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چکيده
در چهار دهه اخير تحقيقات مختلفي توسط نويسندگان داخلي و خارجي درباب چرايي
وقوع انقلاب اسطلامي ايران منتشطر شده است .اکنون و در چهل سالگي انقلاب ،همچنان
اين موضطوع جاذبه پژوهشي دارد .محققان و تحليلگران حوزه انقلاب اسلامي ،هر يک بر
وجهي از آن تأکيد کرده و متناسط با موقعيت فکري و سطياسي خود ،روايت متفاوتي از
آن ارائه کردهاند .پژوهش حاضطر در پي آن است تا ضمن بررسي ادبيات موجود پيرامون
علل وقوع انقلاب اسططلامي ،چارچوبي تحليلي مبتني بر رويکرد چندعليتي ارائه نمايد و با
تکيه بر آن ،به ترسططيم يک الگوي مفهومي از تحول انقلابي در ايران  7531بپردازد .بر
اين اسطا ،،سه عنصر استبداد ،وابستگي ،و فساد و تبعيض به عنوان ضعفهاي بنيادين
رژيم پهلوي تلقي شططده که به علت ناکارآمدي رژيم و قوت گفتمانهاي رقي  ،تبديل به
بحرانهاي لاينحل شططدند .در اين بين ايدئولوژي مذهبي به واس ط ه امتيازات تاريخي و
مزيتهاي اجتماعياش قادر بود تا با ارائه الگوي بديل در موقعيت برتري هژمونيک قرار
گيرد و آزادي و جمهوريت ،اسططتقلال و عدالت را به مثابه عناصططر الگوي م لوب خود
عرضه کند.
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بيان مسئله

انقلاب از عمدهترين شيوههاي تحول در جوامع طي چند قرن اخير بوده است .تحول انقلابي غالباً پس
از شــکســت تحول غيرانقلابي به وقوع ميپيوندد و با نارضــايتي عميق از شــرايط حاکم ،گس ـترش
ايدئولوژيهاي جديد ،تشـديد روحيه انقلاب ،وجود سـاختارهاي سياسي و اجتماعي بسيجگر ،مشارکت
مردمي و جانشـيني نظام سـياسي جديد به جاي نظام پيشين همراه است .معمولاً مناقشات پردامنهاي
ميان متفکرين علوم اجتماعي در باب تبيين علل ،فرايند ،ماهيت و نتايج تحول انقلابي به وجود
ميآيد .انقلابها هر يک به فراخور اهميت و آثاري که در هر دو ســـاحت نظريه و عمل برجاي
گذاشتهاند ،موضوع مطالعات و پژوهشهاي دانشگاهي بودهاند.
انقلاب اســلامي يکي از بزرگترين انقلابهاي قرن بيســتم بود و پيامدهاي عظيمي در داخل و
خارج و نيز در سـاحت نظريه و عمل برجاي گذاشت .انقلابي که شگفتي همه از ناظران تا متفکران را
برانگيخت و به عمر يکي از کهنترين نهادهاي پادشــاهي در دنيا خاتمه داد .در عصــري که هژموني
مدرنيته و سـکولاريسم عملاً نيروي مذهب را از صحنه تحولات اجتماعي کنار زده و به گوشهاي رانده
بود ،انقلابي در ايران به وقوع پيوســت که نيروي پيشــران آن آموزههاي مذهب بود .انقلاب اســلامي
باعث شـد تا تنگناهاي برخي نظريات جامعهشـناسي انقلاب نمايان شود و بدين ترتيب برخي نظريات
باطل شد و دستهاي ديگر دچار جرح و تعديل اساسي گرديد.
بحث از انقلاب اســلامي ،چرايي ،ماهيت ،فرآيند و نتايج آن هنوز در فضــاي علمي و دانشــگاهي
رونق خاصـي دارد .اکنون که در آسـتانه چهلمين سال وقوع انقلاب هستيم ،بازخواني و بازنمايي ابعاد
آشـکار و نهان اين رويداد ضـمن آنکه درک تاريخي نسـل کنوني را روشـنتر ميسازد ،ما را در فهم
وضع کنوني و روندهاي آتي ياري ميرساند.
در اين پژوهش تلاش ميشـود تا با مرور ادبيات موجود درباره انقلاب اسلامي ،آرا و افکار برخي از
نظريهپردازان و نويســندگان اين حوزه مورد بررسـي و ارزيابي قرار گيرد و در نهايت چارچوبي تحليلي
براي توضـيح نظري تحول انقلابي سـال  9901ارائه گردد .گفتني است برحسب رويکرد تکعليتي يا
چندعليتي ميتوان آثار موجود درباره انقلاب را تقســيم کرد .در رويکرد تکعليتي و در ذيل رهيافت
اقتصادي ـ اجتماعي ميتوان از روبرت لوني ،تدا اسکاچپول ،محمد هاشم پسران و محمدعلي همايون
کاتوزيان ،در ذيل رهيافت سياسي از يرواند آبراهاميان ،برنارد هورکارد ،جرالد گرين و ميثاق پارسا ،در
ذيل رهيافت فرهنگي از ژان پير ديگارد ،کريســتيان برومبرژه ،حامد الگار ،ســعيد اميرارجمند ،علي
دواني و ليلي عشــقي و در ذيل رهيافت روانشــناســانه از ماروين زونيس و فرخ مش ـيري نام برد .در
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چارچوب رويکرد چندعليتي هم آثار نويســندگاني مثل نيکي کدي ،جان فوران ،فرد هاليدي و مايکل
فيشـر به چشـم ميخورد .در ادامه به ديدگاههاي چند نويسـنده و نظريهپرداز انقلاب اسلامي که کم و
بيش متعلق به يکي از دستهبنديهاي بالا هستند ،پرداخته ميشود.
 .1جان فوران

