
 

 

 (42)شمارهپیاپی7931بهار،42،شمارهششمهایراهبردیسیاست،سالپژوهشفصلنامه

 

 

 

 


  ؛تاریخمندی انقالب اسالمی

های کانونی انقالب اسالمی بر حیات اجتماعی ایران بررسی تأثیر اندیشه


 3حسن محدثی گیلوایی - 2ابوالفضل دالوری -1نژاد محمدرضا خطیبی
 

79/6/7936پذیرش:-6/4/7936دریافت:


 چکیده
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 بیان مسئله
باغربینسرزمیناهایییارویورهایاجتماعیدرایرانمارابهآغازینتبارشناسیجنبش

رورساندمی ییاروی. ابرمزبور روح رانیذهنو آثار یقیعمیان گونهبهگذاشت؛ ستیزایکه

ییاستهامجادلهها،یخودرابازتعریفکردند.ازجملهآثاراینبازتعریفاسیونظامسیاجتماع

راهامجادلهنیای.نقطهکانوناستیمطرحشدهتحوالتاجتماعرامونیپکهدرچنددههاخیر

بایددرامکانیاعدمامکانتحوالتبنیادیندرایرانمعاصرجستجوکرد.گروهیبراینباورند

کهایرانیادردوره بحثتحوالتاجتماعیدرایرانمعناندارد،چرا «امتناعاندیشه»کهاساساً

(قراردارد.ازاین94-7911:702)طباطبایی،«هزوالاندیش»(یادردوره4-7941:49)دوستدار،

طورتردرحوزهاندیشه،بهمنظر،بحثتحوالتاجتماعیایرانمعاصر،وابستهبهموضوعیاساسی

به سیاسی، اندیشه و تحوالتبنیادینعام، که باورند این بر گروهیدیگر است. خاص، طور

توانبهرویکردهایاًضروریاست.گروهمزبوررامیاجتماعیدرایرانمعاصر،اوالًممکنوثانی

 )ملکیان، کرد تقسیم سیاسی و اقتصادی 7914فرهنگی، :29-99 لیالز، 7934؛ ؛740-700:

(.946-7934:920نژاد،،غنی74-7932:29نورث،

هایدهیبهحوزهسیاست،درصددبیاننسبتتحوالتاجتماعیباجنبشاینمقالهبااولویت

های،تقابلرویکردهامجادلهنیاینقطهکانونهاییوجوددارد.اجتماعیاست.دراینجانیزمجادله

تحوالتاجتماعیاجتماعیهاجنبشانیرابطهمنظریدرمورد درخوانشیو ،متعارفاست.

تفاوتدراینتلقی،دورویکردمامدِی.پدنشویمتلقیوپروژهدادیبهمثابهرویاجتماعیهاجنبش

هایاجتماعیتابعتحوالتیکفضایذهنیمشترک)پارادایم(است.دررویکردنخستجنبش

( 7917زاهد،اجتماعی آبراهامیان،7911زاده،نیحس؛ 7913؛ 7934و7917پور،ییجال؛ اشرف،؛

(و7937؛بیات،7939؛بشیریه،7910؛کاتوزیان،7914،نییمهرآ؛7914معدل،؛7914،یکد؛7919

و7917پور،ییجال؛7911زاده،نیحسهایاجتماعی)اجتماعیتابعجنبشرویکرددومتحوالتدر

شوند.نقطهمشترکهردورویکرددرقلمدادمی(7919؛کدی،7914فوران،؛7919اشرف،؛7934

آغازونقطههایاجتماعیاست؛بهاینمعناکهاوالً؛اینجنبشهابشازجنگونهءیشیریتصوارائه

شوندیمروزیپایها؛جنبشاًنیثا.کردانیرابهابرهۀزمانیمشخصیآنیبراتوانیمدارندویانجام

است.انیوبدهقابلمشاهیزمانۀبرهکیدرزیوشکستآناننیروزیکهپخورندیشکستمای

ولهمستقلازهایاجتماعیوتحوالتاجتماعیهمچوندومقهمچنیندرهردورویکردجنبش

گیرند.یکدیگرتفکیکوهریکجداگانهموردتحلیلقرارمی
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هاوتحوالتاجتماعیایرانمعاصر،ازجملهانقالباسالمیوتحوالتپسازآننیزجنبش

انقالباسالمینسبتاند.بهعبارتدیگر،غالباباهمینرویکردموردتحلیلوارزیابیقرارگرفته

تحوالتاجت تقلیلمعاصررانیدرایماعبا تصوگرایانهفهم، است. اغلبجیودرکراریشده

حداکثرییااثریب،یهودگیبدرایرانمعاصرهمانایجتماعیاهانظرانازجنبشفعاالنوصاحب

استیهیبد(،740-7914:747فوران،؛441-7911:497زاده،نیحس)استهاآنمحدودریثأت

ا اییعارضهاجتماعیهاجنبشج،یرایِتلقنیدر 7914)فوران،شکننده د747-740: نظام( ر

مرانیایاجتماع شودیتصور درکاستکه و دلیلهمینتصویر به شرابررسی». طیعللو

هاهایجنبشوشکستهایناکام پژوهش« اصلیبسیاریاز مسأله موضوعو هایمربوطبهبه

ام است. شده تبدیل معاصر استکهایران این مقاله مفروضاین تبا تحوالتنییشناختو

هایاجتماعیتقدمیمعرفتی،ونهجنبشاست.یاجتماعیهاشناختجنبشیتابعیازاجتماع

بهعبارتدیگر،جنبش برفهمودرکتحوالتاجتماعیدارند. بهعنوانصرفاتحلیلی، هااوالً

شوندوثانیاً،درسطوحیجامعهدرنظرگرفتهمیبرایفهمجامعهورویدادها7یکامکاننظری

گیرند.ازاینمنظر،پرسشاصلیذهنی،عینیوساختاریبهصورتتوأمانموردمالحظهقرارمی

یوجودداردونسبتاستکهمیانانقالباسالمیوتحوالتاجتماعیپسازآنچهمقالهاین

امکانطرحفرعیپرسشاصلی،دوپرسشاینلذیتوانتحلیلکرد؟درایننسبتراچگونهمی

ایرانپساز-4مندیانقالباسالمیچیست؟تاریخ-7:ابدییم تحوالتوحیاتاجتماعیدر

 هاییاست؟انقالباسالمیدارایچهویژگی



 روش تحقیق
لسودخواهیمبرد.درتحلیلتاریخی)بهعنوانیکتحلی4«تحلیلتاریخی»دراینمقالهاز

کیفی(زنجیره معانی"ایاز و تفسیر مفاهیم، تبعاترویدادهای"شواهد، عللو فهم منظور به

بنابراینایننوعازتحلیلعمالحاوینوعیتبیین،یعنیکشفکارگرفتهمیتاریخیبه شود.

 )فروند، است تاریخی، رخدادهای و پدیدارها میان علّی 7914رابطه :706 لیتل، 7919؛ ؛4:

ه 191-144مچنین: :4001Mahoney & Terrie,ایننک بیان تبیین(. در ضروریاستکه ته

هایایازشروطالزموکافیسروکارداردونه)همانندتحلیلپژوهشگربامجموعه،تاریخی

هستند تأثیرگذار متغیرهایوابسته بر همبستگی قالبرابطه در متغیرهایمستقلیکه با کمّی(
                                                                                                                                               
1. Theoretical Possibility 
2. Historical Research 
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(.30:7913،)طالبان

فلسفیاز دررویکرد ساختیوتفهمیمطرحاست. فلسفی، درروشتاریخیسهرویکرد

هایعلّیبرایتبیینقیاسی(ودررویکردساختیازپردازشفرضیه–الگوهایکلی)تعمیمی

امارویکردتفهمیهاورویدادهایتاریخیاستفادهمیپدیده رهکهدراینمقالهازآنبه-شود.

هاورویدادهایتاریخیاستواراست.دراینرویکردازمفاهیمبرفردیتپدیده-خواهیمگرفت

دستجامعه برای زمینهشناختی معنادار تفسیرهای به زمانیابی و مند بهره )تفریدی( بردهمند

:7911؛اسکاچپول،40-7911:44خوراسگانی،؛ربانی767-7911:769امامی،شود)سیدمی

معروفاست،بهرهخواهیمبرد.7«تفسیرتاریخی»رویکرداخیر،کهبه(.دراینمقالهاز41-79



 مبانی نظری 
بهعنوانیکپدیدهیایکرویدادبلکهبه مثابهیکرهیافتتلقیجنبشاجتماعینهصرفا

مفه رهیافت، این در دارد. ریشه ملوچی آلبرتو و تورن مباحثآلن در نظری روابط»وم نظام

اجتماعی به« جایگزین)کنش( مرکزی، مفهوم اجتماعی»عنوان «نظام به متعارف،، دیدگاه مثابه

می 7916)تورن،شود (,407:7310Melucci-404؛, 44:7311Touraine-29؛770: آلن تورن.

ازیحاکیمفهومجنبشاجتماع»دهدیمحیتوضنیمتعارفراچنرهیافتبارهیافتنیتفاوتا

یابهعنوانمجموعهینظاماجتماعلیتحلیمفهومبجانیاست.ایاجتماعاتیازحیمتفاوتدگاهید

ویعواشکالسازماناجتمانینهادیدرونهنجارهایفرهنگیومختصاتالگوهاهایازدگرگون

اتیحدیتول»ویدگرگونیحولکنترلابزارهانیمع«یاجامعه»دریبهتضادساختار،یفرهنگ

7916)تورن،دهدیمتیاهم«یاجتماع رهیافتبا.( Melucci, 1980: 201-205؛13: تفاوتاین

رهیافتنظاماجتماعیدرسهنکتهاست.نخستاینکه،موضوعاختاللساختاریرابهعنوانمنشاء

کندبلکهآنهاقینمیهایاجتماعیرانهتنهامقولهنابهنجارتلکند.دوماینکه،جنبشجنبشردمی

حیاتاجتماعیمی  عاملایجاداشکالنوینیاز سوماینکه،جهترا هایفرهنگیگیریداند.

هاگیردبلکهآنجوامعموردمطالعهرابهمثابهامورقطعی،تغییرناپذیروغیرقابلبحثدرنظرنمی

شمردرااموریمتحولوپویامی

یندیدگاهبهمعنایترکیبیازابعادذهنی،عینیوکنشیافراددرمفهومحیاتاجتماعیدرا

عرصهروابطاجتماعیاست.اینابعادشاملالف(درکفردازخودومحیطشب(کنشفردبا
                                                                                                                                               
1. Historical Interpretation 
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هاینهادیموجوددرجامعهاست.تحولوپویائیاجتماعیدراینخودشوبادیگرانج(زمینه

هایمختلفاجتماعیدرجریانمشارکتشاندرازعاتافرادوگروههاومندیدگاهنیزنتیجهکنش

شود.بنابراین،دردیدگاهنظریمختاراینمقاله،بخشقابلتوجهیهایاجتماعیتلقیمیجنبش

هایاجتماعیایجادیاازحیاتاجتماعیکهمنتجازمشارکتاجتماعیاست،دردرونجنبش

شود.بازتولیدمی



 الب اسالمیرخداد انق
(پسازجنبشمشروطه،مهمترینرخدادسیاسی،اجتماعی7941/7313انقالباسالمیایران)

محسوبمی معاصر حیاتایران و شده الگوهاینهادینه تغییر به اینانقالبمنجر وقوع شود.

