۀ نخبگان حاکم نشان ميدهد .اين مطالعه با
تمرکز بر شناخت پايگاه اجتماعي نخبگان سیاسي و ماهیت طبقاتي دولتها ،به بررسي
خاستگاه اجتماعي اعضای کابینۀ دولت ،سهم گروهها و قشرهای مختلف اجتماعي از قدرت
سیاسي و نیز روند تغییرات در ترکیب اعضای دولتهای هفتم تا دهم ميپردازد.
در باب ادبیات نظری اين پژوهش بايد گفت ،سیر مطالعات نظری در باب نخبگان سیاسي
و ماهیت طبقاتي دولت را ميتوان در تئوریهای انديشمندان سیاسي مانند پارهتو و موسکا 5و
انديشمندان اجتماعي مانند کارل مارکس 6و ماکس وبر 7يافت.
پارهتو با تمايز میان نخبگان حکومتي و غیرحکومتي ،گروهي را که در رأس هرم قدرت
قرار دارند «نخبگان سیاسي» 8مينامد که با ايفای نقش مستقیم يا غیرمستقیم در حکومت
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درصد در دور پنجم کاهش يافته است .دادههای تجربي مطالعه نشان ميدهد حضور قشر
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اين نکته تأکید دارد که افرادیکه عنوان نخبگي را با خود به همراه دارند لزوماً واجد
شايستگيهای الزم نیستند .او معتقد بود فقط در جامعۀ کامالً باز و با امکان تحرک اجتماعي
کامل ،مقام نخبه با تواناييهای برتر تالزم دارد؛ اما در شرايطي که بازدارندههايي مانند ثروت،
پیوندهای خانوادگي و جزء اينها از چرخش آزادانۀ افراد و تحرک اجتماعي عمودی
جلوگیری ميکند ،تعادل و ثبات جامعه با تهديد مواجه ميشود و فساد گسترده درون طبقۀ
حاکم و انباشت نیروهای بااستعداد در طبقات پايین اجتماعي از پیامدهای آن است.

(کوزر،

1383؛.)Pareto, 1935;1976 Cited in Rakel, 2008

موسکا جامعه را متشکل از دو گروه حاکم و تحت حکمراني برميشمارد .طبقۀ حاکم نیز
شامل دو گروه است .باالترين اليه ،نخبگان حاکماند که تعداد اندکي را هستند و گروه دوم که
شمار بیشتری از مردم را شامل ميشود ،توانايي و پتانسیل بالقوة رهبری را دارند .ثبات سیاسي
يک جامعه بستگي به سطح اخالقیات ،هوش و فعالیت نخبگان بالقوه دارد .به نظر موسکا تغییر
در نخبگان حاکم ،زماني رخ ميدهد که منابع جديد از رفاه ،عالقۀ عملي به رشد دانش و
ايدههای جديد توسعه يابد و يا يک دين قديمي فرو ريزد و يا دين جديد ظهور کند
).(Mosca,1939, cite in Rakel, 2008
بهطور خاص بحث در باب پايگاه اجتماعي طبقۀ حاکم را ميتوان در انديشۀ کارل مارکس
و وبر جست .بر اساس الگوی جامعهشناسي سیاسي مارکس ،دولت در جامعۀ طبقاتي و نظام
سرمايهداری ،خصلتي طبقاتي و ماهیتي اقتصادی دارد و ابزاری در جهت بازتولید منافع طبقۀ

سرمايهدار است؛ اما مکانیسم بازتولید اين منافع را ميتوان در نوع رابطۀ دولت و ساير گروه-
های اجتماعي يافت .مارکسیستها در اين زمینه سه نوع رابطه و پیوند را از هم تمیز ميدهند
(بشیريه:)1392 ،
 .1پیوند شخصي ،نوعي از رابطه است که بر اساس آن ماهیت طبقاتي دولت بهواسطۀ
پايگاه اجتماعي اعضای آن شناخته ميشود؛  .2پیوند ساختاری که بر اساس آن ،دولت در
درون هر نظام تولیدی ،صرف نظر از ماهیت طبقاتي هیئت حاکم و بهدلیل محدوديتهای
ساختاری نظام اجتماعي ،ابزاری برای دستیابي به منافع و ضامن حمايت از منافع طبقات
مسلط است؛  .3پیوند سیاسي که اشاره به امتیازات ،منابع و جايگاه مهم طبقۀ مسلط بهعنوان
پر قدرتترين گروه فشار در اعمال نفوذ بر قدرت سیاسي دارد .از اين منظر طبقۀ مسلط
جامعه بهدلیل داشتن چنین جايگاهي ،ميتواند منافع شخصياش را بهعنوان منافع ملي مطرح
کند.
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قادرند ساختار کلي جامعه را تا حدود زيادی تحت تأثیر قرار دهند (کوزر .)1383 ،پارهتو بر
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دانلیوی و اولیری )1987( 9در باب رابطۀ دولت با طبقات اجتماعي سه حالت در کار
مارکس و انگلس پیدا کردهاند که در اينجا تأکید بر مارکس است .1 :مدل ابزارانگارانه10؛ .2
مدل استقالل نسبي11؛  .3مدل کارکردگرايانه .12بر اساس اين مدل ،در تئوری مارکس ،دولت
مدرن چیزی جز کمیتۀ مديريت و ادارة امور کل طبقۀ بورژوازی نیست ).(Marx, 1977: 223
13در مدل استقالل نسبي ،دولت مدرن دارای میزاني از قدرت مستقل و استقالل نسبي از طبقۀ
باالست .اين تحلیل مارکس را ميتوان در کتاب هجدهم برومرلوئي بناپارت 14يافت .در اينجا
دولت مدرن در مقابل منافع بورژوازی دارای استقالل نسبي است .حتي برای محدود کردن
قدرت بورژوازی بهطور مستقل دست به عمل ميزند ( .)Nash, 2010بر اساس مدل
کارکردگرايانه ،15دولت يک روساخت 16است که ماهیت آن از طريق تغییر در زيربنای
اقتصادی 17تعیین ميشود (دانلیوی و اولیری 211 ،1987 ،به نقل از ساعي .)1397 ،وبر نیز
اگرچه همچون مارکس ماهیت اقتصادی برای طبقه قائل است؛ اما نگاه تکبعدی و يکجانبۀ
مارکس در تحلیل طبقات اجتماعي را نقد ميکند و توجه به ساير عوامل در سطح سیاسي و
اجتماعي را به اندازة عامل اقتصادی مهم بر ميشمارد .در رويکرد وبر دولت قدرتمندترين نهاد
جامعۀ مدرن است و سیاست تالشي برای سهیم شدن در قدرت و يا اعمال نفوذ بر توزيع
قدرت در بین دولتها يا گروههای درون يک دولت است (وبر 1948 ،به نقل از کیت نش،
 .)1393وبر قدرت در اجتماع سیاسي را از طريق سه عامل تبیین ميکند :طبقه ،گروههای
منزلتي و احزاب هريک از اين سه عامل بهنوع خاصي از قدرت منجر ميشود .طبقه در عرصۀ
اقتصاد (پول و ثروت) ،به قدرت اقتصادی و گروههای منزلتي 18در عرصۀ توزيع فخر ،به
قدرت منزلتي (پايگاه اجتماعي) و احزاب درحوزة قدرت ،به قدرت سیاسي منجر ميشود که
در ادامه اين سه نوع قدرت بررسي شده است (ر.ک به کوزر و روزنبرگ۱۳۹۳ ،؛ وبر1396 ،
به نقل از ساعي .)1397 ،در رويکرد وبر طبقه متشکل از مجموعهای از افرادی است که دارای
وضعیت مشابه اقتصادی يا «شانس اقتصادی» 19هستند .در مقابل شأن اجتماعي ،مجموعهای از
افراد با زيست فرهنگي و اجتماعي مشابه هستند .حزب 20بر اساس عاليق سیاسي سازمان مي-
يابد و ميتواند چندين طبقه يا شأن را دربرگیرد .رابطه میان شئون اجتماعي و طبقات اجتماعي
از آن نظر دارای اهمیت است که اگر يکي از شئون اجتماعي ،قدرت را در دست بگیرد ،مي-
بايد نسبت آن با ساير طبقات و بهويژه طبقۀ مسلط روشن شود .از اين رو ،مطالعه ارتباط میان
شئون اجتماعي مانند روحانیون ،روشنفکران و نظامیان با طبقات اجتماعي از نظر رابطه
ابزارگونگي و يا استقالل نسبي دولت دارای اهمیت است .هرچه میزان تداخل شأن اجتماعي و
طبقۀ مسلط به لحاظ روابط شخصي ،گروهي و ايدئولوژيک بیشتر باشد ،طبقاتي شدن دولت و
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پایگاه اجتماعی نخبگان سیاسی
پایگاه انتسابی (محول)