فوران در کتاب خود؛ «مقاومت شـکننده؛ تاريخ تحولات اجتماعي ايران از صـفويه تا سالهاي پس از
انقلاب ايران» ،در پي آن اســت که الگويي عام از قيامها و خيزشهاي اجتماعي ايرانيان ارائه کند .او
از منظري بين رشـتهاي و با بهکارگيري عناصري از جامعهشناسي ،جامعهشناسي توسعه ،علوم سياسي
و فرهنگ سـياسـي ميکوشـد تا براساس کنش متقابل ساختارهاي خارجي با الگوهاي توسعه داخلي،
تبييني دقيق از چگونگي دگرگوني اجتماعي در جامعه ايراني به تصــوير بکشــد .مدل ديالکتيکي
سـاختارهاي داخلي و خارجي فوران ،منبعث از نظريه نظام جهاني والرشـتاين است (کشاورز شکري و
همکاران .)44 :9911 ،بر طبق اين نظريه ،شـاهد پيدايش توسـعه وابسـته در کشـورهاي جهان سوم
هستيم که حاکي از نوعي رشد در شاخصها ملازم با آسيبهاي اجتماعي و بروز محدوديتهاست.
فوران با ارائه نمايي از توســعه وابســته ،وجود دولت ســرکوبگر را براي تحقق نظم اجتماعي لازم
ميشـمرد .ترکيب اين عوامل با گشايش در نظام جهاني ،زوال اقتصاد داخلي و وجود فرهنگ سياسي
مخالفان زمينهســاز بروز انقلاب اســت .او بر آن اســت که ســاختار عميق انقلاب ايران را نيز بايد در
تحولات  9141تا  9111جامعه ايراني که نمونه عالي الگوهاي توســعه وابســته با بازيگري طبقات
مختلف ،سـياســتهاي دولت و قدرتهاي خارجي به رهبري ايالات متحده آمريکا بود ،مورد بررس ـي
قرار داد (فوران .)921 :9912 ،به طور کلي هدف فوران ،تفســير مجددي از جامعه ايران و قلمرو
تجهيزات اجتماعي درازمدتش به منظور کشف الگوي تکرارشونده تحولات است .او از جمله متفکريني
اســت که فرهنگ و ايدئولوژي را در متن نظريه انقلاب ميگنجاند و اقدام س ـياس ـي (ذهني/عملي) را
محصــول ترکيب جهتگيري فرهنگي (ذهني) و شــرايط اقتصــادي (عيني) قلمداد ميکند .اين وجه
برجسته کار اوست .چارچوب ادراکي فوران از انقلاب ايران نيز در چنين بستري مطرح ميشود.
از آنجا که روششناسي فوران متکي بر نوعي ديالکتيک ساختار ــــ کارگزار است ،انقلاب ايران را
همچون تمام جنبشهاي  211ساله اخير ايران ،ائتلافي چندطبقه و مردمي و شهري ميداند .برداشت
گروههاي اسلامي ،مارکسيستي و ناسيوناليستي اين بود که رژيم پهلوي و آمريکا علت عمده مشکلات
ايراناند .بدين ترتيب امکان ايجاد يک ائتلاف گسترده در سال  11ــــ  9111پديد آمد .در آن هنگام
ايران از نظر داخلي دچار افت اقتصــادي بود و روابط دوپهلو و ابهامآميز کارتر با شــاه از فشــار نظام
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جهاني بر ايران ميکاســت (فوران .)094 :9912 ،به نظر او ،يکي از درسهايي که ميتوان از انقلاب
ايران گرفت ،نياز توجه برابر به سـاختار اجتماعي ،دولت ،عامل ذهني ،شرايط عيني ،فرهنگ و اقتصاد
سياسي است (فوران.)909 :9912 ،
 .2تدا اسکاچپول

آنچه را که سـوسـياليستهاي غربي سالها رؤياي انجام آن را داشتند ،جمعيت شهري ايران با بسيج
شـدن در يک جنبش فراگير عليه سلطنت فاسد و امپرياليستي انجام دادند .انقلاب مردم ايران رخ نداد،
بلکه به گونهاي آگاهانه و منســجم به ويژه در مرحله آغازين يعني ســرنگوني رژيم شــاه «ايجاد شــد»
( .)Skocpol, 1982: 267اين روايت متفکر برجســته ،تدا اســکاچپول از انقلاب ايران اســت؛ کسـي که تا
پيش از اين به جد معتقد بود هيچ انقلابي را کارگزاران آگاه و يا افراد انقلابي به راه نينداختهاند.
اســکاچپول در کتاب «دولتها و انقلابهاي اجتماعي» ،کســاني را که انقلابها را محصــول
جنبشهاي اجتماعي انقلابي و تودهاي ميدانســتند ،مورد شــماتت قرار داده و با تکيه بر ديدگاهي
ساختاري و به نقل از وندل فيليپس مدعي شده بود که «انقلابها ايجاد نميشوند ،بلکه رخ ميدهند».
اما حالا با تجديدنظري اساسي ميپذيرد که انقلاب ايران نوعي انقلاب اجتماعي است که پيشبينيهاي
او در بررسي مقايسهاي ـ تاريخي انقلابهاي فرانسه ،روسيه و چين را به چالش کشيده است .به زعم
او جاي هيچ پرســش ـي نيســت که وقوع انقلاب ايران يک انحراف شــديد از ترتيبات علّي موجود در
انقلابهاي ســه گانه فوق بهشــمار ميآيد .اســکاچپول اذعان ميکند که با شــگفتي و شــايد ناباوري
نظارهگر وقايع انقلاب ايران بوده اسـت .او مينويسد« :اگر تنها يک انقلاب در طول تاريخ وجود داشته
که به گونهاي آگاهانه به وسيله يک جنبش اجتماعي تودهاي با هدف سرنگوني نظام قديمي «ايجاد»
شـده باشـد ،بيشک آن انقلاب ،انقلاب ايران عليه شاه بود» .انقلاب اسلامي نظريه پيشين او را حداقل
در سـه زمينه به چالش کشـيد .9 :انقلاب ايران محصول نوسازي سريع ،گسيختگي جامعه ،پريشاني و
نارضــايتي عمومي از ســرعت تغييرات بود .2 ،در انحرافي آشــکار از قواعد تاريخ انقلابها ،دســتگاه
نظامي و امنيتي مدرن شـاه بدون تحمل فشار از خارج يا شکست نظامي در يک جنگ خارجي ،کاملاً
ناکارآمد نشان دادند و در جنبش تودهاي غرق شدند و  .9اين انقلاب آگاهانه به وسيله جنبش اجتماعي
تودهاي به ثمر رس ـيد ( .)Skocpol, 1982: 265-268اســکاچپول در مقاله «دولت رانتير و اســلام
شـيعي در انقلاب ايران» 7تلاش دارد تا درک خود از نقش احتمالي متأثر از انقلاب اسلامي ،نظام عقايد

9. Rentier State and Shi'a Islam in the Iranian Revolution.
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و برداشـتهاي فرهنگي در شکلگيري اقدام سياسي را پررنگ سازد .او دولت خودکامه رانتير ،جوامع
شـهري به مثابه پايگاه و خاســتگاه مقاومت سـياسـي و نيز اسـلام شـيعي را عوامل مهم و اثرگذار در
پيدايش انقلاب ايران معرفي ميکند.
 .3نيکي کدي