دذهنی،اجتماعیجامعهایرانشد.عناصرسازندۀحیاتاجتماعیِبرآمدهازاینانقالب،درسهبُع

عینی)ساختارهایاجتماعی(وامرعمومی)کنشهایاجتماعیوسیاسی(قابلبیاناست.تحلیل

بیانکنندهتحوالتاجتماعیایران41وتطبیقاینسهعنصرازحیاتاجتماعیدررخدادانقالب

هاینهادینهمندیانقالباسالمیبیانکنندۀالگوپسازانقالباست.همانطورکهبیانشد،تاریخ

شدهفرهنگی،سیاسیواقتصادیجامعهایرانیدربازهزمانیپسازجنبشیادشدهاست.برای

درککنیم.شناختاینالگوهاینهادینه افقاجتماعیانقالباسالمیرا نیازداریمکه شده،

کالنمحیطیِهایکانونیجنبشباشرایطهاهموارهازتعاملایدهمندیجنبشاالصولتاریخعلی

هایرو،ابتدا،اندیشهیابد،ازاینشکلمی-افقاجتماعیجنبش-کندکهجنبشدرآنبروزمی

تاریخکانونیانقالباسالمیبیانمی درادامهافقاجتماعیانقالباسالمی،سپس، مندیشود.

گیرد.رارمیموردبررسیق41انقالباسالمیودرپایانحیاتاجتماعیبرآمدهازانقالب



 انقالب اسالمی اندیشه کانونی
الزاماتحقوق از یکی عنوان به آزادی؛ مفهوم سه شامل انقالباسالمی کانونی اندیشه

هایعمومی،عدالت؛بهعنوانیکیازنیازهایضروریجامعهواستقالل؛بهعنوانیکیازارزش

بپذیری بود.اگر غیروابسته( انقالبهویتملی)کشوریمستقلو مکهحوزهکنشجمعیدر

چپ جریان سه شامل نیز ملیاسالمی اسالمگرا، )یزدی،گرا، بود 7914گرا ؛42-76:

ترخواهدشد.آنگاهتناظرمیاناینسهجریانباآنسهمفهومروشن–(44-7910:94بهروز،

دوقدیمدرتحوالتالبتهدراینمیانازنقشاساسیطبقاتاجتماعیبویژهطبقهمتوسطجدی
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ایندورهتاریخینبایدغافلبود.بااینمقدمهمیتوانروایتهریکازاینسهجریانراازسه

اندیشهومفهوممرکزیانقالببهشرحذیلبیانکرد.


 آزادی -الف

شکل ایراندهۀ آزادیدر آن)یعنیاز20یابیمفهوم پیشاز دهۀ تحوالتسه در ریشه

(داشت.تسلطنطامسیاسیاقتدارگراو7990تاپایاندهه7970یکتاتوریرضاشاهدرتحکیمد

بهموضوع مفهومآزادیرا بهقدرتهایغربیدربخشاعظمایندوره، کموبیشوابسته

نیروهای دوره، این در کرد. تبدیل مذهبی( و ملی مخالف)چپگرا، سیاسی نیروهای کانونی

طبیشدۀجهان،گفتمانخودراساماندادند.آزادیدراینگفتمانبهگرادرفضایدوقچپ

سرمایه نظام بلوکغربو بنیانگذارانسازمانمعنایرهاییاز یکیاز بود. )امپریالیسم( دارانه

،تمامیتضادهایآندورهجامعۀایرانیرا7920هایفدائیخلقدرمیانهدههچپگرایچریک

اصلی، ذیلیکتضاد امپریالیسم»در خلقو تضاد خلق« آزادیِ که کرد استدالل و داد قرار

یابدکهاینتضادازطریقمحوسلطۀامپریالیستیواستقرارحاکمیتخلقحلهنگامیتحققمی

طورکلیدرنگاهچپانقالبی،آزادیدرذیلعدالتقرارداشت(.به7923:43شود)احمدزاده،

داریممکننبوداستقرارعدالتاجتماعیورهاییازاستثمارسرمایههایسیاسیبدونوآزادی

(.7937:794)پیوندی،

هایچپاختالفدیدگاهوروشوجودداشت،امادرموردمیانحزبتودهودیگرگروه

هایاجتماعیوسیاسیتقریباًدارایمواضعمشترکیبودند.حزبتودهگفتمانخودنبودآزادی

هایمدنیدیکتاتوریدرونیوفاشیسمبیرونیوحمایتازبرابری،آزادی»ضدیتبارامبتنیبر

مشروطه اساسی قانون و » دهقانی، و 7932)کاظمی :24 عیوضی، 7914؛ دادند.94: سامان )

کانونگفتمانسازمانچریک دیکتاتوری،خفقانوامپریالیسمرا با هایفداییخلقنیزمبارزه

(.آزادیدرنگرشچپ،درچارچوبرهایی7932:21)کاظمیودهقانی،خویشقراردادند

فرهنگسرمایه بلوکغربو میسیاسیاز 7913یافت)آبراهامیان،داریغربیمعنا از603: .)

(،بنابرایندر7910:19منظرجنبشچپ،شاهیکعنصرخودکامهووابستهبهامریکابود)بهروز،

ترازآنعدالتوبرابریفراهمنبود.ادیومهماینحکومتامکانتحققآز

ترازسازمانفداییانخلق،استراتژیخودراازفعالیتسیاسیکنفدراسیوندانشجویان،پیش

(.افزونبرتحوالت7934:64درذیلقانوناساسیبهسرنگونیحکومتتغییردادهبود)ملیحی،
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هاواجرانشدنقانوناساسیمشروطه،بخشیادیجهانیپیشگفته،دیکتاتوریشاه،سرکوبآز

ازاعضایکنفدراسیونراقانعکردکهبایدمشیخودراازمبارزهسیاسیبهمبارزهمسلحانهتغییر

اجرایهرگونهاصالحاتیرا شاه بودکهمنشدیکتاتورمآبانه کنفدراسیونبراینباور دهند.

)متینعسکری ناممکنخواهدکرد مختلو ،7934 کانونی11: بنابراینیکیاز ترینمفاهیم(.

گرانجنبشچپایراندرمبارزهبانظامپهلویدرذیلمفهومآزادیباگرایشبهعدالتکنش

گرفت.قرارمی

گرادرآندورهتاریخیاست.اهدافجبههملیکهدرسالهایملیجبهۀملی،نمادگروه

.آزادیمطبوعاتو9.لغوحکومتنظامی،4انتخاباتآزاد،.7تأسیسشددرچهارمحور7941

(.سهمحورنخستاهدافجبهۀملیبهصورتمستقیم7914.استقاللملیایرانبود)عیوضی،2

ومحورچهارمنیزبهصورتغیرمستقیمبهمقولهآزادیمربوطبود.آزادیدرگفتمانجبهۀملی

هایبزرگجهانوازسویدیگروابستگیکشوربهقدرتنیزازیکسوبهمعنایرهائیاز

شاملحقمشارکتسیاسیوانتخاباتآزادبود.نهضتآزادیهمکههمسوئیزیادیباجبهه

گرائی،ایرانیت،مشروطهخواهیوپیرویاسالم»ملیداشت،اهدافخودرادرقالبچهارمقوله

مصدق از )یزدی،« بود کرده 7914اعالم  :42 آبراهامیان، 7913و بیشتلقیو466: و کم )

رویکردمشابهیباچبههملیدرموردمقولهآزادیداشت.

انقالب»واوایلدهۀچهل)ظهوروسقوطدولتامینیواعالم7990رخدادهایپایاندهۀ

ههایشدیدیمیانروحانیونوحکومتهمراهبود،منجربازسویشاه(کهبارویاروئی«سفید

گروهشکل مبارزه در نوینی روند اسالمیابی بههای شد. فعالیتگرا گروهرغم از هایبخشی

دهۀاسالم در آیت90و40گرا و صفوی )نواب مذهبی قیام از پس کاشانی( خرداد74اهلل

هایانقالبیخودهایسیاسیومبارز،هماننددوگروهدیگر،خواستگرایانبهمثابهگروهاسالم

(.7932:44؛کاظمیودهقانی،7913:40ادرتضادبانظامسیاسیمستقرساماندادند)سعید،ر

 که فیشرهمانطور گروهمایکل ثقلگفتمان مرکز است، هایاسالمگفته ایران در جامعه»گرا

نهدر(،باوجوداین،ازنگاهایننیروها،جامعهعادال7916:767بود)مهرآیینوفاضلی،7«عادالنه

رهبرانگروهبرگیرندهمفهومآزادی بهعالوه، برایهایسیاسیومدنینیزبود. هایاسالمگرا

همچنین411و7913:419شدنبود)آبراهامیان،شدندوآننفیغربیآزادیقیدیقائلمی .)

احکاممثابهنفیاستبدادومشروطهشدنحکومتدرذیلهایاسالمیبهآزادیدرگفتمانگروه
                                                                                                                                               
1. Just Society 
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(.بخشهایرادیکالوچپگراینیروهایاسالمینطیر7913:430اسالمینیزبود)آبراهامیان،

فعالیت امکان نبود و اختناق وجود را مسلحانه انتخابمشی دلیل نیز خلق مجاهدین سازمان

نهاراهدانستند.ازمنظرمجاهدین،تسیاسیوقانونیدراثرجوّرُعبووحشتدرنظامپهلویمی

بود.اینگروهدر«توسلبهاعمالقهرمانانهخشونتبار»باقیماندهبرایمبارزهدرچنینشرایطی

 را نظرخود توده»عینحالیکیازاهدافبزرگانقالبمورد هادادنآزادیبیانبه اعالم«

(.7913:601بود)آبراهامیان،کرده

ا،آزادیطبقهکارگریعنیآزادیدرذیلعدالتخالصهاینکهاگرازمنظرنیروهایچپگر

گراها،مشارکتسیاسیورعایتاصولقانوناساسیوبرابریاستواگرآزادیازمنظرملی

اسالم منظر آزادیاز شرطغربیاست؛ با ذیلمفاهیماسالمیو در میگراها معنا یافت.نشدن

همذکوروطبقاتاجتماعیدربارهآزادیها،یکنقطهوحدتمیانسهگرورغماینتفاوتبه

هایسیاسیومدنی،بهویژهپسازکودتایوجودداشتوآن،اتفاقنظردرموردنبودآزادی

درفضایسیاسیواجتماعیدهسالهپسازکودتا،آزادیبهمفهومیمنازعهخیز7994 است.

آزادیدرآندوره،نیازبهمیاننظامومعترضانتبدیلشد.بهعبارتدیگر،اختناقو سرکوبِ

ایکهدرادبیاتگونهآزادیراکاهشنداد،بلکهایننیازتبدیلبهیکخواستعمومیشد،به

7آندورهجایگاهیکانونیپیداکرد.


 عدالت -ب

انقالبمشروطه، در معترضان است. بوده تاریخسیاستایران عدالتمفهومیکانونیدر

گونه به عینیایصریحعدالترا و اعتراضکنشتر از بخشی کردند. مطرح قبل از گرانتر

بی اعمال به میمشروطه باز ایرانی و خارجی تاجران میان ازعدالتی دیگری بخش گشت.