پایگاه اکتسابی (محقق)

جنسیت ،سن ،محل تولد و مذهب

مذهب ،شغل ،تحصیالت

ماهیت طبقاتی دولت

مدل مفهومي

بر اساس اين مدل مفهومي ،پايگاه اجتماعي نخبگان سیاسي ترکیبي از ويژگيهای انتسابي،
مانند جنسیت ،سن و محل تولد و ويژگيهای اکتسابي ،مانند شغل و تحصیالت آنان است.
فرض ما آن است که از طريق مطالعه پايگاه اجتماعي اعضای دولت ،ميتوان ماهیت طبقاتي
دولت را فهم کرد21.
چارچوب روششناختی
اين پژوهش يک مطالعه توصیفي ـ تطبیقي در باب پايگاه اجتماعي نخبگان سیاسي دولتهای
هفتم تا دهم جمهوری اسالمي ايران است .در ابتدا ،تعريف عملیاتي مفاهیم ارائه و در ادامه،
روش گردآوری وتحلیل دادهها و اعتبار معرفها بیان ميشود.
پایگاه اجتماعی نخبگان سیاسی :پايگاه اجتماعي نخبگان سیاسي در اين مطالعه در دو بُعد
انتسابي با معرفهای سن ،جنسیت ،محل تولد ،مذهب و اکتسابي با معرفهای پیشینۀ شغلي و
تحصیلي سنجیده شده است.
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يا سلطۀ طبقۀ اجتماعي مسلط بر دولت بیشتر خواهد شد .استقالل نسبي دولت زماني تضمین
ميشود که شئون مورد نظر استقالل نسبي از طبقۀ مسلط داشته باشد (بشیريه.)1392 ،
در اين مقاله مفهوم نخبگان سیاسي بر تئوری پارهتو و مفهوم پايگاه اجتماعي بر رويکرد
وبری استوار است .بر اين اساس ،نخبگان سیاسي ،آن گروه از طبقۀ حاکم هستند که در رأس
هرم قدرت سیاسي قرار دارند و بهصورت مستقیم و يا غیرمستقیم در حکومت نقش دارند.
پايگاه اجتماعي اين گروه از جامعه بر مبنای ويژگيهای انتسابي و اکتسابي آنها تعیین ميشود.
ماهیت طبقاتي دولتها نیز برخاسته از پايگاه اجتماعي اعضای آن است .مفهوم ماهیت طبقاتي
دولت از تئوری مارکس الهام گرفته شده است.
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روش جمعآوری دادهها :دادهها بر مبنای منابع اسنادی و کتابخانهای با رجوع به منابع
معتبر علمي ،ازجمله کتب مربوط به اطالعات نخبگان سیاسي ايران 23،زندگينامهها ،خاطرات،
منابع اطالعاتي مربوط به پیشینه شغلي شامل رزومههای علمي و دانشگاهي ،روزمۀ شغلي افراد
در نهادهايي مانند مجلس ،شورای نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت نظام و حکمهای
استخدامي ،پايگاههای اطالعرساني دولت و مجلس و وبسايتهای شخصي جمعآوری شده
است.
روش تحلیل :روش مورد استفاده ،تحلیلِ تطبیقي از نوع توصیفي است .تحلیل تطبیقي
فرآيند کشف و شناسايي تمايزات و افتراقات میان پديدههای اجتماعي در سطح کالن و بین
چند واحد اجتماعي است .در اين روش يک پديده يا واقعه درون چند واحد اجتماعي بررسي
ميشود .تحلیل تطبیقيـتوصیفي به بررسي چگونگي توزيع و تغییرپذيری دادههای تجربي در
واحدهای تحلیل ميپردازد (ساعي .)1392 ،در اين مطالعه پايگاه اجتماعي اعضای کابینۀ دولت
در سه سطح تحلیل شده است :سطح دروندولتي ،بین دولتي و سطح کل.
واحد تحلیل و مشاهده :واحد تحلیل در اين مطالعه فرد و کابینه و واحد مشاهدة اعضای
کابینه بوده است .تعداد کل اعضای کابینۀ دولت هفتم  38نفر ،دولت هشتم  37نفر ،دولت نهم
 47نفر و دولت دهم  48نفر بودهاند 24.در مقاله تمامي اعضای کابینۀ دولتهای دولت هفتم تا
دولت دهم بررسي شده است.
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جدول :1معرفهای پايگاه اجتماعي نخبگان سیاسي
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نیز با رجوع به متون علمي و پژوهشهای پیشین انتخاب شده است .در باب پايايي دادهها نیز،