در سال  9141يعني حدود يک دهه قبل از انقلاب اسلامي در ايران ،نيکي کدي ميگويد که «به دليل
اســتمرار توســعه قدرت دولت و ارتش ،گســترش بوروکراس ـي و فراگيرشــدن تعليم و تربيت لائيک تا
اعماق روستاها ،قدرت علما در ايران همچون نيم قرن اخير به روند روبه کاهش ادامه خواهد داد» .اما
هنگامي که حدود  91سال بعد انقلابي به رهبري علما و با ايدئولوژي اسلامي ايران را درنورديد ،کدي
آن را انقلابي ناميد که جهان را «لرزاند» (خرمشاد 94 :9919 ،ـ .)990
نيکي کدي از جمله محققاني است که انقلاب ايران را به يک عامل سياسي ،اقتصادي يا فرهنگي
تقليل نميدهد و معتقد اســت انقلاب ايران مجموعهاي از همه اينها بود .هرچند تحليل کدي فاقد
يک چارچوب مدون نظري اســت ،اما با رهيافت چندعليتي و روش توصـيفي ــــ تاريخي به تشــريح
تحولات ايران ميپردازد .او در مقاله «چرايي انقلابي شدن ايران» اين پرسش اساسي را مطرح ميکند
که چه خصوصياتي ايران را به حدي انقلابخيز کرده است که نسبت به بسياري از کشورهاي اسلامي
يا جهان سـومي ،انقلابها و شـورشهاي بيشـتري دارد؟ در پاسـخ ،او دو دسته عوامل را برميشمرد:
نخســت عوامل منحصــر به فرد شــامل  .9هويتهاي فرهنگي ديرينه در برابر تهاجم ســنگين يک
امپرياليســت غربي .2 ،ماهيت فرهنگي ايراني مبني بر اعتقاد به ثنويت خير و شــر که ريشــه در آيين
زرتشــتي ،مانوي و شــيعي دارد و  .9نقش ويژه علماي شــيعي ايراني که از اســتقلال نهادي و مالي
برخوردار بودند .از جمله عوامل غيرمنحصــر به فرد نيز به تکيه ســنگين حکام ايران به قدرتها و درآمدهاي
خارجي از يکسو و وضعيت خاص اقتصادي اشاره ميکند (کدي 92 :9911 ،ـ .)229
کدي تئوري منحني جي متعلق به جيمز ديويس را با شــرايط پيش از انقلاب اســلامي در دهه
 9111و بحرانهاي اقتصــادي پيش آمده مطابقت ميدهد .ديويس در مقاله «به ســوي يک نظريه
درباره انقلاب» 7ميگويد :انقلابها زماني به وقوع ميپيوندند که بعد از يک دوره طولاني توســـعه
اقتصادي و اجتماعي ،يک دوره کوتاهمدت و تند و تيز عقبگرد پديدار ميشود (.)Davies, 1962: 5
کدي در توضـيح روند پيدايي نارضـايتي در بين آحاد جامعه از سرخوردگي کارگران به جهت امتيازات

9. Toward a theory of revolution.
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روبه رشــد خارجيان و ثروتمندان ،ناخشــنودي طبقات جديد و نســبتاً برخوردار متوســط و بالادســت و
بازاريان ثروتمند از رفتار مسـتبدانه و آمرانه حکومت و محروميتشـان از فرآيند مشـارکت سـياسي ياد
ميکند و عنوان ميکند که خشـم طبقات مختلف فقراي شـهري تا متوسط جديد از حکومت خودکامه عملاً
در دو ايدئولوژي اصــلي تجلي يافت :تمايل ليبرالي يا چپگرايانه براي غربي شــدن و خواســت بازگشــت به
اسلامِ اصيل توسط آيتالله خميني که نهايتاً غلبه با ايدئولوژي دوم بود (کدي 1 :9911 ،ـ .)910
 .4ماروين زونيس

کانون توجه ماروين زونيس ،شـخص شاه است .وي در کتاب «شکست شاهانه» که حاوي انبوهي از
اســناد و مدارک مربوط به تاريخ ايران اســت ،از منظر روانشــناختي به کنکاش در ابعاد شــخص ـيتي
محمدرضـاشاه ميپردازد و علت انقلاب را در شخصيت شاه جستجو ميکند .در انقلاب ايران هيچ چيز
اجتنابناپذير نبود .نه زمان آن مقدر شـــده بود و نه پيامدهايش .اين امکان وجود داشـــت که
سـرنوشتهاي ديگري براي ايران رقم بخورد .شاه ميتوانست مدتها قبل از سال  9901با اصلاحات
دموکراتيک جدي ،نارضـايتي گروههاي عمده مخالف را برطرف سـازد؛ يا هنگامي که در سال 9901
تظاهرات به يک انقلاب تبديل شــد ،او ميتوانســت با يک ســرکوب نظامي عمده ،قدرت را همچنان
حفظ کند .اما او هيچ يک از اين کارها را نکرد .به عبارت دقيقتر همه اين کارها را کرد ،اما به صورت
نيمه کاره و غيرمؤثر .اين عدم موفقيت در عمل کردن و قاطع عمل کردن را ميتوان از طريق بررسي
شـخصـيت خود شاه توضيح داد .استدلال زونيس آن است که شخصيت شاه و شيوه حکومت او که از
شخصيتش نشأت ميگرفت ،علت اصلي آغاز مخالفت با او بوده است .انقلاب به اين دليل اتفاق افتاد
که در سـراسر سالهاي دهه  9111و بيشتر سالهاي دهه  ،9141شاه به شيوهاي عمل کرد که
تعداد هر چه بيشـتري از مردم ايران متقاعد شدند که او صلاحيت فرمانروايي بر آنها را ندارد و
ادعايش بر تاج و تخت مشروعيت خود را از دست داده است (زونيس 4 :9911 ،ـ .)9
شـاه در سراسر زندگي خود بر چهار منبع اصلي حمايت رواني تکيه داشت :ستايشي که ديگران و
به ويژه مخاطبين اصلياش يعني مردم ايران نثار او ميکردند؛ آن نيروي رواني که از گروه کوچکي از
دوسـتان شخصي خود دريافت ميکرد؛ همچنين او در تمام سالهاي عمر خود ،به پروردگاري مراقب
و نگهدارنده اعتقاد داشـت که موفقيت او را در انجام يک مأموريت الهي مقدر کرده بود و سرانجام به
مناســبات مهم س ـياس ـي خود با ايالات متحده تکيه ميکرد .او با اســتعاره از اين چهار ذخيره رواني،
جنبههاي بيارزش ،انفعالي و وابســته شــخصــيت خود را دور ميکرد .اما در دهه  9111همه منابع
پشتيباني قدرت او فروپاشيده بود (زونيس.)991 :9911 ،
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 .5يرواند آبراهاميان