هایموجودمیاندربارودیوانیانازیکسووطبقاتاجتماعیساکنهانیزبهنابرابریاعتراض

ازسوی وروستاها بازمیدرشهرها فرهنگی،دیگر کنارعدالتسیاسیو واقعدر در گشت.

اعتراضعمومیبه اهمیتبود. مفهومعدالتاقتصادیبرایفعاالنعرصهسیاستواجتماعبا

هایاقتصادینظامپهلویرانیزبایدازاینمنظرتحلیلکرد.دردورهپهلویدوم،صنایعسیاست
                                                                                                                                               

احمدشاملونمونهبارزادبیاتآنروزگاراست.7 خواند/کوچک/همچونگلوگاهآهاگرآزادیسرودیمی»....اینشعرِ
برجاینمیپرنده دیواریفروریخته هیچکجا غیاببزرگای،/ / /سرگذشتویرانهچنینبودماند. چنینبود.  اگر./ /آه

.(7912)شاملو،«!ترحتیازگلوگاهپرندهخواند./کوچک،کوچکآزادیسرودیمی
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می اقتصادی غیر تدریج کاهششکوچکبه ناخالصداخلی تولید در کشاورزی سهم وند،

شود.یابدوبازارنیزبهعنواننمادپایگاهاجتماعیطبقهمتوسطسنتی،دچاررکودوبحرانمیمی

منابع حالیاستکه رانه ایندر از امتیازاتمالیاعم معافیتو سرمایهها، هایهایمالیاتیو

شود.بورژوازیانحصاریووابستهیبزرگسوقدادهمیهاخارجیبهسمتصنایعوکارخانه

(.706-7939:701بادریافتمنابعکشورظرفچندسالتبدیلبهطبقهبرترجامعهشد)بشیری،

رانت نابرابریاین بود، جامعه فعال نیروهای طبقاتو باقی داشتن قیمتعقبنگاه به که ها

بویژهبا20و90مردادوتحوالتدهۀ41ازکودتایاجتماعیراتشدیدکرد.جامعهایرانیپس

افزایشگسستاجرایبرنامه نابرابریهایتوسعۀپنجسالهمواجهبا و تعمیقها ودرپیآن، ها

خاستگاهعدالتیمیبی از یکی اساساً رو این از انقالباسالمیهمچونشود. هایاصلیبروز

بریوفقربود.انقالبمشروطهمبارزهبافساد،نابرا

ازهمانابتدایظهورچپدرایرانازجملهمفاهیمکلیدیروشنفکرانچپایرانیبرابریو

ترازها(مهمهایچپ)رادیکال(.عدالتدرنگاهبخشیازگروه7914:47عدالتبود)یزدی،

می تلقی دموکراسی و آزادی محروم طبقات منافع و عمومی امر برتری واقع در وشد.

در-شد.چپانقالبیهایفردیومالکیتفردی،یکاصلقلمدادمیکشانازآزادیزحمت

داد،وظیفهاصلیخودراکسبکهنگاهغالبچپدرایرانراشکلمی-مقابلچپرفرمیستی

دانست.درایننگاهمفهومکانونی،عدالتوبرابریبودودموکراسیقدرتبرایتغییرجامعهمی

(؛بهاینمعناکهعدالتواقعیهنگامی7937:743داشت)پیوندی،«ابزاریوتقلیلی»رکاربردبیشت

7910:471باشد)بهروز،«داری،ضدبورژوازیبزرگوکمپرادورضدسرمایه»یابدکهتحققمی

سرمایه476- با بنابراینعدالتدرذیلمبارزه باشد، می( چپانقالبداریمعنا یدریافت.اساساً

 سویراه حرکتبه انفالبرا برپائی هدفاز ابتدا همان از سرمایه»ایران غیر یارشد داری

-7943:40دانست)اولیانفسکی،کشانشهریوروستاییمیازطریقاتحادزحمت«سوسیالیستی

(.7943:1؛مهرگان،71

هائیچونقالبمقولهگراعمدتادرحوزهسیاستودرهایملیمفهومعدالتدرمیانگروه

(کهفضایسیاسی7941انتخاباتآزادتعریفمیشد.باوجودایندرهنگامتأسیسجبههملی)

هدف دو داشت، ایدئولوژیچپقرار شدتتحتتأثیر به اجتماعیکشور تأمینعدالت»و

یاولکهدوامنجاندهشد.البتهجبههملدراساسنامهاینجبههگ«وناساسیحفظقان»و«اجتماعی
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شکل7993بههملیدومکهدرندانینیاوردوبارویکارآمدنمصدقعمالازهمپاشید.جچ

برهه، آن در اقتصادی رکود و تجاری موازنه کسری بیکاری، تورم، فزونی رغم به گرفت

باهایسیاسی)حکومتقانونوانتخاباتآزاد(تأکیدداشت.همچمانبرهمانشعارهاواولویت

وجوداینباوجوداینبرخیازاحزاباینجبههنظیرحزبنیرویسوممقولهعدالتاجتماعی

:7917هایخودقراردادهبودند)کاتوزیان،رادرقالبنوعیسوسیالیسمملیدراساسنامهوبرنامه

اماجریانغالبملیگرای726-7917:721؛نجاتی،34 یتویتاوقوعانقالبهمچناناولو(.

دالتاقتصادیجایگاهچندانیدرهاسیاسیوبرابریقانونیمیدادوبرایعاهمیترابهآزادی

داریوشمطالبا رهبرانجبههملی)کریمسنجابی، انقالب، چنانچهدرآستانه قائلنبود. تخود

حقوقبشر،هایاجتماعی،رعایتایخطاببهشاهازنبودآزادیفروهروشاپوربختیار(درنامه

،یعنیپساز7941عدمتمکینبهمفادقانوناساسیوحقوقملتگالیهکردند.همچنیندرپائیز

مالقاترهبریجبههملیباامامخمینیدرپاریس،اینجبههخواستاراستقرارنظامنوینمبتنیبر

اررهبرانملی،(.بهطورکلی،درگفت990و7917:943مراجعهبهآرایعمومیشد)سنجابی،

کردند.دیدندودنبالمیمصداقعدالترادرآزادیهایاجتماعیوحقوقبشرمی

اماعدالتاجتماعیواقتصادیجایگاهیکانونیداشت.منشاءهایاسالمدرمیانگروه گرا

(.حزب7911:719گشت)بحرانی،هایاسالمیبرمیهاواسطورهها،سنتاینگرایشبهآموزه

بامشیمسلحانهواردمبارزهبا7920للاسالمیکهنخستینگروهاسالمیانقالبیبودکهدردههم

 دیگر7930:16اعالمکرد)روح،«خواهیواستقاللعدالت»رژیمپهلویشد،هدفخودرا .)

دردههگروه وجریانهایاسالمگرا نیزبرایعدالتجایگاهیکانونیقائل7940و7920ها

البتههمانبود ایدئولوژیکخاصخودتعریفطورکهگروهند. درزمینه عدالترا هایچپ،

کردند،اسالمگرایاننیزبرایعدالتپسونداسالمیقائلبودند.مبارزهباظلموایجادحکومتیمی

هایمبارزازیکسوگرابادیگرگروههایاسالممبتنیبرعدالتاسالمی،فصلممیزمیانگروه

هایاسالمیغیرسیاسیازسویدیگربود.هایمبارزسیاسیاسالمیباگروهوفصلممیزگروه

جنبشانقالبیگروه حزبخداپرستانسوسیالیست، نهضتآزادی، اسالمینظیر هاینوگراتر

مردممسلمانایران)جاما(،سازمانمجاهدینخلقوپیرواندکترعلیشریعتیدرچنددههمنتهی

ان به نوید معموال اجتماعیجامعه»قالب، عدالت با توام دمکراتیکِ ای می« دادندرا

(.7913:729)اسپوزیتو،
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 استقالل -ج

ایپررنگدرزیستسیاسیایرانیاندردوسدهاخیربودهاست.ازمیانهسدهاستقاللمقوله

بازارجهانی ایراندرسیاستو ادغام اجتماعینیروهایم-نوزدهممیالدیبا ختلفسیاسیو

دادند.اینهایخارجیدرایرانواکنشمنفینشانمینسبتبهحضورونفوذودخالتقدرت

اگرآماجاعتراضاتوجنبشهایواکنش هادردورهپهلوینیزبروزوظهوریوسیعداشت.

کودت پهلویاولتا انکلیسودردوره قاجارروسیهو مرداد41ایاستقاللطلبانهدردردوره

جنبش اعتراضاتو آماج به که بود امریکا ایاالتمتحده پساین آن از بود، هایانگلستان

طلبانهتبدیلشد.نمایکلیازمناسباتایرانوامریکادرسهدههپیشازانقالببویژهدواستقالل

بهحونشانمی20و90دهۀ و ازوابستگیسیاسیآغاز هایدیگرزهدهدکهروابطدوکشور

هایگسترشیافت.وابستگینظامی،سیاسیواقتصادیایرانبهامریکارابایددرشرایطوزمینه

تأسیسو کمکامریکا با معترضان با مبارزه ساواکبرای کرد. تحلیل جنگسرد فضای

با منطقه، در چه و داخل در چه شاه رژیم قدرت اصلی پایه یعنی ارتش شد. سازماندهی

هایمالیوتسلیحاتیومستشاریامریکابودکهتوسعهیافتومجهزشد.همچنینبخشتحمای

موافقت سرمایهنامهوسیعیاز و انقالببهگذاریها پیشاز دهه ایرانطیدو هایخارجیدر

سالشرکت در ایرانهایامریکاییاختصاصداشت. در امریکا حضور پنجاه هایابتداییدهه

هایشبهمنافعامریکادرایرانوبهتبعآنوعمیقشدهبودکهشاهدریکیازنطقآنچنانعادی

فهمدکهایاالتمتحدهبهترازماایندلیلسادهرامی»ضرورتحضورشدرایراناشارهکرد

:7939)بشیریه،«منافعبسیارزیادیدرایراندارد.منافعاقتصادیمستقیمومنافعسیاسیغیرمستقیم

(.هرچهمناسباتایرانوامریکاوبهتبعآنوابستگیبهامریکا420-7934:426؛لیالز،62-64

کهدرگفتمانگرانسیاسیگسترشمییافت،زمینهبرایاعتراضکنشافزایشمی یافت،چرا

 عنوان با امریکا با شاه رابطه »وابستگی»انقالبی، نواستعماری« » نشاندگیدست»و شدتلقیمی«

هایمعترضسیاسی،مبارزهبا(.ازاینرویکیازاهدافمشترکگروه471و7961:471)نجاتی،

«-بهویژهامریکاوانگلیس-هایبزرگجهانینظامسیاسیوابستهبهقدرت»نظامپهلویبهعنوان

(.7963:11بود)بیل،

لیسمودیکتاتوریوابستهبناهایچپگفتماناستقاللطلبیخودرابرمخالفتباامپریاگروه

به هایچپدربارهشدترابطهحکومتپهلویبارغماختالفنظردرمیانگروهنهادهبودند.