اطالعات مربوط به سنجهها با رجوع به منابع معتبر ،ازجمله رزومههای علمي و شغلي ،حکم-
های استخدامي ،شرححال و زندگينامۀ اعضای کابینه ،گردآوری شده است.
تحلیل تجربی
در اين قسمت پايگاه اجتماعي نخبگان سیاسي مطالعه شده است .فاصلۀ زماني مورد بررسي در
اين مطالعه از سال  1376تا  1392است .در اين فاصلۀ زماني چهار دولت تشکیل شده و دو
رئیسجمهور در رأس قوة مجريه حضور داشتهاند .در اين مقاله عالوه بر تحلیل پايگاه
اجتماعي نخبگان سیاسي ،سهم گروههای اجتماعي مانند زنان ،جوانان ،روحانیون ،نظامیان و
دانشگاهیان نیز بررسي شده است .در ابتدا ،پايگاه اجتماعي انتسابي اعضای کابینۀ دولت و در
ادامه پايگاه اجتماعي اکتسابي آنها تحلیل ميشود.
در سطح تحلیل درون دولتي يافتههای جدول  ،2نشان ميدهد که میانگین سني اعضای
کابینۀ دولت هفتم  ، 46دولت هشتم  ، 48دولت نهم  48.5و دولت دهم  50سال بوده است.
بیشترين میزان فراواني در دولتها ،بهترتیب مربوط به گروه سني  40ـ  50و  50ـ  60سال
است.
جدول  :2توزيع درصد فراواني گروههای سني اعضای هیئت دولت

در سطح تحلیل بین دولتي ،بیشترين درصد حضور نیروهای جوان در گروه سني  30ـ 40
سال مربوط به دولت هفتم با 10.8درصد و دولت نهم با  8.5درصد است .دولت دهم به لحاظ
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اعتبار و پایایی :در اين مطالعه سنجهها بر مبنای دانش تجربي و نظری نويسندگان مقاله و
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دولتهای هفتم تا دهم بهخود اختصاص داده است.
در باب روند حضور گروههای سني در دولتهای مورد مطالعه ميتوان گفت ،درصد
حضور اعضای کابینه در گروه سني  40ـ 50سال بهجز در دولت هشتم ،روند نزولي داشته
است .برعکس آن ،درصد حضور اعضای کابینه در گروه سني  50ـ  60از دولت هفتم تا دولت
دهم روند صعودی داشته است .میزان گروه سني  30ـ  40سال از  10.8درصد در دولت
هفتم به  7درصد در دولت دهم کاهش يافته است .اين نتايج نشان ميدهد که با گذشت زمان،
میزان ماندگاری افراد در پُستهای مهم سیاسي در دولت افزايش يافته است.26
در سطح تحلیل کل دورهها ،میانگین سني کل اعضای کابینه برابر با  48سال بوده است.
حداکثر و حداقل میانگین سن معادل  46.1و  50.2سال بوده است که به ترتیب در دولتهای
هفتم و دهم توزيع شده است .نمودار ،1توزيع میانگین سني اعضای هیات دولت را به بطور
دقیقتر نشان ميدهد.

نمودار  :1میانگین سني اعضای هیئت دولت هفتم تا دهم

يکي ديگر از معرفهای پايگاه اجتماعي ،جنسیت است .بر اساس نتايج جدول ،4درصد
حضور زنان در کابینۀ دولت ،در دولت هفتم تا نهم اندک و محدود به حضور يک زن در پُست
معاون رئیسجمهور بوده است .در دولت دهم با تصدی پُست وزارت بهداشت از سوی يک
زن و تخصیص  3معاونت به زنان ،سهم حضور زنان در پُستهای مديريت اجرايي و کابینۀ
دولت افزايش يافته است.
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حضور وزيران و معاونان در گروه سني  60ـ  70سال ،بیشترين درصد فراواني را در مقايسه با
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کابینۀ دولت
جنسیت

هشتم

هفتم

دهم

نهم

جمع کل

زن

Fi
1

P
2.6

Fi
1

P
2.7

Fi
1

P
2.1

Fi
4

P
8.7

Fi
7

P
4.2

مرد

37

97.4

36

97.3

47

97.9

44

91.3

161

95.8

جمع کل

38

100

37

100

48

100

47

100

168

100

بر اساس نتايج بهدست آمده در دولت هفتم تا نهم فقط يک زن در کابینه به عنوان معاون
رئیسجمهور حضور داشته است .در دولت دهم بیشترين درصد حضور زنان ( 8.7درصد) در
کابینه را شاهد هستیم .گروهبندی جنسیتي در دولت هفتم تا دهم تغییراتي داشته و روند
افزايش سهم زنان در هیئت دولت مشهود است .در دولت هفتم يک زن در پُست معاونت
رئیسجمهور بوده است .اين روند در دولتهای هشتم ،نهم و دهم نیز ادامه داشته است و در
دولت دهم برای اولینبار پس از انقالب ،يک زن بهعنوان وزير توانست از مجلس رأی اعتماد
بگیرد و درصد زنان در پُستهای معاونت نیز افزايش يافته است.
در سطح تحلیل کل ،شواهد تجربي پژوهش حاضر نشان ميدهد که در بین سالهای 1376
تا  ،1392سهم زنان در شبکه دولت معادل  4.2درصد بوده است .در حالیکه 95.8از اعضای
دولت را مردان تشکیل دادهاند .اين يافته داللت بر توزيع نابرابر قدرت در دولتهای مورد
مطالعه دارد.