رويکرد آبراهاميان متأثر از نظريه هانتينگتون اســت که ريشــههاي بحران در جهان ســوم را در رشـد
ســريع توســعه اقتصــادي برخلاف توســعه ســياســي ارزيابي ميکند (خرمشــاد 19 :9919 ،و
 .)Abrahamian, 1980آبراهاميان در اثر پرنفوذ خود؛ «ايران بين دو انقلاب» ،شــرح مفصــلي از
چگونگي و کيفيت عدم توازن رفتاري پهلوي در توسعه حوزه اقتصادي و توسعهنيافتگي حوزه سياسي
ميدهد .به زعم وي علت وقوع انقلاب اين بود که شاه در حوزه اقتصادي ـ اجتماعي نوسازي کرد ،در
نتيجه طبقه متوســط جديد و طبقه کارگر صــنعتي را گســترش داد ،اما نتوانســت در حوزه ديگر يعني
حوزه ســياســي نوســازي نمايد و اين ناتواني ،حلقههاي پيونددهنده حکومت و ســاختار اجتماعي را
فرســوده کرد ،راههاي ارتباطي ميان نظام سـياسـي و مردم را بســت ،شــکاف بين گروههاي حاکم و
نيروهاي اجتماعي مدرن را بيشـتر کرد و مهمتر از همه اينکه پلهاي ارتباطي اندکي را که در گذشته
پيونددهنده نهاد سـياسـي با نيروهاي اجتماعي سـنتي به ويژه بازار و مراجع ديني بود ،ويران ساخت.
طبقه متوسط جديدي که با برنامههاي اقتصادي ـ اجتماعي شاه پديد آمده بود ،ميبايست در نهادها و
فرايند مشـارکت سياسي جذب ميشدند ،اما شاه نتوانست بستر لازم براي تحقق اين امر را مهيا سازد.
بدين ترتيب در سـال  ،9904شـکاف ميان نظام اقتصـادي ــــ اجتماعي توسعه يافته و نظام سياسي
توسـعه نيافته آنچنان عريض بود که تنها يک بحران اقتصادي ميتوانست کل رژيم را متلاشي سازد.
پس انقلاب ،نه به دليل توسـعه بيش از حد و نه توسعهنيافتگي ،بلکه به سبب توسعه ناهمگون رخ داد
(آبراهاميان 20 :9911 ،ـ .)024
 .6محمدعلي کاتوزيان

کـاتوزيـان در مقاله به ســـوي نظريه عمومي انقلابهاي ايراني ،وجود هرگونه نظريه عمومي و
جهانشـمول در توجيه و تبيين انقلابها را رد ميکند؛ با اين حال در پي آن است تا الگويي کلان براي
بررس ـي قيامها و جنبشهاي مردمي تاريخ ايران ترس ـيم نمايد .او انقلاب مشــروطيت و انقلاب  01را
امتداد منطقي همان قيامها ميداند و اضافه ميکند :هر دوي اين انقلابها ويژگيهاي قيامهاي سنتي
ايران را در خود داشتند؛ زيرا هر دو ميخواستند به هر قيمت که شده دولت ـ يعني شخص فرمانروا ـ
را براندازند .هر دو تقريباً از پشـتيباني کل جامعه سـياسي برخوردار بودند و هيچ يک از طبقات جامعه
در برابر آنها نايســتاد (کاتوزيان .)44 :9914 ،به عقيده کاتوزيان ،رژيم پهلوي فاقد پايگاه اجتماعي يا
طبقاتي بوده و گرچه همه طبقات ميکوشــيدند از امتيازات رژيم بهرهبرداري کنند ،اما هيچ طبقه
اجتماعي رژيم را از خود و نماينده خود نميدانســت .در الگوي نظري کاتوزيان ،دولت اســتبدادي و
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جامعه خودسر ـ حکومت بيمسئوليت و جامعه نافرمان ـ دو روي يک سکه و تجسم ديالکتيک بنياني
تاريخ ايران اسـت که محصول آن پيدايش سيکلي معيوب و طولاني از استبداد ،آشوب و استبداد است
(کاتوزيان .)91 :9911 ،تفسير کاتوزيان از انقلاب اسلامي را هم بايد در درون اين منظومه فهم کرد.
از نگاه کاتوزيان که نقطه ثقل تحليلش نه کنشگري مخالفان بلکه کيفيت حکمراني عصر پهلوي
است ،انقلاب سال  01نشانگر پايان دو دوره اجتماعي ــــ تاريخي بود؛ دورهاي طولاني که با کودتاي
سـال  9211شروع شد و به ظهور و سقوط استبداد شبهمدرنيست رضاشاه 92 ،سال فترت و حاکميت
دوگانه ( 92ــ  ،)9921يک دهه ديکتاتوري ( 42ــ  )9992و  90سال استبداد شبهمدرنيست متکي بر
نفت انجاميد؛ و دورهاي کوتاه که با حرکت ضدانقلاب شاه در سال  9942آغازيد ،با انفجار قيمت نفت
در سـال  9902به اوج خود رسـيد و با يکي از بزرگترين انقلابهاي تاريخ بشر پايان يافت (کاتوزيان،
 .)211 :9910به اعتقاد کاتوزيان ،با شــروع اســتبداد نفتي محمدرضــاشــاه از ســال  9942بود که
اپوزيسـيون سنتي و محافظهکار شکست خورد ،قيام مردم سرکوب شد ،درآمدهاي نفتي افزايش يافت
و بنيان اقتصـادي مالکان با اصـلاحات ارضـي فروپاشيد .وابستگي روزافزون رژيم به درآمدهاي نفتي،
خصلت فوقطبقاتياش را تشديد کرد و استبداد حاکم را تقويت نمود .استقلال فزاينده دولت از جامعه،
گروهها ،طبقات و شــئون اجتماعي ،دولت را به گونهاي شــکننده و آس ـيبپذير کرد که ديگر توانايي
مقا.مت در برابر قيام مردم را نداشت.
 .7ليلي عشقي

عشقي معتقد است انقلاب ايران در پيوند با سه شرط تشيع عرفاني (و نه نهادي و فقهي) ،مذهب عامه
(عشق به ائمه و رابطه با کربلا) و مسئله موجوديت ملي (هويت ايراني ،استقلال ،ضديت با امپرياليسم)
به وقوع پيوسـت .تبيين عشـقي از انقلاب اسـلامي را بايد مبتني بر تفسيري هايديگري ــــ کُربني از
رويدادگي انقلاب و با تکيه بر بسـترهاي مذهبي و سنت شيعي جامعه ايراني دانست .به گفته کريستان
ژامبه ،عشــقي در مسـير تعميق همان چيزي اســت که فوکو پيشـگويانه آن را معنويت سـياسـي ناميده بود
(عشـقي .)29 :9910 ،عشقي در اثر متفاوت خود «زماني ميان زمانها :امام ،شيعه و ايران» ،تلاش دارد خود
را نه در مقام مدافع يا منتقد ،که در جايگاه شـنوندهاي تجسم کند که حادثه انقلاب را به گوش نشسته است.
اين شنود متضمن يک شرط است و آن باور به اينکه حادثه سخن ميگويد.
عشـقي در تفسير شيعي ــــ متافيزيکي خود از انقلاب ايران بر آن است که ايران وقتي خود را در
آيينه ببيند ،درواقع خويش را با نشـان تشيع خواهد ديد .تشيع سياسي است؛ زيرا از بدو تولد با دعواي
مشـروعيت جانشيني پيامبر پيوند خورده است و حضور نامرئي امام زمان در کار است؛ از دنياي امکان
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روي برميتابد و به دنياي ديگري که بايد از قلب همين جهان ايجاد شــود ،چشــم ميدوزد .انقلاب بر
پايه آنچه تشيع از ذهنيت وجودي و ملي در خود داشت ،امکانپذير شد (عشقي 01 :9910 ،ـــ .)941
ابتکار عشــقي توجه به امکانات ذهني در تبيين پديده انقلاب اســلامي اســت .دال مرکزي او در اين
کوشـش ،مفهوم امام در قاموس شـيعه اسـت که شأن وساطت داشته و عاشق و معشوق در او به هم
ميرسند؛ مکان واسط و جايگاه ملاقات در عالم مثال يا ملکوت قرار دارد.
او موقعيت رهبري امام خميني را در امتداد فوق تعريف ميکند و مينويســد :اهميت خميني اين
بود که فراتر رفتن را امکانپذير ســاخت؛ عملي که او را ســزاوار نام امام کرد ... .در غرب ميگويند
«متعصــبان به دنبال يک ديوانه راه افتادهاند» ،اما ديوانگي چيزي اســت که ما جرأتش را پيدا کرده
بوديم (عشـقي .)44 :9910 ،عشـقي يکي از ويژگيهاي انقلاب ايران را گسست از زمان ميداند و نام
کتاب خود را از آن وام ميگيرد .اســاســاً تمام رويدادهايي که خارج از نظم علّي جهان تجربي قرار
دارند ،زمان وجودي خاص خود را به وجود ميآورند؛ زماني ميان زمانها.
عشقي در جمعبندي خود از چرايي وقوع انقلاب و نسبت آن با ريشههاي عرفاني و تاريخي تشيع
اين نکته را اضـافه ميکند که چرا ملتي نتوانسـت با بزرگي اجداد خود که فاتحان بزرگ بودند ،همراه
شـود و برعکس ميخواسـت با شکست خونين کربلا همآواز گردد؟ کنت دوگبينيو که در قرن نوزدهم
به صــحنهاي از تعزيهها مينگريســت و در چهره امام حس ـين(ع) ايران مثله شــده را مييافت ،خوب
ميتوانســت اين انقلاب را درک کند؛ ايران کشــته شــده ،رنج کش ـيده و ســر بريده ،اما محبوب خدا
(عشقي 10 :9910 ،ـ .)19
چارچوبي تحليلي براي تبيين انقلاب اسلامي