هایچپاینباوراماتمامیگروه-(7910:770اختالفنظراحمدزادهوجزنی)بهروز،-امریکا



 (42)پیاپی79بهار،42شماره،ششمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 21
 

 

ه،مظهرضدیتبااستقاللکشورداری،امپریالیسموبورژوازیوابستمشترکراداشتندکهسرمایه

بودکهطرحمبارزهبرای-مبارزهاصلی-شود.اهمیتمبارزهباامپریالیسمبهحدیمهمقلمدادمی

آزادی و اجتماعی حقوق به مهمدستیابی غیر آن، با مقابل در مدنی فرعیمبارزه-های -ای

ازاینروهویتچپدرایرانشد.(قلمدادمی749-7969:31؛گرگین،7937:797)پیوندی،

گرهخوردهبودونهحتیبامبارزهبرای«امپریالیسموحکومتوابستهآن»پیشاانقالببهمبارزهبا

(.7930؛بهروز،7916و7912؛شاکری،7913هایسیاسیواجتماعی)شوکت،آزادی

ملیگروه رهای استقالل متفاوت، ربانی با اما چپگرایان همانند تسلطگرا با مبارزه در ا

می معنی کشور منابع بر بیگانه ملیکشورهای نزد در استقالل مفهوم معنایکردند. به گرایان

جنبشملی رو این از بود. هویتملی به بازگشت و ملی ایران،خویشتن نفت صنعت شدن

تشکیلمی محوریآنرا ناسیونالیسممفهوم گفتمانیشدکه خاستگاه )کاتم، 7917داد :49-

ایبهگونه-شرقوغرب-هایاستعمارگر(.اینگفتمانخطمشیخودرادرمقابلدولت44

ترینمفهومآنبود.درواقعاینگفتمانبیانکنندهشکلدادکهبازگشتبههویتملیکانونی

 دمکراتیکناسیونالیستی»جنبش » خاور، 7937)خسرو گروه744: اگر بود. میان( چپ های

گرامیانآزادی،دموکراسیواستقاللرابطههایملیلتواستقاللرابطهبرقرارکردند،گروهعدا

 با مبارزه «هایاستعماریقدرت»برقرارکردند: با مبارزه خارجیوهایدستحکومت»، نشانده

فساد عمال » برقراریحکومتملی»و و ایران استقالل حیثیتو اعاده » 7917)نجاتی، ؛726:

(.7913:29؛رهبانی،7914:91یمیمله،کر

درنزد-آزادیوعدالت-خاستگاهمفهوماستقاللهماننددومفهومدیگرگفتمانانقالب

(.7916:743شد)مهرآیین،فاضلی،شیعیتعریفمی-گرادرذیلهویتدینیهایاسالمگروه

گانهانقالبیسازوارمیانمفاهیمسهامامخمینیوشریعتیبابرسازیاینهویت،توانستندارتباط

باارکانوعناصردیناسالمومذهبشیعهبرقرارسازندوازاین-آزادی،عدالتواستقالل–

گرادرمیدانسیاستایرانباشندهایاسالمطریقآغازیبرایبهصدادرآوردنگفتمانگروه

 7913)سعید، حسینی40: ؛ 7916زاده، اسا71و461: آرمان(. یکیاز اهدافگروهساً و هایها

وابستگیبهامپریالیسموایجادکشوریمستقلبود)آبراهامیان، مبارزهبا (.7911:601اسالمی،

قراردادکاپیتوالسیون)روحانی، 7943اعتراضعلنیآیتاهللخمینیعلیه :146 بشیریه، ،7939:

هایاسالمیبود.دراینفضایگفتمانیگروه(نشانهمیزاناهمیتموضوعاستقاللبرای33-31

شویمکهباناسیونالیسمملیوشاهنشاهیمتفاوتاست.مابانوعیناسیونالیسماسالمیمواجهمی
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آموزه از نوین قرائتی شیعی یا اسالمی تحلیلناسیونالیسم توانایی که بود تشیع سیاسی های

مبتنی مبارزه برای داشتو را هدفارائهتحوالتبنیادین و برنامه مذهبی و دینی اصول بر

(کهبرای773-7939:740آنبود)بشیریه،«ایدئولوژی»ترینوجهاینناسیونالیسمکرد.مهممی

دید.دورانغیبتامکانوجودحکومتعادالنهومقدسرافراهممی

 بحث آنگاه بدانیم، هویت را استقالل کانونی نقطه خویشتناگر به گفتمانبازگشت در

انقالب استکباردر با شرق-ضدیت استبداد-غربو همچنین ظهور-حکومتوابسته-و

زدگیدرهرسهگروه،باتفسیریخاص،مذمومیاید.مبتنیبرهمینمرکزیتبودکهغربمی

شد.تلقیمی

کهبرگرفتهازخاستگاهتفاوترهیافت نوعهایمبارهایگوناگونگروههاوروایتها زبود،

گروه سهمواجهه مفاهیم یکاز هر با میها سامان را وگانه آزادی دادن قرار حاشیه در داد.

برجسته طبقاتفرودستمیدموکراسیو معطوفبه استقاللیکه رهیافتسازیعدالتو شد،

استقاللگرابیشترازدومفهومآزادیوهایملیداد.گروههایچپرادرمبارزهشکلمیگروه

دادند.بههمیندلیلعدالتدرگفتمانگفتندوعدالترادرذیلایندومفهومقرارمیسخنمی

گروهملی نزد داشت. قرار حاشیه در مشابهیگراها تقریباً دارایوزن مفهوم هایاسالمیهرسه

قرارداشت.-یاسیاسالمس-بودندوالبتهقیدیاسالمیبرایهرسهمفهومدراینقلمرویگفتمانی



 های کانونی انقالب اسالمی اندیشه 3-4شکل



 اندیشه کانونی سلطنت پهلوی
دربرابراندیشهکانونینظامسیاسیمستقر)بهعنوانگفتمان41اندیشهکانونیگفتمانانقالب

در-آزادی،استقاللوعدالت-رقیب(بروزوظهورپیداکرد.سهاندیشهکانونیگفتمانانقالب



 (42)پیاپی79بهار،42شماره،ششمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 22
 

 

زمینه و دومفهومفضا انقالببه منتهیبه ایشکلیافتندکهحکومتپهلویدومدردودهۀ

اقتداروپیشرفتیاتوسعهمتکیبود.دومفهومیکهدرشرایطسدۀبیستمدارایوجهی کانونیِ

ایایوپیشرفتیاتجدد،مفهومیپسامشروطهپارادوکسیکالبودند.اقتدار،مفهومیپیشامشروطه

گرایی،شبه،عرفی«ناسیونالیسمشاهنشاهی»بود.دراینایدئولوژیعناصریهمانندانقالبسفید،

شبهمذهببومی گراییوشبهدموکراسیگرایی، :7930خواهیوجوددارد)اکبریوبیدگلو،

ناسیونالیسمشاهنشاهیدرمرکزیتمیدانایدئولوژینظامسی74-1 میاناینعناصر، از اسی(.

 یافته تکامل شکل شاهنشاهی ناسیونالیسم داشت. متجدد»قرار ایرانی هویت » :7912)اکبری،

-دینی،سکوالر،چپ،قومیوایلیاتی-هایدیگر(پهلویاولبود.هویتیکههویت434-414

حاشیه سرکوبمیرا یا هویتایرانیای همان یا شاهنشاهی ناسیونالیسم مرکزی عنصر کرد.

بیمتجدد، قدرتِ و بازگشتشاه پهلویزمینه دوران برترییافتناینهویتدر رقیبشبود.

قدرتشاهرابهدورانپیشامشروطهفراهمساخت.چراکهدرتعبیراتخودشاهنظامشاهنشاهی

اساسهویتملیایرانیان» 7946شد)پهلوی،تلقیمی« :11 نیزدر464و توسعه پیشرفتو .)

تمعنیمییافت.بهاینمعناکههویتنوینایرانیبافاصلهگرفتنازدنیایسنتدرونهمینهوی

(.درادامهمقالهبه431-7946:430یافت)پهلوی،اعتالمی«سویتمدنبزرگ»ورهسپاریبه

دومفهوماقتداروپیشرفتدرگفتاررسمیرژیمپیشینمنظورفهمدقیق توضیحاتیدرباره تر،

شود.ارائهمی



 الف( اقتدار سلطنت پهلوی دوم

«دورهشاهضعیف»توانمیهقابلتقسیماست.دورهاولراکهاقتدارپهلویدومبهسهدور

گیرد.درایندوره،قدرتدردستمردم،مجلسورادربرمی7994تا7940نامیدکهازسال

قدرتقرارداشتند.دردورهدوم،کهدولتمنتخبِمجلسقرارداشت.درباروشاهنیزدرحاشیه

است.درایندوره،7924تا7994هاینامیدشاملسال«ظهورشاهاقتدارگرا»توانآنرادورهمی

گیرندوباقدرتبرآمدهازکودتا،مخالفانشاهودربار،آرامآرامدرمرکزدایرهقدرتقرارمی

سیاسترسمیخارجم ازصحنه سرکوبو را دولتتایخود مجلسو ایندوره، در کنند.

حدودیدارایقدرتهستند.اماباگذرزمانمیزانقدرتشاهودرباربرمجلسودولتفزونی

را7946تا7924قلمدادکردازسال«شاهنظامی»توانآنرادورهیابد.دردورهسومکهمیمی

مدربرمی و عنوانمحور به شاه ایندوره، در میگیرد. قدرتشناخته ایندوره،رکز در شود.
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خارج-سازمانبرنامه-ریزیکشورگیرند.نظامبرنامهاساساًمجلسودولتدرحاشیهقرارمی

شود.بهواقعشاهدرایندورهبرارتش،دولتوازدولتمتولیتدوینبرنامهتوسعهکشورمی

حتیحومجلسحکمرانیمی ایندوره درباردر ازطریقنهادهایزهکرد. نیز هایفرهنگرا

درمی کنترل و مدیریت تحت فرح( )غالبا خود حمایت تحت )پهلوی، 7914آورد ؛973:

(.7911:24بروجردی،

درروابطقدرتدرونحاکمیتدربرداشت. تعمیققدرتشاهدردورهسوم،دونتیجهرا

توهمات»و«نفسکاذباعتمادبه»،«یخودشیفتگ»بهنوعی20نخستآنکهشاهدرپایاندهۀ

دچارشد.ارادهخودرابرایحلتمامامورسیاستداخلی،خارجیومشکالت«گرایانهعظمت

کرددراینرسالتداند.اوتصورمیاقتصادیحتیبارشبارانوحلبحرانکمبودآبکافیمی

براثرتجربهدریافتمکه»...افتاد:شودوهرکسبااودرافتدبرخواهداشازغیبحمایتمیملی

غم پایان بیفتد در من با کس میهر پیدا ...انگیزی کندی رابرت و جان عبدالناصر.. کند.

خروشچفو...اینلیستپایانندارد.همینفرجامدرانتظاردشمنانداخلیمننیزهست؛مصدق

اقتدار247و7910:240ی،؛روحان7967:772)غنی،«راببین،همینطورقوامرا... (.نتیجهدومِ

شاهرابایددراطرافیانشاهمشاهدکرد.ایناقتداربهصورتتملقوریایافسارگسیخته،خودرا

(.7963:714داد)بیل،دردربارودولتنشان

مال،بایابیوهمدراِعاقتدارشاهنشاهیبهدلیلنامتجانسبودنشباشرایطزمانه،همدرشکل

همانندشاهانپیشینجلوهاختاللمواجه را برخالفکسانیکهدرصددبودنداقتدارشاه شد.