نمودار  :2درصد حضور زنان در هیئت دولت هفتم تا دهم
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جدول  :4توزيع فراواني و درصد فراواني جنسیتِ اعضای کابینۀ دولت

تحلیل تطبیقي پايگاه اجتماعي نخبگان قدرت سیاسي ...:ـــــــــــــــــــــ علي ساعي و همکاران

ساختار دولت است .بر اساس دادههای جدول  ،5خاستگاه سکونتي اعضای دولتهای هفتم تا
دهم به ترتیب  7.9درصد 5.4 ،درصد 19.1 ،درصد و  13.8درصد روستا بوده است .همچنین،
بر اساس جدول  ،6در دولت هفتم و هشتم ،تهران ،اصفهان و يزد ،در دولت نهم تهران،
اصفهان و مازندران و در دولت دهم تهران ،مازندران و خوزستان بهترتیب دارای بیشترين
فراواني به لحاظ خاستگاه سکونتي اعضای دولت بودهاند.
جدول  :5توزيع درصد فراواني خاستگاه سکونتي اعضای کابینۀ دولت
کابینۀ دولت
خاستگاه سکونتی

هفتم

نهم

هشتم

جمع کل

دهم

شهر

P
Fi
P Fi P Fi P Fi P Fi
86.2 144 80.4 37 80.9 38 94.6 35 89.5 34

روستا

3

7.9

2

5.4

9

19.1

9

19.6

23

13.8

جمع کل

37

100

37

100

48

100

47

100

168

100

بیپاسخ

1

0

0

0

جدول  :6توزيع درصد فراواني استان محل تولد اعضای هیئت دولت
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در باب خاستگاه سکونتي نخبگان سیاسي بايد گفت ،محل تولد از شاخصهای همگني در
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ي روستايي در همۀ دولتها اندک بوده است .بیشترين درصد
اعضای کابینه با خاستگاه سکونت ِ
خاستگاه سکونتيِ روستايي در دولت دهم با  19.6درصد و کمترين درصد با  5.4درصد در
دولت هشتم بوده است.
به لحاظ شهر محل تولد ،در تمامي دولتها ،بیشترين میزان فراواني مربوط به شهر تهران
بوده است .البته ،سهم استان تهران از دولت هفتم تا دهم روند نزولي داشته و توزيع استاني
قدرت سیاسي در دولت دهم بیش از ساير دولتهای مورد بررسي بوده است .اصفهان شهر
ديگری است که تا دولت دهم رتبۀ دوم را داشته است .اما در دولت دهم مازندران رتبۀ دوم را
به خود اختصاص داده است .توزيع استانيِ اعضای دولتها در قدرت اجرايي کشور در دولت
هفتم تا نهم به سمت استانهای تهران ،اصفهان بوده و در دولت دهم تهران ،مازندران بهترتیب
بیشترين درصد فراواني را داشته است 2.4 .درصد وزيران و معاونان از استانهای مرزی مانند
سیستان و بلوچستان ،چهارمحال و بختیاری و کردستان برای اولینبار در دولت دهم حضور
داشتهاند .خوزستانيها با  10درصد حضور در در دولت دهم ،سهم بیشتری را نسبت به
اصفهانيها به خود اختصاص دادهاند.

نمودار  :3توزيع درصدیِ محل تولد اعضای هیئت دولت بر حسب شهر و روستا

در سطح تحلیل کل دورهها ،نتايج اين مطالعه نشان ميدهد که اکثريت اعضای دولت با
 86.2درصد دارای خاستگاه سکونتيِ شهری هستند و  13.8خاستگاه سکونتيِ روستايي
داشتهاند .بر اين اساس ،توزيع خاستگاه سکونتي شهری در دستیابي به قدرت سیاسي
ماکسیمال دارد .دامنه تغییرات تعداد وزيران و معاونان در کابینۀ دولت برحسب توزيع
جغرافیايي و استاني آنان داللت بر تجانس دارد .اکثريت اعضای کابینۀ دولتهای مورد مطالعه،
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در سطح تحلیل بین دولتي ،دادههای تطبیقي میان دولتها نشان ميدهد ،درصد حضور

تحلیل تطبیقي پايگاه اجتماعي نخبگان قدرت سیاسي ...:ـــــــــــــــــــــ علي ساعي و همکاران

معاونت را داشته است .در مجموع ،در دولتهای هفتم تا دهم  20.2درصد از اعضای کابینه را
متولدين شهر تهران بهخود اختصاص داده است .بر اساس اين يافته ميتوان استنباط کرد که
تهران بهعنوان پايتخت ايران ،وزن سنگیني در دستیابي به قدرت در میدان رقابتهای سیاسي
دارد .همانطور که در نمودار 4نیز نشان داده شده است ،توزيع استاني در تمامي دولتها بیشتر
به استانهای بزرگ ايران متمايل است که داللت بر چولگي توزيع سهم استانها در کابینه
دولتها دارد.

نمودار  :4توزيع استاني محل تولد اعضای هیئت دولت هفتم تا دهم
بنا به قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران ،رئیسجمهور ميبايد مسلمان و معتقد به
مذهب شیعه 27باشد .لذا ،تمامي رؤسای جمهور مسلمان و پیرو مذهب شیعه هستند .اين
محدوديت در ارتباط با ساير اعضای کابینۀ دولت به لحاظ قانوني و رسمي وجود ندارد ،اما
نتايج بررسيها نشان داده است که هیچ يک از وزيران و معاونان کابینۀ دولت از ساير مذاهب
انتخاب نشدهاند و اعضای کابینه در تمامي دولتها مسلمان و شیعه بودهاند.
تفاوت به لحاظ تعلق داشتن به قشر مذهبي خاص در دولتها آشکار است .حضور قشر
روحاني در هیئت دولت بر مبنای روحاني بودن يا نبودن اعضای کابینه بررسي شده است .بر
اساس نتايج بهدست آمده از جدول  ،7در دولتهای هفتم و هشتم بهترتیب با  21.1درصد و
 16.2درصد ،قشر روحاني بیشترين سهم از کابینۀ دولت را داشته است .اين میزان از حضور در
دولت نهم و دهم کاهش يافته و بهترتیب به  8.5درصد و  4.3درصد رسیده است.
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متولد تهران بودهاند و شهر تهران در تمامي دولتها بیشترين سهمیۀ کرسيهای وزارت و
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کابینۀ دولت
روحانی بودن

هشتم

هفتم

دهم

نهم

جمع کل

غیرروحانی

Fi
30

P
78.9

Fi
31

P
83.8

Fi
43

P
91.5

Fi
44

P
95.7

Fi
148

P
88.1

روحانی

8

21.1

6

16.2

4

8.5

2

4.3

20

11.9

جمع کل

38

100

37

100

48

100

47

100

168

100

يافتههای موجود در سطح تحلیل بین دورهای نشان ميدهد که حضور قشر روحاني در
هیئت دولت از دولت هفتم تا دولت دهم روند نزولي داشته است و بیشترين درصد حضور
روحانیون با  21.1مربوط به دولت هفتم بوده است .در دولت دهم درصد حضور روحانیون
کاهش يافته و به کمتر از  5درصد رسیده است.
در سطح کل ،سهم قشر روحاني از کابینۀ دولت هفتم تا دهم در مجموع  11.9درصد بوده
است.