در بخش قبل تلاش کرديم تا مروري بر ادبيات نظري حوزه انقلاب اســلامي داشــته باشــيم .از بين
نظريات متنوع موجود برخي را به صـورت فشرده مطرح کرديم .مانند هر پديده اجتماعي ديگر ،انقلاب
اســلامي نيز آنگاه که موضــوع مطالعه تئوريک قرار ميگيرد ،تنها جنبههايي از آن بازنمايي ميشــود.
تئوريهاي انقلاب هرکدام بخش ـي از واقعيت را نشــان ميدهند و همچون نورافکني ميمانند که هر
يک بر گوشــهاي از پديده پرتويي مياندازند .هيچکدام به تنهايي روايت مقبول و قانع کنندهاي از
انقلاب ارائه نميدهند و بسته به خاستگاه فکري انديشمندان ،محيط سياسي و فرهنگي ،حاکميت يک
گفتمان بر حوزه دانشـي ،تلقي از مفهوم انقلاب ،جهتگيريهاي ايدئولوژيک ،منافع سـياسـي و غيره،
مؤلفههاي تحليلي خاصـي را ضـريب ميدهند .اساساَ به لحاظ منطقي و تجربي هم اين امکان وجود
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ندارد که اجماع نظر نخبگاني پيرامون يک تئوري در تبيين هر پديده اجتماعي از جمله انقلاب به
وجود بيايد .در ادامه تلاش خواهيم کرد تا چارچوب تحليلي مد نظر خود را از انقلاب اسلامي ايران ارائه
نماييم.
اين چارچوب تحليلي چند مزيت دارد :نخســت ،در رويکرد رايج پوزيتيويســتي ،تعميمپذيري و
قابليت انطباق با بيش از يک پديده ،خصـلت مهم يک تئوري است .پيش فرض ما در اينجا اين است
که چارچوب تحليلي اين پژوهش فقط قابليت تطبيقپذيري با پديده انقلاب اســلامي را داراســت و
عليرغم برخي وجوه عام تحليلي ،مختص فضــاي فکري و ســرزميني انقلاب اســلامي اســت .اين
خاصبودگي از درون ســنت منحصــر به فرد تاريخي و مذهبي جامعه ايران ميآيد .دوم ،بايد بپذيريم
نگاه تک عليتي به پديدههاي اجتماعي که ويرانگرترين پيامد آن تقليلگرايي مزمن خواهد بود،
امروزه منسوخ است و با اين مفروضه سعي شده رويکرد چندعليتي برگزيده شود .سوم ،نگاه چندعليتي
سبب ميشود تا حضور سلائق و جريانات گوناگون در انقلاب که کم و بيش در موقعيت نمايندگي يک
مؤلفه از مؤلفههاي انقلابسـاز قرار دارند ،به رسميت شناخته شود .چهارم ،اين چارچوب چرايي انقلاب
را نه صـرفاً در عملکرد نخبگان حاکم و نه در رفتار سياسي مخالفان که در ديالکتيک هر دوي اينها
جســتجو ميکند .پنجم ،اين رويکرد بر آن اســت تا در تبيين چرايي انقلاب از وقايع ريز و درشــتي که
محرک يا کاتاليزور تحول انقلابي بودهاند ،عبور کند و مفاهيم کلاني را که حاصل انباشت طولاني و روند
شـده وقايع و رويدادها بودهاند ،به مثابه ابرمفاهيم انقلابسـاز برجسته نمايد .ششم ،مزيت تحليل علّي انقلاب
عموماً و رويکرد اين پژوهش خصـوصـاً آن اسـت که به موازات برشمردن علل وقوع تحول انقلابي در ايران
 ،01اهداف انقلاب نيز نمايان ميشـود و در عين حال معياري به دسـت ميدهد تا براساس آن ،نظام برآمده
از انقلاب را در ترازوي داوري و قضاوت قرار داد.
همانطور که گفته شــد ،انقلاب اســلامي را بايد در ديالکتيک نخبگان حاکم با نيروهاي مخالف
بازشـناخت .ابتدا بايد ناکارآمدي و چالشهاي اساسي در رفتار نظام سياسي به وجود بيايد تا در پي آن
نارضايتي از وضع موجود ،فضاي جامعه را به سمت تقابل گفتماني بين موافقان و مخالفان نظم مستقر
سـوق دهد .در اينجا ناکارآمدي رژيم پهلوي در قالب سـه معضـل و ضعف ساختاري بيان شده است:
وابستگي ،استبداد و فساد و تبعيض.
وابستگي