.،فراهمنبودشاهانقبلازپهلویبهسبکاقتدارایبودکهامکانبازتولیددهند،واقعیتبهگونه

یازپهلویازهایجهانطبقهمتوسطازیکسووپشتیبانیقدرتوارتش،نفت،نظامبروکراسی

هم،سویدیگر و جانبهپایدار قدرته استراتنبود. تغییر نظامژهایخارجیبا قبال در یخود

ظهوروبروزاینشرایطدرمادهکردند.آدفضایبازسیاسیرااهایبروزایجزمینه،سیاسیایران

هاینظامیبودکهمبتنیبراقتدارشاهانهسامانیافتهبود.واقعنشانگراختاللدربنیان



 ب( توسعه و پیشرفت آمرانه 

 پهلویهماننددورانمشروطه ماندگیجبرانعقب»مسئلهکانونینظام سه« درواقعاز بود.

مفهومعدالت،قانونوپیشرفتدورانِمشروطه،مفهوممنتخبِنظامشاه،پیشرفتبود.محمدرضا

نظام،سهکتابتحریرکرد،کتابشاه کهآنرادر«ماموریتبرایوطنم»درنقشایدئولوگِ
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برایبیاننقشواهدافخودنوشت.کتابدوم7990دهه بودکهآنرادر«انقالبسفید»را

هاتدویندربیانوضعیتموجودوچگونگیاقداماتبرایرهاییازعقبماندگی7920دهه

بهسویتمدنبزرگ»کردوکتابسوم » میانهدهه کهدراوجاقتدارخوددر برای7940را

تحتسلطنتشوازجملهدستیابیکشورشبهرتبۀپنجکشورنخستجهانی ترسیمآیندهایرانِ

(.شاهدرهرسهکتاببهدنبالپیشرفتهمهجانبهدردرون71-7946:94تألیفکرد)پهلوی،

)بشی بود مدرنیسم 7919ریه،گفتمان تمامی44و47: یکپارچۀ ادغام و چیز همه پیشرفتدر .)

-هایگوناگونومتنوعدردرونهویتیواحدویگانهکهدربردارندههویتتاریخیایرانهویت

هایتوانستبااتصالهویتومبتنیبرتجدیدفرهنگکهنبود.هویتیکهمی-هویتشاهنشاهی

هایزائد،نویدبخشتمدنوهویتنوینیباشدکهردهویتدیگروطهمسویپراکندهبهیک

نامید.خودآنراتجدیدحیاتتمدنشاهنشاهیایراندرجهانمعاصرمی



 انقالب سفید و توسعه صنعتی
دردههچهلدورویدادمهموقوعیافت،کهآثارآندرمیدانسیاستواجتماعبسیارعمیق

(قرارداشت7924البسفیدبودکهدرکانونآناصالحاتارضی)بود.رویدادنخستبرنامهانق

(توسعهاجتماعیاقتصادی7921-7947(وچهارم)7924-7926هایسوم)ورویداددومبرنامه

واجتماعیبود.ایندوبرنامهمنجربهتغییراتیدرساختاراجتماعی،اقتصادی،سیاسیوفرهنگی

جامعهشد.

دوخاستگاهخارجیوداخلیهمبسته،آغازوبهپایانرسید.خاستگاهخارجیانقالبسفیدبا

بازمی درمنطقهخاورمیانه امریکا نفوذ داخلیانقالبسفید،بهروندحضورو خاستگاه گردد.

افزایشقدرتمرکزیامکانحذفقدرت دولت-هایمحلیو و فراهممی-شاه کرد.را

هایروندانقالبسفیدرادرتئوریرشداقتصادیوبهتبعآنتئوریهاحاصلجمعاینخاستگاه

فرض(.اینتئوریدوپیش773-7914:747کرد)توفیق،گذارایرانخالصهمیمبتنیبرجامعۀ

ماندهایرانباجوامعپیشرفتهغربیبسیارمهمرادربرگرفت.نخستآنکهفاصلهمیانجامعهعقب

 دوم استو واینفراوان رفاه به شدن واصل کنونیو جامعه از گذر موفقیتایران، راه که

تعبیر دراینموردهیجبحثیازتوسعهسیاسینبود. جوامعغربیوتوسعهیافتهاست. پیشرفتِ

اجتماعیباتوسعهنهادسیاستافزایش-واقعیاینوضعیتاینبودکهفاصلۀمیانتوسعهاقتصاد

-هایاستراتژیکوگروه-اقتصاد،فرهنگوسیاست-،تعارضدرساختارهایافت.درنتیجهمی
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دربارونخبگانمحلی افزونبرنکتهباالبایدتوجهداشتکهروند–بروکراتیک، ایجادشد.

ناقصتوسعهدراقتصادواجتماعوهمچنیندرنهادسیاستمنجربهرخدادشبهتوسعهدرهردو

ماعازیکسوونهادسیاستازسویدیگرشد.ساحتاقتصادواجت

نوشته در وسخنرانیشاه نبوغفکریخودنسبتمیها به را داد)پهلوی،هایشاینرویداد

،«انقالبما»هایاتخاذشدهازسویشاهبرایاینمدلولعبارتبودنداز(.دال44و7924:49

من» فلسفه » من»و اجتماعی فلسفه مالقات7940:40)شاعری،« در شاه سران(. با خود های

(.7923:440کرد)اورنگ،کشورها،همیشهازانقالبسفیدبهعنوانعصررنسانسایرانیادمی

بهعنوانراهکاراصلیخروجایراناز درمکاتباتخودنیزانقالبسفیدرا وضعناگوار»شاه

«قرونوسطایی آزادیدهقانانازچنگالظلموستم»، حصرنیمیازجمعیتکشور)عدم»و«

وقرارگرفتندررتبه«تمدنشکوهمندآریایی»ورسیدنبه«مشارکتسیاسیوانتخاباتیزنان(

کرد.(اعالممی492و7924:29)پهلوی،«پنجکشورنخستدنیا»



 های توسعه  برنامه
عهمدرنبود؛تغییراتجاکهشعاردولتمدرنمطلقهپهلویتغییرجامعهسنتیبهجامازآن

سازمانبرنامه7941اجتماعیواقتصادینیزدرجهتایدئولوژیحاکمدرجریانبود.دراسفند

ریاستسازمانبرکنارشد)لیالز، ابتهاجاز 7934بهدولتواگذارو شاه22: اینتغییرات، با .)

ازنظردارایاختیاراتکاملبرروندبرنامه امنیتوریزیدرسازمانشد. سهمولفۀنفت، شاه

ریزیوتعیینرشدبودجهارتشدادند؛بههمیندلیلبرنامهریزیراتشکیلمیارتشارکانبرنامه

)لیالز، داشت قرار برنامه سازمان وظایف حیطه از خارج حتی امنیت، 7934و رشد491: .)

هتحکیمقدرتشاهوتثبیتاقتصادیایراندراینسهدوره،بعالوهرشددرآمدهاینفتیمنجرب

تدوینبرنامه برنامهریزیحضورویدر اینرو از میهایتوسعهشد. ایرانرا توانباریزیدر

سازیبامحوریتنظامسیاسی)شاهودربار(دانستسازیوتجاریاغماضدردومؤلفۀصنعتی

خدایگان»ریزی،شاهبهعنوانمهساالریومنطقبرنا(.دراینفضایدیوان791و7934:40)لیالز،

«کشور 7934)لیالز، خیرخواهان،491: 7913؛ در727: برتردرهمهشئونبود. دارایجایگاه )

ریزیبهارادهوخواستشاه،تغییروایبودکهنظمبرنامهگونهانتهایبرنامهپنجمقدرتشاهبه

7911شد)علم،تنطیممی درسال10-11: همانندپادشاههایپایانی(. دوم پادشاه پهلوی، نظام

هایمیانمدتوسازمانبرنامهنداشت.بههمیندلیلشاهدراوایلریزینخست،باوریبهبرنامه
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:7312سالهندارد)رضویووکیل،هایپنجاعالمکردکهدیگرکشورنیازیبهبرنامه7941سال

96 خیرخواهان، 7913و برنامه724: چراکه ها( مدت بلند -ی بزرگ تمدن سوی با-به

هایبرتراقتصادیدرترینراهبردبرایرسیدنبهتجددوکسبرتبههایسالیانه،مناسببودجه

بینپنجکشورنخستجهاناست.

هایرفاهدرشهرهاشدوازهایتوسعهازیکسومنجربهارتقاءشاخصاجراییشدنبرنامه

نابرابریمیان روندسویدیگر افزایشیافت. درونشهر وهمچنیننابرابریدر وروستا شهر

تجاریسازیمنجربهخلقمشاغلواسطه داللی)علم، 7911ای، (وطبقاتمرفه777و770:

ازسویدیگرروندروبهرشدمهاجرتازروستابهشهرنیزضمنایجادحاشیه هاینوینشد.

ریزیددربخشکشاورزیشد.پیامدهایمتضادبرنامههایتولیشهری،منجربهکاهششاخص

توسعهوبرنامهانقالبسفیدازیکسووایجاداعتمادبهنفسباالبراثررشدقیمتنفتازجمله

آن بر مبتنی پهلوی محمدرضا که بودند رویهعواملی نسبتبه را نگرشخود معمولها های

ریزیمیانمدتتغییرداد.برنامه



 اندیشه کانونی سلطنت پهلوی 4-4ل شک



 انقالب اسالمی  افق اجتماعی
رابایددرارتباطبا-نسبتجهانجنبشباجهاناجتماعیکالن-7941افقاجتماعیانقالب

دوگونهازرخدادهایمیانمدتوکوتاهمدتتبیینکرد.رخدادهایمیانمدتشاملسهواقعۀ

(وقیام7990-7994(،ظهوروسقوطدولتمصدق)7940-7942اشغالایرانوپیامدهایآن)

به49هایاست.رخدادکوتاهمدتنیزشاملاقتصادی،اجتماعیوسیاسیسال7924خرداد74

هایرخدادهایمتعاقبآن،شب-واعالمفضایبازسیاسی-گرانیکاالومقابلهبابازار-بعد

حقوق وکال، اعتراضی نامه روزنامهداشعرگوته، و اعتراضنان سلسلهنگاران، چاپهای به وار

و7946ماههفدهدی»وسیاهواستعمارسرخایران»یادداشتیدرروزنامهاطالعاتعلیهامامخمینی،
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بود.7941تابهمن7946ها،تظاهراتومبارزهعلنیعلیهرژیمطیبهمندرنهایتراهپیمایی

هدلیلافولقدرتمرکزیوافزایشقدرتمجلسومردمدرگریرابشرایطکنش40دهۀ

وقوعکودتای تغییرداد. تجربهملت41میدانسیاست، نقطهمقابلیکدهه مرداددرستدر

آمیزایرانقرارداشت.گسستتجربیپدیدآمدهمنجربهتغییرکنشسیاسیازمنازعهمسالمت

74شد.وقوعرخداد40وتاحدودیدهۀ20دههآمیز)چریکی(در)سیاسی(بهمنازعهخشونت

خرداد،نیروهایمذهبیرانیزواردمرحلۀنوینیازمبارزهسیاسیکرد.درواقعاینسهرویدادبه

همراهخود،زمینۀحضوروبروزهمزمانسهجریانملی،مذهبیوچپرادراردوگاهاپوزیسیون

سیاسیایرانفراهمکرد.