نمودار  :5طبقۀ روحانیت در هیئت دولت هفتم تا دهم
در سطح نظری ميتوان تحصیالت را به عنوان يکي ازعلتهای دستیابي به فرصتهای
باالی سیاسي فرض کرد .بر اساس دادههای جدول  ،8در تمامي دولتها اکثريت اعضا دارای
تحصیالت دکتری بودهاند .اين گروه تحصیلي در دولت هفتم با  39.5درصد ،دولت هشتم با
 43.2درصد ،دولت نهم با  53.2درصد و دولت دهم با  60درصد ،بیشترين درصد فراواني را
بهخود اختصاص دادهاند .بیشترين درصد تحصیالت حوزوی با  21.1درصد ،در دولت هفتم و
کمترين آن با  4.4درصد مربوط به دولت دهم بوده است .تحصیالت لیسانس با کمترين میزان،
 4.4درصد ،در دولت دهم و بیشترين میزان با  13.5درصد ،متعلق به دولت هشتم بوده است.
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جدول  :7توزيع فراواني و درصد فراواني روحانیون در کابینۀ دولتهای هفتم تا دهم

تحلیل تطبیقي پايگاه اجتماعي نخبگان قدرت سیاسي ...:ـــــــــــــــــــــ علي ساعي و همکاران

جدول  :8توزيع درصدی تحصیالت اعضای هیئت دولت
هفتم
P
Fi
7.9
3

هشتم
P
Fi
13.5 5

نهم
P
Fi
8.5
4

دهم
P
Fi
4.4
2

کل دورهها
P
Fi
8.1
14

تحصیالت

فوق لیسانس

10

26.3

8

21.6

13

27.7

11

24.4

42

25.1

دکتری

15

39.5

16

43.2

25

53.2

27

60

83

49.7

تخصص /فوق تخصص پزشکی

2

5.2

2

5.4

1

2.1

2

4.4

7

4.2

تحصیالت حوزوی

6

15.8

3

8.1

0

0

0

0

10

6

تحصیالت حوزی ـ فوق لیسانس

2

5.3

3

8.1

2

4.3

1

2.2

8

4.8

تحصیالت حوزی ـ دکتری

0

کل

38

0
100

0

0
100

2

4.3
100

1

2.2
100

3

1.8

167

100

لیسانس

37

47

46

جدول  :9توزيع فراواني و درصد فراواني محل تحصیل اعضای کابینۀ دولت هفتم تا دهم
محل تحصیل

کابینۀ دولت
هفتم
P
Fi
23.7 9

هشتم
P
Fi
24.3 9

Fi
7

داخل کشور

29

76.3

28

75.7

40

85.1

جمع کل

38

100

37

100

47

100

خارج از کشور

P
14.9

Fi
6

P
13

جمع کل
P
Fi
18.5 31

دهم

نهم

40

87

46

100

81.5
100

137
168

در سطح تحلیل کل يافتههای تجربي نشان ميدهد ،بیشترين درصد توزيع اعضای دولت بر
حسب تحصیالت در مقطع دکتری و فوق لیسانس با  74.8درصد بوده است .همچنین دادههای
جدول  9نشان ميدهد که  81.5درصد از اعضای دولت دارای تحصیالت داخلي هستند.
نمودار  7توزيع اعضای هیئت دولت بر حسب تحصیالت را به بطور دقیقتر نشان ميدهد.
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بر مبنای دادههای موجود ،توزيع میزان تجربۀ تحصیل خارج از کشور در دولت هفتم و
هشتم نسبت به دولت نهم و دهم 10درصد بیشتر است.
در سطح تحلیل بین دولتي ،دادههای تجربي نشان ميدهد که توزيع اعضای کابینۀ دولتها
بر حسب سطح سواد ،از  39.5درصد در دولت هفتم به  60درصد در دولت دهم افزايش يافته
است .روند تغییرات در تحصیالت حوزوی نزولي بوده است.
همچنین ،بر اساس جدول 31 ،9عضو دولت دارای تحصیالت خارجي بودهاند .اکثريت
اين افراد در دولتهای هفتم و هشتم با  48درصد توزيع شدهاند .اين میزان در دولتهای نهم
و دهم به  27.9درصد کاهش يافته است.

جامعهشناسي تاريخي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،11شمـارة  ،1بهار و تابستان 1398

نمودار  :7محل تحصیل در هیئت دولت هفتم تا دهم

شغل فرد يکي از مالکهای پايگاه اجتماعي است 28.در سطح تحلیل درون دولتي ،يافته-
های تجربي نشان ميدهد که در دولت هفتم مشاغلي مانند وزير با  39.5درصد ،معاون وزير با
 36.8درصد و نمايندگي مجلس با  6.3درصد بیشترين درصد فراواني را در پیشینۀ شغلي
اعضای کابینه داشتهاند .در دولت هشتم نسبت حضور وزيران و معاوناني با سابقۀ وزارت،
افزايش داشته است .دلیل آن تکرار تجربۀ سمت وزارت در دولت هفتم و هشتم بوده است.
سهم افراد با تجربۀ سیاسي در مقام وزرات در دولت هشتم  54.1درصد بوده است و 37.8
درصد اعضای اين کابینه ،سابقۀ معاون وزير بودن را در کارنامۀ شغلي خود ثبت کردهاند.
دادههای پیشینۀ شغلي اعضای کابینۀ نهم نشان ميدهد که ترکیب و آرايش سیاسي اعضای
هیئت دولت نهم به لحاظ پیشینه شغلي و سابقۀ تجربۀ سیاسي متفاوت بوده است .بر اساس
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نمودار  :6مقطع تحصیلي اعضای هیئت دولت هفتم تا دهم

تحلیل تطبیقي پايگاه اجتماعي نخبگان قدرت سیاسي ...:ـــــــــــــــــــــ علي ساعي و همکاران