تاريخ ايران در دو قرن اخير مملو از رويدادهاي تلخي نظير دخالتها ،اشــغال ،تجزيه و کودتا بوده
اسـت که غالباً با نقشآفريني مسـتقيم و غيرمستقيم کشورهاي خارجي به وقوع پيوسته است .در اين
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بين ،نقاط عطف رژيم پهلوي نيز به طرز عجيبي با مداخله عناصر خارجي گره خورده است .از کودتاي
سوم اسفند  9211که رضاخان را در نردبان قدرت بالا کشيد ،شهريور  9921که او از قدرت خلع شد و
فرزندش به سلطنت رسيد و کودتاي  21مرداد  9992که در تن بيجان پهلوي روحي دوباره دميد ،هر
سـه با طراحي و مديريت قدرتهاي بزرگ به وقوع پيوسـت .اول ،با طراحي انگليس پهلوي به قدرت
رس ـيد؛ دوم ،متفقين فرايند انتقال قدرت و گذار را هموار ســاختند و ســوم ،آمريکاييها موقعيتش را
تثبيت کردند .روشــن اســت رژيمي که در موجوديت و بقاي خود مرهون کمک خارجي اســت ،در
سـياسـتهاي راهبردياش منطقاً نميتواند بازيگر مسـتقلي باشد .شاه اگرچه در برخي مقاطع به واسطه
افزايش هنگفت درآمدهاي نفتي و تجهيز ارتش به تسـليحات مدرن خريداري شده ،براي خود ميزاني از
کنشگري مستقل را متصور بود ،با اين حال ميدان تعريف شده براي مانور او مشخص بود.
حسـين موسـويان ،ديپلمات پيشين که مدتها در مسير بهبود رابطه ايران و آمريکا بعد از انقلاب
تلاش کرده اسـت ،سـالهاي  9992تا  9901را «دوران سلطه آمريکا بر ايران» ناميده و شاه را «ژاندارم
آمريکا در منطقه» و آمريکا را «شـريک اسـتبداد» معرفي ميکند (موسويان 41 :9914 ،ــــ  .)49سقوط
دولت مصـدق منجر به اسـتقرار دولت دستنشانده آمريکا در ايران شد (گازيوروسکي )909 :9919،و
اين رابطه دسـتنشـاندگي متضمن مسائل اقتصادي و امنيتي بود و ابعاد فرهنگي را نيز دربرميگرفت
(گازيوروســکي .)294 :9919 ،عملکرد شــاه در خلال رويدادهاي منتهي به انقلاب و گفتگوهاي او با
سـفراي انگليس و آمريکا در تهران ،تصوير حيرتآور و دردناک درماندگي شاه ايران را به رخ ميکشد
که چگونه تضــمين دوام قدرتش را از غرب مطالبه ميکند و نيز آشــکار ســاخت که شــاه تا پايان
سلطنتش هيچ وقت نتوانست از موقعيت «وابستگي» به غرب رهايي يابد.
استبداد

شــاه تجســم اقتدار دولت بود و در قامت يک مســتبد پاتريمونيال حضــور داشــت .او از آن جهت که
صاحب يک ارتش مدرن و نيروي پليس مخفي بود ،از پادشاهان خودکامه قديمي قدرتمندتر مينمود
( .)Skocpol, 1982: 268-270شــاه با وجود اينکه در کتاب «مأموريت براي وطنم» ،مدعي شــده
بود که نظام تک حزبي آنگونه که در آلمان هيتلري و نظامهاي کمونيســتي تجربه شــده بود ،وجهي
ديکتاتوري و خفقانآميز دارد اما به مرور عقيده خود را تغيير داد و تشکيل حزب رستاخيز را اعلام کرد.
هدف عمده از اين اقدام ،تبديل ديکتاتوري نظامي از مد افتاده به يک دولت فراگير تکحزبي بود
(آبراهاميان 049 :9911 ،ــــ  .)049در سال  9944يعني زماني که قدر قدرتي شاه تازه آغاز شده بود،
وزارت خارجه آمريکا در تحليلي ،ابعاد قدرت شـاه را به اين شکل صورتبندي کرد« :شاه فقط پادشاه
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نيسـت بلکه عملاَ شغل نخست وزير را نيز از آن خود کرده است .فرمانده ارتش است و دستگاه امنيت
مملکت را هم مسـتقيماً اداره ميکند .سـياسـت خارجي در دسـت اوست و سفرا را انتخاب و انتصاب
ميکند .تصــميمات مهم اقتصــادي ،از چند و چون وامهاي خارجي تا محل مناســب براي تأس ـيس
کارخانه را به او تأويل ميکنند .مديريت دانشــگاهها و انتصــاب رؤســاي آنها با اوســت و نمايندگان
مجلسين شورا و سنا را او برميگزيند» (ميلاني.)091 :9912 ،
اسـتبداد عنصـر ثابت و پايدار حکمراني در تاريخ ايران بوده و نهاد اسـتبداد ،سنتي ديرپا در ايران
دارد .بنابراين ابزارهاي مدرن و شـيوههاي جديد کنترل سـياسي ،تنها تفاوت رژيم پهلوي با پيشينيان
بود و البته منجر به محيط خفقان و سـرکوب بيشـتر ميشـد .فقدان نهادهاي مشارکت قانوني ،فضاي بسته
سياسي ،سرکوب گسترده و قدرت يکجانبه و شخصي شده شاه با شدت بيش از پيش ادامه مييافت.
مديريتي که از دل «ســلطنت وراثتي» برآمده بود ،نميتوانســت نســبت معناداري با اراده اکثريت
جامعه برقرار کند .برگزاري انتخاباتهاي فرمايشـي هم نتوانست شاه را از پارادوکسي که در آن افتاده
بود ،نجات بخشـد .او خود را شاهي مدرن و نوگرا ميدانست که ايران را به سمت تجدد پيش ميبرد؛
با اين حال او هنوز «شــاه» بود و آن هم نه شــاهي که قانون اســاسـي مشــروطه حدود اختياراتش را
تعيين کرده بود .با همان متر و معيار تجددي که آرمانشــهر شــاه بود ،ماهيت امر حکمراني همانا
حاکميت ملي از طريق دموکراسـي و جمهوريت اسـت؛ اما سـلطنت استبدادي شاه نقطه مقابل چنين
وضـعيتي بود .استبداد ،فقدان آزاديهاي سياسي و بازتاب نيافتن خواست عمومي در سرنوشت کشور،
منشأ کژکاردي حکومت ،نارضايتي نخبگان و خشم توده شده بود.
فساد و تبعيض