اقت بُعد شرکتدر سود به شرایط نیز پیشصادی امریکایی بویژه خارجی ترازهای رفت.

ایکهگرانسنتیآنگذاشت؛بهگونهتجاریایراننیزتأثیرمنفیبرجایگاهونقشبازاروکنش

سیاست مشیمستقلیاز دولت، رقابتتجاریخارجشدو گردونه از سنتیتقریبا  هایبازار

پیشگرفت اقتصادیرا سال در گرانی49. با برایمقابله حزبهایبیشاه داد دستور سابقه

هااقدامکند.رستاخیزبهعنوانمباشراصلیمبارزهباگرانفروشی،علیهبازاروکسبه

وپنجاهروندی20نابرابریمیانمناطقشهریومناطقروستاییبُعددیگریبودکهدردهه

د نابرابری این یافت. فرصتصعودی خدماتو تولید، استانداردهایر در موجبنابرابری ها

نابرابری قلمروینابرابریبهتفاوتشهروروستامحدودنماند. زندگیشهریوروستاییشد.

شهری فقیر-درون کارگران و نوکیسه اجتماعی شهری-طبقات حاشیه و شهر نابرابری -و

کالن-ایتهیدستانحاشیه بویژه تبدیلکالبدشهر تضادهایرنگارنگ شهر به تهرانرا شهر

روهاروهایشهرقابلمشاهدهبود.درواقعپیادهکرد.نماداینتضاددرظهورتهیدستاندرپیاده

(.7937:703نخستینمکانمواجههغیرسیاسیشهربانظامبود)بیات،

پس-مهاستعماریگذشتهاینرویدادهاتصویریازوابستگینظامسیاسیراحکوشرایطنی

کرد.کنشگرانِجنبش،مبارزهخودرادردوالیۀمبارزهبارادراذهانتداعی-ازانقالبمشروطه

بهعنوانوابستهبهقدرت شاه با بهعنوانمستبدومبارزه تعریف-امپریالیسم-هایبیرونیشاه

کردند.

عدالتی،خفقان،سرکوبفضاییمملوازبیکهدر41بهاینترتیب،سهمفهومکانونیجنبش

مندیِجنبشیباهویتیمشترکواحساسوابستگیرژیمبهغربشکلیافت؛امکانبروزتاریخ

هایمبارزرافراهمکرد.بستهمیانگروهوهم
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 تاریخمندی انقالب اسالمی 
تاریخ وبروز ظهور به گفتمانانقالبی»مندیانقالباسالمیایرانمنجر گفتمانیکه« شد.

هایچپ؛ومبتنیبرسهمفهومآزادی،عدالتوبرگرفتهازدوگفتاراسالمانقالبیوایدئولوژی

حق»مندیمشروطهعبارتازایجادمفهومداد.اگرتاریخراسامانمی«جامعهعادالنه»استقالل،

مندیدمومجلسبود.تاریخوتغییرمکانحقواعمالآنازشاهودرباربهمر«حاکمیتمردم

 بازتولید طریق از اسالمی مردم»انقالب اساسی حقوق و« اجتماعی و سیاسی حقوق )شامل

هاوبرقزازیعدالتاقتصادی(وتالشبرایاستقرارجمهوریت،تحکیماستقالل،توسعهآزادی

 تاریخاجتماعی فرآیند یافت. مفمعنا تعمیق از جنبشحاکی دو این در تعیینمندی حق هوم

خاستگاه مثابه ملتبه جداسازی امکان که بود فرآیند این در بود. مردم سوی از سرنوشت

مشروعیتنظامسیاسیباگذرزمانناممکنورابطهقدرتبامردم،دوسویهتعریفشد.روابطی

یافت.کهحاکمیتصرفاًدرنقشوکیلمردمظهورمی



 مندی انقالب اسالمی حیات اجتماعی برگرفته از تاریخ
اثرعمیقیبرحیاتاجتماعیایرانیان-گفتمانانقالبی-تاریخمندیحاصلازانقالباسالمی

درانقالب مردم ازکودتا41گذارد. برآمده اسقاطحکومتِ درتوانستندبا تحقیرشدگیخود ،

ینیدرسهبُعدذهنی،نفسملیوبهتبعآن،حیاتاجتماعینواعتمادبهراتبدیلبه7994کودتای

عینیوساختاریکنند.



 بُعد ذهنی
همانندانقالبمشروطهدربرگیرندهمفهومحقتعیین41حیاتاجتماعیبرگرفتهازانقالب

سرنوشتبود.بااینتفاوتکهدردورهمشروطهاینمفهومرویکردیحقوقیداشتوخودرا

رویکردیسیاسیداشتوخودرادر41انقالبدرمجلسشورایملینمایانکردودردوره

نفیسلطنتبروزداد.مشروطهمفهومحقتعیینسرنوشتراازعدمبهوجودذهنیتبدیلکرد.

به41انقالب سرنوشترا تعیین حق جمهوری، سلطنتبه حکومتاز ساختار تغییر مثابهبا

امهجنبشمشروطه،حقاعطاشدهبهملتدراد41گفتمانانقالبیبازتولیدکرد.بنابراینجنبش

راکهسلطنتپهلویازآنستاندهبودازطریقحذفسلطنتواستقرارنظامجمهوریمجدداًبه

مردماعطاکرد.
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)شریعتی،«امتوامامت»رادرذیلمفهوم«حقتعیینسرنوشت»رویکرداسالمانقالبی،مفهوم

یکردملتبهامتتبدیلشدوبااینتغییر،نقشرهبریبه(معناکرد.دراینرو7914:42-94

رابهمظهر41(.اینتفسیر،جنبش714-7937:714مرکزمیدانکنشانقالبیتغییریافت)متقی،

ایدئولوژیمبارزه-ارادهشخصیتیفرهمندکهامتتابعآناست،تحویلداد.دررویکردغیردینی

-طبقاتی خود انقالبی گفتمان ایدئولوژیک)آجودانی، روشنفکری در کرد.7914را بازتولید )

هژمونیاینگفتماندرابتدایانقالبهمسوبامسیرانتخابشدهازسویرهبریانقالب،فضای

تنفسجدیدیرادرسپهرفرهنگوسیاستایجادکرد.فضاییکهازیکسوتواناییباالییدر

هدایتورهبرینیروه علیهامپریالیسم)استکبار(داشتوازسویدیگرقدرتبسیجکنندگی، ا

هاواهدافانقالبداشت.سرکوبباالییدرطردمخالفانومنتقدانِرویه



 بُعد عینی )کنشی(

بروزوظهوریافت.41مثابهوجهکنشیجامعهدرتاریخمندیانقالبمشارکتسیاسیبه

حضورمردمدرفضایعمومیشهر،راهپیماییو-ایصورتحضورتودهحقتعیینسرنوشتبه

بود.گفتمانانقالبیخودرادربُعدسیاست،درجمهوریتودربُعداجتماع،درتجمع-تظاهرات

فرهنگتوده در بُعدفرهنگ، در مردمی، بیشمار تولیدانبوهوحضور بر اقتصاد، بُعد در و وار

اقتصادیبروزداد.نقطهعطفتمامیاینچهارعرصه،استراتژیکدرمقابلتولیدمبتنیبرمنافع

وارمردمدرصحنهبود.ازاینروبودکهجمهوریتنظامبرتودهمردماستوارشد.بهحضورتوده

 مردم توده نماینده مثابه مجلسشورایاسالمیبه اینحیاتجدید، رأیمردم»-تبع میزان،

قرارگرفت.«رأسامور»در-«است

راهپیماییبرگز و تجمعات برگزاری مردم، بیشمار حضور با انتخابات واری متعدد های

قلمدادشد.«حقتعیینسرنوشت»درشهرهانمادمشارکتسیاسیبرآمدهاز7برگزارینمازجمعه

تجمع دانست. جاسوسی( النه )تسخیر تصرفسفارتامریکا در باید را عینیاینبروز نمونه

هایخارجیوعلیهحکومتمرکزیدورهمشروطهکهدردرونسفارتبزرگمردمبرخالف

گرفت،نخستینتحصنمردمیبودکهدرونوبیرونازسفارتخارجیودرپشتیبانیصورتمی

شد.ازنظامسیاسیبرگزارمی
                                                                                                                                               

اهللطالقانیوباحضورسهمیلیونجمعیت)روزنامهکیهان.برگزاریراهپیماییروزقدسوبرپایینمازجمعهبهامامتآیت7
.(7941مرداد41
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 بُعد ساختاری
سیاس نهادهای شاهنشاهی، ناسیونالیسم رویکرد بر انقالبی رویکرد پیروزیِ از وپس ی

اجتماعیمعطوفبهقدرتِبرگرفتهازاسالمانقالبیشکلیافتند.قدرتپدیدارشدهکهترکیبیاز

:7917)کمالی،«اندیشهدینی»مذهبوسیاستبودمنجربهایجادساختارهاونهادهاییشدکه

(درآننقشمهمیداشت.71-79

رگانوشوراینگهبانتأسیسشدند.درساختارتقنینی،عالوهبرنهادهایپیشین،مجلسخب

هایانقالبوبسیجمستضعفیندرکنارارتش،شهربانیودرساختارنظامی،سپاهپاسداران،کمیته

ژاندارمریتأسیسشدند.بهموازاتوزارتکشاورزی،نهادجهادسازندگیتأسیسشد.دوبنیاد

انبهزیستیووزارتمسکنوشهرسازیکمیتهامدادامامخمینیوبنیادمسکننیزهمجوارسازم

نهاد بود، نداده سامان را نقشخود و جایگاه هنوز وزارتخارجه زمانیکه در تشکیلشد.

آزادینهضت» بخشهای وظیفه« که یافت یاریشکل بویژهاش کشورها، مردم به رسانی

کشورهایاسالمی،برایرهاییازاستکبارواستبدادبود.

تغییرساختاریدرقانوناساسیرخداد.اصلپنجمقانوناساسیبهعنوانرکنامامهمترین

راتعیینکرد.ایننهاددرواقعصورتسازمانی«والیتفقیه»اساسینظامجمهوریاسالمی،نهاد

کرد.ایدۀامتوامامتیبودکهاسالمانقالبیازآنیادمی

وارآنفبهنهادهاییشدکهوجهانقالبیوتودهمندیانقالباسالمیمعطوبنابراینتاریخ

هایمعطوفبارزبود.نهادهاینوینبانقدنظامبروکراسیِمتعارف،درصددنهادینهکردنکنش

کنشانقالبی-کنشانقالبی-بهارزش ثانیاً؛ درمرکزآنمردمقرارداشتندو بودند،کهاوالً؛

رانبود.گمعیارِکنشهدفمندواستراتژیککنش

نماند. نهادهایدولتیوعمومیمحدود انقالباسالمیبه حیاتاجتماعیحاصلاز تغییر

شدند.نمایعمومی-گفتمانانقالبی-فضایعمومیوزیستشهرینیزمتأثرازاینتاریخمندی

ژهکهبهبرگرفتهازرهیافتانقالبیبود،بوی-هاروونمایساختمانپارک،خیابان،پیاده-شهرها

نیزآغازشد.شهر،-7961تیرماه41تا7943شهریور97-فاصلهنزدیکی،جنگعراقعلیهایران

دراینفضایگفتمانیبودکهزیباسازیایجزمکانپشتیبانبرایجبههقلمدادنمیمؤلفه شد.