عضويت در هیئت علمي دانشگاه با  31.9درصد ،سابقۀ معاون وزير بودن با  29.8درصد و
عضويت در نهادهای نظامي (سپاه پاسداران و ارتش) با  29.8درصد بوده است .درصد اندکي،
يعني  4.3درصد از اعضای کابینه در دولت نهم سابقۀ وزارت را در پیشینۀ شغليشان داشتهاند.
سهم سابقۀ حضور در نهادهای نظامي ،در دولت دهم بیش ازساير دولتها بوده است و 32.6
درصد اعضای کابینه ،سابقۀ حضور در نهادهای نظامي را داشتهاند .مديرکل در وزارتخانه يا
نهادهای دولتي با  32.6درصد و هیئت علمي دانشگاه با  30.4درصد ،در مراتب بعدی بوده
است .در دولت دهم 17.4 ،درصد اعضای هیئت دولت سابقۀ وزارت را داشتهاند که بخشي از
اين افزايش بهدلیل سابقۀ وزارت در دولت نهم بوده است.
در سطح تحلیل بین دولتي ،دادههای تجربي بیانگر آن است که اعضای دولت هفتم و
هشتم سابقۀ فعالیت در سلسله مراتب باالی سیاسي مانند وزارت با  34درصد ،معاون وزير با
 28درصد و نمايندگي مجلس با  18درصد را در کارنامۀ شغلي بیش از دولتهای نهم و دهم
دارند .در دولتهای نهم و دهم وزير ،معاون وزير و نمايندگي مجلس به ترتیب با  24 ،10و
 17درصد توزيع شدهاند .درصد بیشتری از اعضای کابینۀ دولت نهم برخاسته از قشر
دانشگاهي هستند .افزايش سهم حضور افراد با سابقه نظامي از دولت هفتم با  18.4تا دهم با
 32.6درصد ،نشاندهندة سهم بیشتر اين گروه از قدرت سیاسي است .نکتۀ مهم در باب سابقۀ
وزارت ،تکرار حضور افراد در دولتهای دوم است .بر اساس دادههای تجربي ،تعداد افرادی
که سابقه وزارت داشتهاند از  39.5درصد در دولت هفتم به  51.4درصد در دولت هشتم و از
 4.3در دولت نهم به  17.4درصد در دولت دهم افزايش يافته است.
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در يکي از مشاغل خود در مناصب دولتي و يا مناصب باالی سیاسي در ساير حوزهها بودهاند.
اين دادههای تجربي نشاندهندة تحرک سیاسي در موقعیتهای باالی اجتماعي است .در
مجموع ،سابقۀ وزارت ،معاون وزير بودن ،عضو هیئت علمي دانشگاه و عضويت در نهادهای
نظامي با  29.8 ،31 ،44و  25درصد بیشترين توزيع را در کارنامۀ شغلي اعضای کابینۀ دولتها
بهخود اختصاص داده است.

نمودار  :8پیشینۀ شغلي اعضای هیئت دولت هفتم تا دهم

نتیجهگیری
شواهد تجربي اين پژوهش داللت بر آن دارد که به لحاظ پايگاه اجتماعيِ انتسابي ،اکثريت
اعضای کابینۀ دولتها را مردان در گروه سني  40ـ  50سال با خاستگاه سکونتي شهری
تشکیل ميدهد .دادههای تجربي نشان ميدهد که درصد حضور زنان در دولتهای هفتم تا
دهم  4.2درصد بوده است .دادههای بین دولتي نشان ميدهد که حضور زنان از  2.6درصد
در دولت هفتم به  8.7درصد در دولت دهم افزايش يافته است .میانگین سني اعضای کابینه 48
سال بوده است که از میانگین  46.1در دولت هفتم به  50.2سال در دولت دهم تغییر يافته