برخلاف اسـتبداد که کم و بيش در سـاختار سـياسـي متجلي اسـت و بيش از تودهها ،مسئله نخبگان
جامعه اسـت ،موضوع تبعيض و فساد به ساختار محدود نميماند و آثار آن تا پايينترين سطوح جامعه
پيش ميرود و حيات اجتماعي را در مرز فروپاشي قرار ميدهد .روزمرهترين مواجههاي که حکومت با
متن جامعه دارد ،اگر معيوب و رانتآلود باشــد ،خود را در عامل انقلابســاز «فســاد و تبعيض» نمايان
ميکند .رژيم پهلوي به واسطه قدرت بيحد و حصر دربار و رانت گستردهاي که در سرمايهگذاريهاي
کلان اقتصـادي و سـهام کارخانهجات و شـرکتها داشت ،به شکل مخربي بر همه شئونات اقتصادي
کشــور حاکم بود .در دوران پهلوي خانوادههاي بزرگي بودند که در موقعيتهاي مهم اقتصــادي قرار
گرفته و ثروتهاي هنگفتي را به چنگ آورده بودند .مسـئوليتهاي اجتماعي عادلانه توزيع نميشد و
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ارتباطات آشــکار و نهان با کشــورهاي خارجي و زد و بند با دربار و ســاواک ،افراد را به موقعيتهاي
ممتاز ميرسـاند يا به عکس ،عدهاي ديگر را از گردونه خارج ميسـاخت .سرانجام وضعيت بهگونهاي
شــد که عمده نخبگان مخالف و تودههاي اجتماعي به اين «باور» رسـيدند که ديگر امکان اصــلاح و
ترميم وجود ندارد.
با افزايش تقريباً هزار برابري درآمدهاي نفتي از حدود  22ميليون دلار در ســال  9999به 21
ميليارد دلار در سـال  ،9900شـاه و خاندان سلطنتي به ثروتهاي هنگفتي دست يافتند .شاهزادهها و
عموزادههاي خاندان سلطنتي صدها ميليون دلار ثروت جمعآوري کردند و مطابق يک بررسي ،خانواده
سـلطنتي يک پنجم داراييهاي بخش خصـوصـي ايران را در اختيار داشـت که شامل سهام آنها در
تعداد زيادي شرکت فعال در بخشهاي کشاورزي ،ساختمانسازي ،هتلداري ،اتومبيلسازي ،نساجي،
بيمه و غيره ميشـد (فوران .)999 :9912 ،کاتوزيان در کتاب «تضاد دولت و ملت» ،پهلوي را رژيمي
سـلطاني ناميده و در توضـيح فسـاد رسـمي آن ،چکيدهاي از گزارشات منتشر شده توسط نويسندگان
خارجي و مقامات وقت را ذکر ميکند .بر اين اســاس ،بنياد پهلوي که به ظاهر يک مؤســســه خيريه
عمومي قلمداد ميشـد ،به ابزار اصـلي شاه براي عمليات گسترده مالي در داخل و خارج کشور ،اعمال
کنترل و نفوذ اقتصادي و نيز تأمين سرمايه لازم براي معاملات سلطنتي تبديل شده بود .محمد باهري
که زماني وزير دادگســتري و معاون وزير دربار بود ،تحليلي افشــاگرانه از اقدامات اين بنياد ارائه کرده
اســت .علي اميني ،نخســت وزير ســالهاي  9941و  9949و نيز داريوش همايون ،وزير اطلاعات در
اواخر رژيم ،مدعي نفوذ اقتصــادي نامحدود برخي افراد ميشــوند .خداداد فرمانفرمائيان تکنوکرات
برجســته ،رئيس بانک مرکزي و رئيس ســازمان برنامه گفته اســت که برخي وزرا ،افراد دربار و
فرماندهان نيروهاي مسـلح درگير فسـاد بودند .او معتقد اسـت که در سالهاي پس از افزايش قيمت
نفت ،فســاد به ســطح ميلياردها دلار رس ـيده بود و اين فســاد ســبب ميشــد تا هزينه واقعي برخي
پروژههاي دولتي تا چندين برابر برآورد اوليه افزايش يابد( 7کاتوزيان 241 :9914 ،ـ .)244
ايدئولوژيهاي مخالف و بسط بحران

اين قســمت را ميتوان به کمک مفهوم «بحران انقلابي» 2که منصــور معدل در تحليل خود از انقلاب

 .9براي اطلاعات بيشـتر ر.ک .مجموعه تاريخ شــفاهي ايران :گفتگوهاي حبيب لاجوردي با محمد باهري ،خداداد فرمانفرييان و
ابوالحسن ابتهاج و نيز گفتگوي جان مژدهي با علي اميني و داريوش همايون.
2. Revolutionary crisis
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اسـلامي به کار ميگيرد ،توضـيح داد .به گمان معدل ،يک عنصـر مهم لازم بود تا مشکلات سياسي و
اقتصــادي ايران را به يک بحران انقلابي تبديل کند ،تودهها را با هم هماهنگ کند و در غياب يک
سـازمان قدرتمند سـراسـري ،شبکهاي از ارتباط مؤثر بين تودهها و رهبرانشان ايجاد کند .اين عنصر،
«ايدئولوژي» بود ( .)Moaddle, 1992: 375معدل تبديل مشــکل به بحران را ناشــي از نقش
ايدئولوژي مذهبي ميداند ،اما به زعم ما تبديل مشکل به بحران را نميتوان به صرف کنش انقلابيون
و آن هم طيف مذهبي تقليل داد ،بلکه اولاً ناکارآمدي مزمن رژيم در حل اين معضلات زمينهساز توليد
بحران بود و نقش انقلـابيون را بايد در تبديل آن به «مطالبه عمومي» تحليل کرد؛ ثاني ًا هرچند
ايدئولوژي مذهبي در عموميسازي بحران محوريت داشت ،لکن اين کارکرد را با همراهي گفتماني و
ميداني گروههاي چپ و ملي مذهبي انجام داده اســت و آنگاه که مســئله آلترناتيو و ارائه بديل براي
نظم مســتقر به دغدغه نخبگان تبديل شــد ،اين ايدئولوژي مذهبي بود که در برابر ايدئولوژيهاي
اکنون رقيب شده ،به تنهايي به منزلت هژمونيک رسيد.
وابســتگي ،اســتبداد و فســاد ســه چالش بنيادين رژيم پهلوي بود که زير چرخ گفتماني نيروهاي
مخالف قرار گرفت و خروجي آن به ترتيب بروز بحرانهاي لاينحل فرهنگي ــــ سـياسـي ،سياسي ـ
اجتماعي و اجتماعي ــ اقتصادي بود .توضيح آنکه جدا از قدرت نفوذ و اثرگذاري هر طيف مخالف ،در
اين مرحله تمامي گفتمانها و ايدئولوژيهاي مخالف رژيم به نوعي اتحاد و تمرکز در «نفي خصــم
واحد» ميرسـند .ظرفيتهاي ايدئولوژيک و ميداني هر سـه گفتمان مذهبي ،ملي و چپ به همافزايي
ميرسـد و حاصـل اين انباشـت و انرژي متراکمشده آن است که چالشهاي سهگانه رژيم در بستري
تعميميافته به فضـاهايي وسيعتر کشيده ميشود و بحرانهاي لاينحل را موجب ميشود .بحرانهايي
که هر يک به تنهايي ميتواند عمر يک حکومت را به انتها برســاند و اکنون که تجميع شــدهاند،
«بحران بنيانافکن مشــروعيت» را پديد ميآورند .رژيم پهلوي در چنين شــرايطي بود که در تنگناي
عميقي به لحاظ مواجهه گفتماني و رويارويي عملي و رسانهاي با مخالفان قرار گرفت.
مذهب شيعه؛ ايدئولوژي انقلابساز و ارائه جايگزين