آگهی تبلیغاتشهریو سرمایهشهری، نماد عنوان به تلویزیون قلمدادداریهایبازرگانیدر

هایبرگرفتهازاسالمانقالبیبودند.اینشدند.دیوارهایشهر،مکاننمایشانقالبوارزشمی

فضایگفتمانیحضورشبهروستاهانیزرسید.شعارنویسیومنازعاتمعمولشهریبهنوعیدر
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ورشد.سنگرهایبازسازیشدهازمیدانجنگدرشهروروستاوحضروستاهانیزمشاهدهمی

ها،اساساًنمایشهروروستارابهمیدانیازمنازعاتبرگرفتهازگفتمانانقالبیبسیجدرآنمکان

تبدیلکرد.

هاشدند.ظرفمدتیعالوهبرفضایعمومیشهروروستا،شهرونداننیزحاملاینارزش

ارزشنه زیاد، زیچندان و مناسباتاجتماعی، در را انقالبیخود -ستشهروندانهایگفتمان

نشانداد.ازجملهاثراتمهمیکهگفتمانانقالبیبرروابط-پوشش،خوراکواوقاتفراغت

اجتماعیگذاشت،موضوعحضوراجتماعیوحجابزنانبود.چندیبعدازپیروزیانقالببود

درنهایترونداجباریشدن کهآرامآرامموضوعحجابزناندرفضایعمومیمطرحشد.

ابزناندرنسبتوثیقیباگفتمانانقالبیتبدیلبهیکهنجارعمومیشد.دراینگفتمانحج

درزنبی نکرد. حجابمدلولیجزضدانقالبنیافتوحجابمدلولیجزمنشانقالبیپیدا

زنان انقالبیو ارزشبنیادیناسالم پیروزیانقالببودکهحجابزنانتبدیلبه واقعپساز

یکیازحامالنایننمادوارزشبنیادینانقالبشدند.تبدیلبه

فضایگفتمانیانقالبساختارهاوقواعداقتصادیوفرهنگیرانیزتحتتأثیرخودقرارداد.

هایاقتصادیمکانمنازعاتیشدکهبرگرفتهازرویکردگفتمانیبود.اگرنظامبانکیورهیافت

الجملهآراوجودنداشت؛امافینآغازدراینخصوص،اتفاقگرانانقالبیازهماچهمیانکنش

فقیهانوکارشناساناقتصادیدربارهتغییروضعیتنظاماقتصادیپیشینبهتوافقرسیدهبودند.

توافقدیگریکهمیانانقالبیونرخدادوبهصورتهمنواتبدیلبهیکمطالبهانقالبیشد،

شددانشگاهنیزگونهکهاقتصادبایدباقیداسالمیترکیبمیود.همانهابتغییردرفضایدانشگاه

کرد.حرکتیکهبانامانقالبفرهنگیازبایددررونداسالمیشدنهمپایانقالبحرکتمی

هایفرهنگینیزازحیاتنوینیبرخوردارشدند.دراینشد.همجواربادانشگاه،بخشآنیادمی

 دهۀ سینمای بخشفرهنگ60میان تغییر و-نماد تجسمی هنرهای مطبوعات، کتاب، تئاتر،

شد.محسوبمی-موسیقی



 گیری نتیجه
کانون نیایدغدغه فهم بهانقالباسالمینوشتار تحوالتاجتماعو فهم آن پسازتبع ی

،وستهیبههمپداریبهعنواندوپد،انقالب بطهمیانرهیافتایننوشتارمبتنیبربرقراریرااست.

گونهکهاوالً؛انقالباسالمیتولیدکنندهمندیِجنبشاجتماعیوحیاتاجتماعیاست،بدینتاریخ
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براین.مندیمزبورشکلیافتهاستتاریخمندیاستوثانیاً؛بخشیازحیاتاجتماعیمتأثرازتاریخ

اگرتاریخ اساس شکل را مندی (Subjective)ذهنی بدانیم؛ اسالمی راانقالب اجتماعی حیات

آنقلمدادکرد(Objective)عینیتوانشکلمی کردکهانقالباسالمیازاینرومی. توانادعا

به منجر آن، تبع به و داد سامان مشروطه، از تفسیریدیگر ذیل در را حیاتاجتماعیایرانیان

تحوالتبنیادینجامعهایرانیشد.

ۀانقالباسالمیخودرادرنهادسیاستنشانداد.توضیحاینکهحقتعیینسرنوشتدردور

بهمردمبازگرداندهشد. اینحقبود،کهمجدداً نفیسلطنتوظهورجمهوری،ثمرهبازخوانیِ

-اینبازتولیدحقدرذیلگفتمانانقالبی،تحویلوجامعهحیاتجدیدخودرادررابطهامت

وشتدراینگفتماندرمعنایمبارزهعلیهاستبدادوامامبازتعریفکرد.همچنینحقتعیینسرن

حیاتجدید جنبش، آشکارِ دورۀ دینیدر اندیشه غلبه به توجه با داد. نشان را خود استکبار

مجدداًامرسیاسیراذیلامرماوراییقرارداد.7941برگرفتهازانقالب

اینمعناماعیاثرگوییمانقالباسالمیبرحیاتاجتبهعبارتدیگروقتیمی به گذاشت،

استکهحیاتِبرگرفتهازانقالب،تماموجودفردوجامعهرافراگرفت.درستهمانندشخصیت

دکترژیواگو»انقالبیرمان درکنش« هنگاممبارزهوبعدازپیروزیانقالب، کهتمامحیاتش،

لبهامرینادیدهودرذیلزندگیشد.زندگیروزمره)ازجملهنامزدش(تبدیانقالبیخالصهمی

ایکهتفسیریویژهازشدازحیاتانقالبی،حیاتانقالبیشد.تمامزندگیعبارتانقالبینهان

کرد.هاراترویجمیها،باورها،نمادهاوکنشارزش

مفهوممرکزیجنبش وبنابراینحقتعیینسرنوشتازسویمردم، هایاجتماعیمشروطه

مندیآنانظهوروبروزهایکانونیوتاریخمبتنیبراندیشه-باتفاسیریخاص-اسالمیانقالب

نوینی اجتماعی حیات همان تاریخی، بروز این یافت. و-تاریخی کنشی ذهنی، ابعاد در

کردند.بودکهتحوالتاجتماعیبرمحورآنحرکتمی-ساختاری

دهیبهمناسباتاقتصادی،انتظام-4راجتماعی،ام-مناسباتومنازعاتسیاسی-7امرسیاسی

علمیوفرهنگی مناسباتدینبامناسباتکنش-9امردینی-اجتماعی، دینودینداری، با گر

بهعنوانچهارحیطهتحوالتاجتماعی2ِوزندگیروزمره-سیاستومناسباتدینباروشنفکری

گ ذیلاسالمسیاسیقرار در انقالباسالمی، کهاسالمسیاسیتعیینکنندهپساز چرا رفتند؛
                                                                                                                                               
1. The Political 
2. The Social      
3. Religiousness 
4. Everyday Life 
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هابود.پسازانقالباسالمیبودکهبراینخستینبارمردمایران،هایارزشیاینعرصهدوگانه

عرصه تمام که کردند تجربه را هدایتمیهایحیاتاجتماعیزیستی یکمنشاء شد.اشاز

شد.انقالباسالمی،اسالمسیاسییهایجامعهبهیکقلمرومعطوفمکهارزشداوریهمچنان

شد.همچنینهاباآنسنجیدهمیهاوکنشراتبدیلبهسنگمحکوترازوییکردکهاندیشه

تبعاینقرارداد.بهدینیذیلتفسیریسیاسیازامردراینانقالب،ساختارومناسباتاجتماعیرا

دینیتعبیرشد.مثابهبخشیازمناسکتفسیربودکهامراجتماعیبه
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 منابع

 فارسی -الف
،ترجمهاحمدگلمحمدیوابراهیمفتاحی،ایرانبیندوانقالب(،7913آبراهامیان،یرواند،)-

تهران:نشرنی
نا،تهران:بیمبارزهمسلحانههماستراتژیهمتاکتیک(،7923احمدزاده،مسعود،)-
دهقا-  رضا و مسعود کاظمی، )اخوان 7932نی، گفتمان»(، هژمونیکشدن علل تحلیل
انقالباسالمیایراناسالم لیبرالدر دوگفتمانچپو با درمقایسه «گرا هایفصلنامهپژوهش،

.7،دورهیک،شمارهمعاصرانقالباسالمی
انقالباسالمی»(،7919اشرف،احمد،)- ،ترجمهمحمدساالرکسرایی،«ازانقالبسفیدتا
.44،شمارهپیاپی6،سالامهپژوهشنامهمتینفصلن
-( جان، 7913اسپوزیتو، دمکراسی(جنبش(، و )اسالم معاصر اسالمی شجاعهای ترجمه ،

احمدوند،تهران:نشرنی.
-( تدا، 7911اسکاچپول، جامعه(، هاشمآقاجری،شناسیتاریخیبینشوروشدر ترجمه ،

تهران:نشرمرکز.
حمیدر- )اسماعیلی، 7911ضا، پهلوی»(، دوره در هیأتحاکم «فرهنگسیاسی فصلنامه،

.46شماره،مطالعاتتاریخی
سیاستوسلطهاقتدارگرایبروکراتیک»(،7916اطاعت،جواد)- ،«ماهیتدولتدرایران،

.426و424هایپیاپی:،شمارهاطالعاتسیاسیاقتصادی
-( رضا، بیدگلو، محمدعلی؛ 7930اکبری، ایدئولوژیرسمیدولتمحمدرضا»(، پهلویسم:

،سالبیستویکم،دفترچهارم.گنجینهاسناد،«7940-7920پهلویدردهه
،عظمتشاهنشاهیایراندرعصرسلطنتشاهنشاهیآریامهر(،7923اورنگ،قدرتاهلل،)-
نا.جا:بیبی

تهران:حزبتودهایران.،داریراهرشدغیرسرمایه(،7943اولیانفسکی،راستیسالو،)-
-( محمدحسین، 7911بحرانی، معاصر(، ایران در تحوالتسیاسی متوسطو -7940-طبقه

هایسیاسیقشرهایمیانیایران،تهران:آگاه.پژوهشیدرگفتمان-79103
،ترجمهجمشیدشیرازی،تهران:فرزانروشنفکرانایرانیوغرب(،7911بروجردی،مهرزاد،)-
روز.
،سالاول،مجلهناقد،«ایدئولوژیسیاسیوهویتاجتماعیدرایران»(،7919بشیریه،حسین،)-
.4شماره
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،ترجمهعلیاردستانی،تهران:نگاههایاجتماعیانقالبایرانزمینه(،7939بشیریه،حسین،)-
معاصر.
ن:ققنوس.،ترجمهمهدیپرتوی،تهراشورشیانآرمانخواه(،7910بهروز،مازیار،)-
-( ،ترجمهسیداسداهللهایخیابانی،جنبشتهیدستاندرایرانسیاست(،7937بیات،آصف،

نبویچاشمی،تهران:پردیسدانش.
،شمارهگوومجلهگفت،«هایاسالمیدرمصروایرانمقایسهجنبش»(،7913بیات،آصف،)-
43.