است .دادههای خاستگاه سکونتي نشان ميدهد که  13.8درصد اعضای دولتها روستايي بوده-
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در سطح تحلیل کل دورهها ،نمودار  8نشان ميدهد که بیشتر اعضای کابینۀ دولت حداقل
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دردولت دهم با  19.6حضور داشتهاند .تهران و اصفهان دو شهر بزرگ هستند که بیشترين
درصد حضور در کابینه را به خود اختصاص دادهاند .يافتههای تجربي مطالعه نشان ميدهد
روند حضور روحانیون در دولت نزولي بوده است .درصد حضور روحانیون از  21.1درصد در
دولت هفتم به  4.3درصد در دولت دهم کاهش يافته است .اکثريت اعضای کابینه دارای
تحصیالت عالي بودهاند .کمترين میزان سطح تحصیالت ،لیسانس با  8.1درصد و بیشترين
میزان سطح تحصیالت ،دکتری با  51.5درصد بوده است .اکثريت اعضای کابینه در تجربۀ
شغلي خود در مشاغل دولتي در مناصب باال حضور داشتهاند؛ در دولت هفتم و هشتم پیشینه
شغلي وزير بودن به ترتیب با  39.5و  51.4درصد بیشترين توزيع را داشته است .در دولت نهم
و دهم سابقه عضويت در هیئت علمي دانشگاه به ترتیب با  31.9و  30.4درصد بیشترين
توزيع را داشته است .در سطح نظری ماهیت طبقاتي دولتها از پايگاه اجتماعي اعضای آن
قابل شناسايي است ،نتايج اين پژوهش نشان ميدهد که دولتهای هفتم تا دهم به لحاظ
طبقاتي به طبقۀ متوسط شهری تعلق دارند.
در باب سازگاری نتیجه اين پژوهش با يافتههای پژوهشهای پیشین مانند پژوهش
ي مقننه،
ساعي( )1377بايد گفت ،در اين پژوهش و در پژوهش ساعي درباره نخبگان سیاس ِ
دادههای تجربي نشان ميدهد که روند توزيع نخبگان سیاسي در قوه مقننه و مجريه به لحاظ
ويژگيهای سن ،جنسیت ،تحصیالت و حضور قشرهای دانشگاهي ،روحاني مشابه بوده است.
افزايش میانگین سني نمايندگان و اعضای کابینه در طول زمان ،نسبت باالتر حضور مردان به
زنان ،افزايش درصد حضور افراد با تحصیالت دانشگاه و کاهش درصد حضور نخبگان سیاسي
با تحصیالت حوزوی در اين مطالعات مشابه بوده است .همچنین افزايش حضور قشر
دانشگاهي و در مقابل کاهش حضور قشر روحاني از ديگر يافتههای مشترک در اين مطالعات
بوده است .بر اساس دادههای اين دو پژوهش درصد حضور نظامیان روند متفاوتي داشته است.
درصد حضور قشر نظامي از  20درصد در دور اول مجلس به  7.2درصد در دور پنجم کاهش
يافته است اما در دولتهای هفتم تا دهم اين روند متفاوت بوده است و از  18.4درصد در
دولت هفتم به  32.6درصد در دولت دهم افزايش يافته است .اين يافتهها نشان ميدهد که
مردان ،گروه سني  50-40سال ،افراد دارای تحصیالت دانشگاهي و سابقه حضور در مناصب
سیاسي شانس بیشتری برای دستیابي به قدرت سیاسي دارند.
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اند .کمترين میزان توزيع خاستگاه روستايي در دولت هشتم با  5.4درصد و بیشترين میزان
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است ،سوال اصلي اين پژوهش بوده است .مقايسه يافتههای اين پژوهش با پژوهش شجیعي
نشان مي دهد که تغییرات در پايگاه اجتماعي اعضای کابینه مشهود نبوده است .يافتههای
تجربي اين پژوهشها بر اساس بررسي پايگاه اجتماعي  406نفر از وزيران دروه مشروطیت
(اول تا سوم) 76 ،نفر از وزيران دوران شاه و  128نفر از اعضای کابینه دولت هفتم تا دهم با
يکديگر مقايسه شده است .دادههای تجربي نشان دهنده نسبت پائین حضور زنان در کابینه
دولت در دوره پیش و پس از انقالب بوده است .در مطالعه شجیعي و در اين پژوهش ،يک زن
در تمامي دورههای مورد بررسي توانسته است به مقام وزارت دست يابد .روند تغییرات سني
نیز تغییراتي نداشته است .گروه سني  50-40سال با  35.7درصد در دوره مشروطیت 47.3 ،
درصد در دوران محمدرضا شاه و  61درصد در کابینه دولتهای هفتم تا دهم بیشترين درصد
فراواني را داشته است .توزيع وزيران و اعضای دولت بر حسب تحصیالت نیز نشان ميدهد
که بیشترين درصد حضور به تحصیالت دکتری اختصاص داشته است .درصد توزيع
تحصیالت دکتری در دوره مشروطیت ،محمدرضا شاه و کابینه دولت هفتم تا دهم به ترتیب
 59.2 ،45.6و  51.5درصد بوده است .تفاوت قابل مشاهده مربوط به تحصیالت خارجي در
دوره قبل و پس از انقالب است .در حالیکه  77.9درصد وزيران در عصر مشروطیت و 81.1
درصد وزيران در دوران محمدرضا شاه در خارج از کشور تحصیل کردهاند ،در دولتهای
هفتم تا دهم اين میزان 18.5 ،درصد بوده است.
تفاوت اصلي در ترکیب پايگاه اجتماعي وزيران در دورههای مورد بررسي مربوط به
حضور قشر روحاني در کابینه دولتها است .يافتههای مطالعه شجیعي نشان ميدهد که
روحانیون در دوره مشروطیت و محمدرضا شاه در سمت وزارت حضور نداشتهاند .يافتههای
مطالعه ما حاکي از حضور قشر روحاني در کابینه دولتهای هفتم تا دهم است که روند نزولي
داشته است و از  21.1درصد در دولت هفتم به  4.3درصد در دولت دهم تقلیل يافته است.
داده های مقايسهای ناظر بر پیشینه شغلي وزيران در اين پژوهش و پژوهش شجیعي نشان
ميدهد که در روند حضور گروههای اجتماعي تغییراتي ايجاد شده است .اکثريت وزيران در
هر دو مطالعه در کارنامه شغلي خود سابقه حضور در دولت را داشتهاند .بیش از  80درصد
وزيران در دوره مشروطیت و محمدرضا شاه سابقه حضور در مناصب دولتي داشتهاند .در
کابینه هفتم و دهم نیز سابقه حضور در دولت در مناصب باال مشهود است .زونیس معتقد است
در ايران تحرک در میان نخبگان سیاسي از مقامات «بدون قدرت» به مناصب «دارای قدرت»
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اين واقعیت که ترکیب پايگاه اجتماعي نخبگان سیاسي در قبل و پس از انقالب تغییر کرده
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ساله مشروطیت طبقه بازاری و سرمايهدار کمترين درصد حضور در کابینه را داشته است و از
مجموع  406وزير دوره مشروطیت ،تنها  2نفر با سابقه تجارت بودهاند .اين روند در کابینه
دولت هفتم و هشتم نیز مشهود است .تدريس در دانشگاه و مدارس عالي از جمله مشاغلي
است که در کارنامه شغلي وزيران ثبت شده است 12 .درصد وزيران دوره مشروطیت21.1 ،
درصد در دوره محمدرضا شاه و  29.8درصد در کابینه هفتم تا دهم سابقه تدريس دانشگاهي
داشتهاند .يافتهها همچنین نشان ميدهد  6.2درصد وزيران دوره مشروطیت در مقابل 20.8
درصد اعضای کابینه در دولت هفتم تا دهم سابقه نمايندگي مجلس را داشتهاند .حضور قشر
نظامي در کابینه دولت اما روند متفاوتي داشته است .بر اساس يافتههای تجربي مطالعه
شجیعي ،وزيران با سابقه شغلي نظامي مشاهده نشده است اما در پژوهش ما  25درصد وزيران
دارای سابقه عضويت در نهادهای نظامي بودهاند که روند حضور اين قشر از دولت هفتم با
 18.4درصد تا دولت دهم با  32.6درصد افزايشي بوده است.
در پايان بايد گفت يافتههای اين پژوهش به فهم بیشتر در باب فرآيند گردش نخبگان منجر
شده است .تفاوت عمده يافتههای اين پژوهش با پژوهشهای قبلي اين است که نشان ميدهد
عالوه بر ويژگيهای انتسابي ،کسب پايگاه و منزلت اجتماعي بهواسطۀ دستیابي به تحصیالت و
مشاغل دولتي در سطوح عالي مديريت کشور ،ازجمله عوامل مهم در تحرک اجتماعي و کسب
موفقیتهای سیاسي است.
پینوشتها
1. Wright Mills
2. William Domhoff
3. Marvin Zonis
4. The Power Elite
5. Gaetano Mosca
6. Karl Marx