از بين ايدئولوژيهاي مخالف رژيم پهلوي ،اين ايدئولوژي مذهبي بود که توانست به منزلت هژمونيک
برسـد ،رهبري جنبش را به دست گيرد و در تعارض با نظم مستقر به ارائه الگوي بديل مبادرت ورزد.
در تحليل انقلاب اســلامي بايد به اين نکته توجه کرد که ايدئولوژي مذهبي عاملي در عرض ســاير
عوامل نبود ،بلکه بســتري بود که عوامل ديگر در درونش فهميده ميشــد ،برجســته ميگشــت و به
عرصــه عمل ميآمد .نظريات پيش ـين انقلاب ،ايدئولوژي را ناديده ميگرفتند يا قرائتي تقليلگرايانه از
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آن مطرح ميکردند .لازم است اين قسمت با اندکي تفصيل شرح داده شود.
ايدئولوژيها اولاً بيانگر ديدگاهي درباره نظم موجود يا انتقاد از آن هســتند که معمولاً به ص ـورت
جهانبيني ارائه ميشـــوند؛ ثانياً مدلي از آينده مطلوب يعني جامعه خوب (مدينه فاضـــله) را ارائه
ميدهند؛ ثالثاً بيان ميکنند که تغيير چگونه ميتواند محقق شـود و چگونه بايد صـورت گيرد (هيوود،
 .)21 :9919ايدئولوژيها نوعي نظام بينشــي و چارچوب آگاهي را به وجود ميآورند که رهبران و
پيروان از دريچه آن ،واقعيات را تجزيه و تحليل و آرمانها را ترس ـيم ميکنند .اين کارکرد در دوران
تحول انقلابي معنايي مضاعف مييابد و به مثابه کانون توليد حقانيت ،فعالان انقلابي را هدايت ميکند.
منصــور معدل به درســتي ميگويد که عمل انقلابي توســط يک ايدئولوژي انقلابي ديکته شــده و
ملاحظات اقتصــادي و س ـياس ـي نقش ثانويه ايفا ميکنند .به نظر او در دســترس بودن منابع در يک
انقلاب مهم اســت ،اما گروههايي که موفق ميشــوند ،اغلب کســانياند که اقدامات آنها با پويايي
ايدئولوژي سازگار است (.)Moaddle, 1992: 375
در جنبش انقلابي ســال  ،01ايدئولوژي مذهبي توانســت کارکرد فوق را به بهترين نحو ارائه کند.
معدل بر اين باور اســت که نارضــايتي مردم در قالب ايدئولوژي اســلامي ارائه و بيان شــد و به همين
دليل بود که جنبش فراتر از اختلافات احتماعي و طبقاتي رفت و تودهاي شــد .اين ايدئولوژي بود که
نارضـايتي مردم را به جنبش انقلابي تبديل کرد .اسـلام انقلابي حتي مشکلات اقتصادي دهه  9111را
هم به بحران انقلابي تبديل کرد .در طول بسيج انقلابي  9111ـ ـ  ،9111تقويم مذهبي و نمادها منجر
به افزايش ارتباط ميان تظاهرکنندگان ميشــد ( .)Moaddle, 1992: 366-375اين ويژگي مهم
نيروي مذهب بود که عرصـه تبلور نارضــايتيها شـد و جنبه ابرگفتماني يافت .در مقايسـه با جريانات
چپ و گروههاي ملي ــــ مذهبي ،گفتمان اســلامي و قائلان به آن پنج مزيت مهم داشــتند .9 :پايگاه
وسـيع اجتماعي ،ارتباط عميق با تودهها و قدرت بس ـيجکنندگي بالا  .2پيوند دادن معضــلات موجود با
سـنت تاريخي و مذهبي و تشـديد وضـع بحراني رژيم؛  .9تجربه آزمون نشـده و شکست نخورده در
مقايسه با دو جريان ديگر؛  .4داشتن رهبري کاريزماتيک و پرنفوذ و  .0ارائه الگوي بديل.
الگوي بديل از آن جهت مهم اســت که ســاختار س ـياســت و جامعه در خلأ نميماند و به موازات
اينکه نظم مسـتقر به چالش کشـيده شـده و طرد ميشـود ،لازم اسـت طرحي نو هم در انداخته شود.
پژوهش حاضر تا روز  22بهمن  9901را ارزيابي و تحليل ميکند و معتقد است درانداختن طرح نو به
شکل کامل هرچند موکول به سقوط رژيم و فرآيندهاي مربوط به تأسيس و استقرار نظام جديد است،
با اين وجود ايدئولوژي مذهبي قادر بود تا برخي از عناصــر نظم مطلوبش را در حين مبارزات انقلابي
برجسته سازد .ازاينرو در مواجهه گفتماني با معضلات سهگانه و بحران شده وابستگي ،استبداد و فساد
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موجود ،به ترتيب «اسـتقلال»« ،آزادي و جمهوريت» و «عدالت» را مطرح سـاخت .اشـاره شد که هر
سـه گفتمان مخالف رژيم در تبديل معضـلات به بحران به شـکل انباشتي و متراکم نقش داشتند ،اما
ايدئولوژي مذهبي به واســـطه مزيتهايي که برشـــمرديم ،اين قابليت را داشـــت که در موقعيت
«ايدئولوژي انقلابساز» قرار گيرد و هوشمندانه برخي عناصر مؤثر دو گفتمان ديگر را به عاريت گيرد،
شماري را جرح و تعديل کند و در نهايت از درون مطالبات تاريخي ملت ايران ،دقايق گفتماني خود را
توليد و به مقابله با رژيم پهلوي بفرســتد .بنابراين نيروهاي عمده دو جريان چپ و ملي ــــ مذهبي
خواسـته يا ناخواسـته به رهبري امام خميني تن دردادند و شـرايط به سمت انقلاب فراگيري رفت که
«اسـلام را بهترين الگوي تأمين استقلال ،عدالت ،آزادي و جمهوريت ميداند» .نمودار شماره  2الگوي
تحول انقلابي  9901را نشان ميدهد.

شکل  .1الگوي تحول انقلابي در ايران سال 1531
(منبع :نگارنده)

نتيجه

تبيين چندعليتي از انقلاب اسلامي در مقايسه با نگاههاي تکبعدي ،روايت قانعکنندهتري ارائه ميدهد.
فسـاد ،وابسـتگي و استبداد سه چالش بنيادين رژيم پهلوي بودند که به علت ناکارآمدي رژيم و قوت
نطري و عملي انقلابيون ،تبديل به بحرانهاي عمومي لاينحل شــدند .نيروهاي مذهبي ،چپ و ملي ـ
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مذهبي هريک ،البته با نسبتها و پايگاههاي اجتماعي متفاوت در مخالفت با شاه و فرايند اجماع عليه
رژيم حاکم متحد و متفقالقول بودند و با تمرکز بر بحرانهاي توليد شــده ،رژيم در تنگناي بحران
مشــروعيت قرار دادند ،اما ايدئولوژي مذهبي به عنوان يگانه ايدئولوژي انقلابســاز از اين ظرفيت و
توانـايي برخوردار بود که با تکيه بر مزيتهاي تاريخي و اجتماعي خود ،الگوي جايگزيني براي
حکومت نامشــروع موجود ارائه نمايد .عدالت ،اســتقلال و آزادي ســه پاســخ انقلابيون به چالشهاي
سهگانه حکومت بود که در چارچوب گفتمان مذهب بهمثابه بستر تحقق اين خواستهها مطرح شد.
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