-( ناسیونالیسمایرانیمصدق،(،7963بیل،جیمز؛ویلیامراجرلویس، ،ترجمههوشنگنفت،
مهدویوکاوهبیات،تهران:نشرنو.

،تهران:بهآفرین.دختریتیم(،7914پهلوی،فرح،)-
،تهران:کتابخانهسلطنتیپهلوی.انقالبسفید(،7924پهلوی،محمدرضا،)-
پهلوی.،تهران:کتابخانهسلطنتیبهسویتمدنبزرگ(،7946پهلوی،محمدرضا،)-
،تابستان،ایراننامه،«روشنفکریچپایرانوموضوعدموکراسی»(،7937پیوندی،سعید،)-

.9و4هایسالبیستوهفتم،شماره
در«هایاجتماعیایبرمطالعهجنبشمقدمه»(،7916)،تورن،آلن- مترجمو)علیحاجلی،
انتشاراتجامعهوفرهنگ:تهرانجدید،هایاجتماعیفهمومطالعهجنبش(،مولف
،«مدرنیسموشبهپاتریمونیالیسم:تحلیلیازدولتدرعصرپهلوی»(،7914توفیق،ابراهیم،)-

.7،بهار،سالهفتم،شمارهمجلهجامعهشناسیایران
هایاجتماعی:باتاکیدبرجنبشاصالحشناسیجنبشجامعه(،7917)،پور،حمیدرضاجالیی-

.انتشاراتطرحنو:،تهرانادطلبیدومخرد
.نشرعلم:جامعهکژمدرن،تهران،رانیشناسیاجامعه(،7934)،پور،حمیدرضاالییج-
:تهران،رانیدرایاجتماعیهاجنبشیهاوصورتبندیژگیو(،7911)،مهیزاده،فهنیحس-

.کیاستراتژقاتیمصلحتنظام،پژوهشکدهتحقصیمجمعتشخ
،قم:دانشگاهمفید.اسالمسیاسیدرایران(،7916محمدعلی،)زاده،حسینی-
،سالایراننامه«ازروشنفکرانبلندپروازتاروشنفکرانواسط»(،7937خسروخاور،فرهاد،)-

.9و4هایبیستوهفتم،تابستان،شماره
-( جعفر، 7913خیرخواهان، برنامه»(، برنامهریزیپهلوی:باتالق چگونهریزینهاد ایران در
.1سالاول،شماره،ماهدی،مهرنامه«گرفتشکل
:خاوران.پاریس،امتناعتفکردرفرهنگدینی(،7919،)دوستدار،آرامش-
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مجله،«شناسیتاریخیبررسیسهرهیافتنظریدرجامعه»(،7911ربانیخوراسگانی،علی،)-
.74،بهار،شمارهپیاپینشگاهاصفهانعلمیپژوهشیدانشکدهادبیاتوعلومانسانیدا

بودیم:«حکومتتکحزبی»فهمیدیم،درپیدموکراسیرانمی»(،7930روح،محمدجواد،)-
.73،بهمن،شمارهمهرنامه،«نقدسیدکاظمبجنوردیبرمبارزهمسلحانه

امام.،تهران:راهبررسیوتحلیلیازنهضتامامخمینی(،7943روحانی،سیدحمید،)-
،تهران:نشربلیغ.هایسقوطشاهاهرم(،7910روحانی،فخر،)-
-( مجید، 7913رهبانی، ملیایران)دی»(، جبهه نخستینکنگره جبهه؟ ،(«7927ماهحزبیا
.447-444هایپیاپی:کتاب،فروردینواردیبهشت،شمارهجهان
.انتشاراتسروشوطه:تهران،رانیمعاصرایاجتماعیهاجنبش،(7917)،دیزاهد،سع-
-( بابی، 7913سعید، اسالم(، ظهور مداریو اروپا ترجمهگراییهراسبنیادین، ، غالمرضا:

هاوموسیعنبری،تهران:انتشاراتدانشگاهتهران.جمشیدی
،تهران:صدایمعاصر.خاطراتسیاسی(،7917سنجابی،کریم،)-
-( کاووس، 7911سیدامامی، اسکاچپولوچارلزروش»(، تدا آثار هایتاریخیتطبیقیدر
.7سالاول،شمارهفصلنامهپژوهشیدانشگاهامامصادق،،«تیلی
نام.،تهران:بیعصرهمبستگیشاهومردم(،7940شاعری،احمد،)-
هایاقتصادی،اجتماعیجنبشمشروطهوانکشافسوسیالپیشینه(،7912شاکری،خسرو،)-

 تهران:اختران.،دموکراسی

نقدیکهشتنامهمصطفیشعاییانبهچریک(،7916شاکری،خسرو،)- هایفداییخلق:
،تهران:نشرنی.منشفکری

،تهران:انتشاراتآمونامتوامامت،درمجموعهآثاردکترشریعتی(،7914شریعتی،علی،)-
وبنیادشریعتی.

،گفتوگوباایرجکشکولی،جنبشچپایراننگاهیازدرونبه(،7913شوکت،حمید،)-
تهران:اختران.

مجله،«هایتاریخیِعلوماجتماعیتحلیلخالفواقعدرتبیین»(،7913طالبان،محمدرضا،)-
.7،بهاروتابستان،شمارهعلوماجتماعیدانشکدهادبیاتوعلومانسانیدانشگاهفردوسیمشهد

،تهران:نگاهمعاصر.ایبرنظریهانحطاطایراندیباچه(،7916طباطبایی،سیدجواد،)-
اصولشناختوروشتحقیق)بانگاهیبه»(،7914احمدی،علیرضاووفا،غفاریان،)علی-

-26های،تابستانوپاییز،شماه79،سالفصلنامهعلومانسانیدانشگاهالزهراء،«مطالعاتتاریخی(
21.
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-( محمدرحیم، 7914عیوضی، جریان»(، ناکامی یا عصرکامیابی اپوزیسیون سیاسی های
 .42و49هایپیاپی:شماره،بهمنواسفند،ماهنامهزمانه،«پهلوی
،بهکوششاسفندیاری،تهران:کتابفرزان.هایآرامشیادداشت(،7967غنی،قاسم،)-
هاوعللتداوماقتصادیشهاقتصادودولتدرایران؛پژوهشیدرر(،7934نژاد،موسی،)غنی-

،تهران:انتشاراتدنیایاقتصاد.دولتیدرایران
،ترجمهعلیمحمدکاردان،چاپهایمربوطبهعلومانسانینظریه(،7914فروند،ژولین،)-

دوم،تهران:مرکزنشردانشگاهی.
نیصدرالددیترجمهس،«رانیا7311-7313ازانقالبینظرلیتحل»،(7914)،جانن،افور-
.73شماره،تابستان،4سال،نیپژوهشنامهمت،یموسو
،ترجمهاحمدتدین،تهران:کویر.ناسیونالیسمدرایران(،7917کاتم،ریچارد،)-
-( محمدعلیهمایون، 7910کاتوزیان، انقالببه»(، عمومی ایرانسوینظریه ترجمه«های ،
.73ارهپیاپی،بهار،شمفصلنامهراهبردرضاطیب،علی
.تهران:قلم،یگواهمیترجمهعبدالرح،رانیانقالبایهاشهیر،(7914)ی،کین،یکد-
،ترجمهمهدیحقیقتخواه،تهران:ققنوس.نتایجانقالبایران(،7919کدی،نیکی،)-
.47،شمارهپیاپیخرداد74فصلنامه،«تاریخچهلسالهملیگرایی»(،7914کریمیملهعلی،)-
،تهران:دیگر.دوانقالبایران؛مدرنیته،جامعهمدنی،مبارزهطبقاتی(،7917کمالی،مسعود،)-
.7،شمارهمجلهدفترهایآزادی،«گفتگوییباپاکنژاد»(،7969گرگین،عاطفه،)-
،ترجمهعبدالکریمسروش،تهران:صراطمدنی.تبییندرعلوماجتماعی(،7919لیتل،دانیل،)-
،هایعمرانیسومتاپنجمتاریخبرنامه؛موجدوم،تجددآمرانهدرایران(،7934،)سعیدلیالز،-

 تهران:نیلوفر.

،تابستان،41،سالایراننامه،«دین،دموکراسیوروشنفکرانمسلمان»(،7937متقی،محسن،)-
.9و4هایشماره
-( افشین، 7911متینعسکری، تاریخ(، خارجازکنفدراسیون: جنبشدانشجویانایرانیدر
،ترجمۀارسطوآذر،تهران:شیرازه.7994-7941کشور
،جلداولقم:انتشاراتاسالمیتاریخسیاسیمعاصرایران(،7967مدنی،سیدجاللالدین،)-

جامعهمدرسینحوزهعلمیهقم.
-( منصور، 7914معدل، انقالبایران(، ایدئولوژیدر سیاستو محمدساالرطبقه، ترجمه ،

کسرایی،تهران:مرکزبازشناسیاسالموایران.
انقالب»(،7930مالئیتوانی،علیرضاوفریدهباوریان،)- بررسیروندهمراهیجیههملیبا
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،سالهشتم،تابستان،فصلنامهمطالعاتانقالباسالمی،«اسالمیازفضایبازسیاسیتادیدارباامام
.44شماه
)ملک- مصطفی، 7914یان، سیاستسیاست»(، یا حجاریانزدگی با ملکیان مناظره ،«زدایی؛

.94و99های،شمارهاندیشهپویا
،«یکدیکینیهادگاهی:درانیایانقالباسالمجیهاونتاشهیر»،(7914)ی،مصطفن،ییمهرآ-

.99شماره،نیپژوهشنامهمت
،تهران:داریخردهبورژوازیوراهرشدغیرسرمایهها،مسئلهچپ(،7943مهرگان،حیدر،)-

حزبتودهایران.
،جلداول،تهران:موسسهخدماتتاریخبیستوپنجسالهایران(،7917نجاتی،غالمرضا،)-

فرهنگیرسا.
،تهران:7994مرداد41جنبشملیشدنصنعتنفتوکودتای(،7961نجاتی،غالمرضا،)-

امیرکبیر.
)داگالس،نورث- دیگران، 7932و خشونت(، سایه در توسعه مسائل و اقتصاد ،سیاست،
.انتشاراتروزنه،تهران:میردامادیمحسن و پورمحمدحسیننعیمی،مترجم
،تهران:انتشاراتقلم.7990و7940جنبشدانشجویی:دردودهه(،7914یزدی،ابراهیم،)-
-( ماشاءاهلل، 7914آجودانی، داریممشروطه»(، را آرزوها همان که نبود گفتگوی«موفق ،

سیروسعلینژادباماشاءاهللآجودانی،مردادماهقابلدسترسیدر:
 http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/
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