7. Max Weber

8. Political elite
9. Patrick Dunleavy, Brendan O’Leary
10. Instrumental model

11. Arbiter (class balance) model / the relative autonomy of the capitalist state
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بهندرت رخ ميدهد .يافتههای مطالعه شجیعي نشان ميدهد که در طول دوران هفتاد و سه
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13. Marx, K. (1977) Selected Writings (Oxford: Oxford University Press), edited by
]D. McLellan [5.1
14. The Eighteenth Brumaire of Louis Napoleon
15. functional

16. Superstructural
17. Economic base
18. Status groups

19. Economic Chance
20. Party

 .21فلش در اين ارتباط به معنای رابطۀ علي نیست.
22. Measures
 .23اين کتب شامل فاضلي بیرجندی1393 ،؛ بروجردی و رحیمخاني2018 ،
 .24باالتر بودن تعداد اعضای هیئت دولت نهم و دهم بهدلیل تغییرات ساختاری ،ازجمله افزوده شدن چند

معاونت جديد در ساختار سیاسي قوة مجريه و تعدد تغییرات در اعضای هیئت دولت نهم و دهم و جابه-

جايي اعضای هیئت دولت (استیضاح ،عزل و استعفا وزرا و معاونان) بوده است.
 .25درصد فراواني معتبر.

 .26نتايج مطالعات پیشین نیز نشان ميدهد سن عامل تعیینکنندهای در دستیابي به قدرت سیاسي بوده است؛ از-
جمله زهرا شجیعي و زونیس در مطالعۀ نخبگان سیاسي پیش از انقالب نشان ميدهند که دستیابي به قدرت
در سنین باال امکانپذير بوده است.
 .27بر اساس اصل يکصد و پانزدهم قانون اساسي ،رئیسجمهور از میان «رجال مذهبي و سیاسي که واجد شرايط
زير باشد انتخاب ميشود :ايرانياالصل ،تابع ايران ،مدير و مدبر ،دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ،مؤمن
و معتقد به مباني جمهوری اسالمي ايران و مذهب رسمي کشور» انتخاب ميشود که بر اساس اصل دوازدهم
قانون اساسي «دين رسمي ايران ،اسالم و مذهب جعفری اثنيعشری است.»...
.28ر.ک :زونیس1387 ،؛ شجیعي 1372 ،و1383؛ ساعي1377 ،؛ عیوضي و رمضاني1393 ،؛ بشیری و ازغندی،
1393؛ سورنسن.2000 ،

منابع
ـ ازغندی ،علیرضا ( .)1376ناکارآمدی نخبگان سیاسي ايران بین دو انقالب .تهران :قومس.
ـ اُلین رايت ،اريک و همکاران ( .)1395رويکردهايي به تحلیل طبقاتي .ترجمۀ يوسف صفاری .تهران:
الهیتا.
ـ اُلین رايت ،اريک (« .)1395پايههای تحلیل طبقاتي نومارکسیستي» .رويکردهايي به تحلیل طبقاتي.
ترجمۀ يوسف صفاری .تهران :الهیتا.
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اسالمي ايران» .رهیافت انقالب اسالمي .ش  .29صص  117ـ .139
ـ بشیريه ،حسین ( .)1392جامعهشناسي سیاسي :نقش نیروهای اجتماعي در زندگي سیاسي .تهران :ني.
ـ پناهي ،محمدحسین (« .)1379بررسي زمینهها و اهداف انقالب اسالمي بر اساس شعارهای انقالب».
علوم اجتماعي .د  .7ش  .12-11صص  63ـ .84
ـ دام هوف ،ويلیام ( .)1351چه کساني بر امريکا حکومت ميکنند؟ .ترجمۀ پرويز علوی .تهران:
موسسۀ مطبوعاتي فرخي.
ـ زونیس ،ماروين ( .)1387روانشناسي نخبگان سیاسي ايران .ترجمۀ پرويز صالحي و همکاران .تهران:
چاپخش.
ـ ساعي ،علي (« .)1377بررسي طبقۀ اجتماعي نمايندگان مجلس شورای اسالمي» .مدرس علوم انساني.
ش  ،.8صص .63-37
ـ ـــــــــــ ( .)1392روش تحقیق در علوم اجتماعي با رهیافت عقالنیت انتقادی .تهران :سمت.
ـ ــــــــــــــ ( .)1397درس نظريههای جامعهشناسي .تهران :دانشگاه تربیت مدرس.

ـ سورنسن ،اوگه ( .)1395پايههای يک تحلیل طبقاتي رانتمحور ،کتاب رويکردهايي به تحلیل
طبقاتي .ترجمۀ يوسف صفاری  .تهران :الهیتا.
ـ شجیعي ،زهرا ( .)1383نخبگان سیاسي ايران :از انقالب مشروطیت تا انقالب اسالمي (نمايندگان
مجلس شورای ملي) .ج  .4چ  .2تهران :سخن.
ـ ـــــــــــــ ( .)1383نخبگان سیاسي ايران :از انقالب مشروطیت تا انقالب اسالمي (نخستوزيران
و وزيران در ايران) .ج  .2تهران :سخن.
ـ عیوضي ،محمدرحیم و ملیحه رمضاني (« .)1389بررسي پايگاه اجتماعي هیئت وزيران جمهوری
اسالمي ايران( .»)1388-1368راهبرد ياس .ش  .24صص  43ـ .78
ـ کوزر ،لوئیس؛ روزنبرگ ،برنارد( .)1393نظريههای بنیادی جامعه شناختي .ترجمۀ فرهنگ ارشاد.
تهران :ني.
ـ گیدنز ،آنتوني ( .)1376مباني جامعهشناسي .تهران :ني.
ـ فاضلي بیرجندی ،محمود ( .)1393از مهدی بازرگان تا حسن روحاني .تهران :پايان.
ـ میلز ،سي.رايت ( .)1383نخبگان قدرت ،حمید موالنا (مترجم) .تهران :فرهنگ مکتوب.
ـ نديمي ،زهرا (« .)1390تحرک شغلي مسئوالن سیاسي ايران» .مسائل اجتماعي ايران .س  .2ش .2
صص  185ـ .215
ـ ــــــــــــ ( .)1390بررسي ساختار نخبگان سیاسي ايران و ساختار چرخش آن بعد از انقالب.
رسالۀ دکتری جامعهشناسي .دانشگاه شهید بهشتي.
ـ وبر ماکس ( .)1396اقتصاد و جامعه ،ترجمۀ عباس منوچهری و همکاران .تهران :سمت.
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ـ بشیری ،سعید و علیرضا ازغندی (« .)1393بررسي پايگاه اجتماعي وزيران دولت يازدهم جمهوری
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