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چکیده
دیدگاهها و آرای صاحبنظران و عالمان دینی در خصوص ماهیت نظام اسالمی
براساس اینکه چه مبنایی را برای مشرروعیت حکومرت بره رسرمیت ترناخ ه
باتند ،چه صفات و ترایطی برای حاکم و زمامدار اسالمی ضروری است و وی
مطابق با ادله ترعیه زمامدار اسالمی باید واجد چه ترایط و صرالحیتهرایی
باتد م فاوت است .یکی از فراگیرترین این دیدگاهها به فقیه و مج هرد برودن
به عنوان یکی از ویژگیهای حاکم و زمامدار اسالمی تأکید دارد؛ دیدگاهی که
ازآن به «والیت فقیه» تعبیر میتود .نک ه قابل تأمل این است که عمومرا بره
هنگام نظریه پردازی در این خصوص و درخصوص برخی دیگرر از موضروعات
فقه سیاسی این گونه تلقی میتود که این مقولهها صرفا تیعی هس ند والیت
لذا نظریههای اهل سنت در خصوص آنها ،چندان مورد عنایت قرار نمیگیرد،
از همین رو این سؤال ممکن است مطرح تود که آیرا نظریره و مردل والیرت
فقیه ،مخ ص عالم تشیع و دیدگاههای فقهی تیعه است یا اینکه در میان اهل
سنت نیز طرفدارانی دارد؟ موضع علمی و فقهی اهل سرنت در خصروص ایرن
مقوله چیست؟ چه نظرات و دیدگاههایی در میان آنهرا در ایرن براره مطررح
است؟ و این دیدگاهها برچه مبنایی اس وارند؟ و … از جمله سؤاالتی است که
این پژوهش به آن میپردازد.
واژگان کلیدی
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مقدمه

از دير باز مسئله حکومت و واليت در جوامع بشری از بنیادیترين مسائل بوده ،تا آنجا کـه سرنوشـت
هر جامعهای از جهت سعادت و شقاوت ،عزت و ذلت ،با آن پیوند خورده و از مهمترين و جنجالیترين
مباحث زندگی اجتماعی انسانها بهشمار میرود .در اين راستا بخش اعظم هدف گذاری پژوهشها و
آموزشهای مراکز آموزشی و دانشگاهی در راستای تحقیق و تبیین و تعلـیم نظريـههـای حکومـت و
تبیین و تعلیم اصول و پايهها و فروع و روش حکومتداری در جامعه است.
در عموم اديان الهی و مکاتب بشری بخش مهمی از تعالیم به تبیین مسائل حکومت و دولـت در
جامعه انسانی اختصاص پیدا کرده که از اين رهگذر اخرين دين آسمانی ،يعنی ديـن مبـین اسـدم در
آيات قرآن کريم و سنت نبوی که در بردارنده احاديث و روايات نبی مکرم و ائمه معصومین است ،بـه
طور گسترده و مستوفی به طرح نظريه حکومت در اسدم و مسائل آن پرداخته است.
ضرورت اصل واليت و حکومت در میان شیعه و اهل سنت امری مسلم و بذيرفته اسـت و انهـه
در انديشه سیاسی اين دو مذهب مورد اختدف قرار گرفته است شـراي و مصـاديق حـاکم اسـدمی
میباشد.
رسیدن به الگوهای مشترک در حوزه انديشه سیاسی جهان اسدم که زمینه وحدت و همگرائی را
در جهان اسدم ايجاد کند ،نیازمند پژوهش های بنیادين و کاربردی بیشتری است اما آنهـه بـه طـور
قطع میتوان مطرح کرد حضور تأثیرگذار فقه و انديشه سیاسی اسدم در زندگی اجتمـاعی مسـلمانان
است.
در محافل علمی ما عموماً به هنگام نظريه پردازی در خصوص واليت فقیه ،برداشتهای شـیعی
از اسدم و دين ،مفروض تلقی شده و ديدگاههای اهل سنت ،چندان مورد عنايت قرار نمیگیـرد؛ لـذا
اين سؤال ممکن است مطرح باشد که موضع علمی و فقهی اهـل سـنت در خصـوص واليـت فقیـه
چیست؟ آيا اين مقوله مختص عالم تشیع و نظريههای فقهی شیعه است يا اينکه در میان اهل سـنت
نیز طرفدارانی دارد؟ و اينکه چه نظرات و ديدگاههايی در میان اهل سنت در خصوص ضـرورت فقیـه
بودن حاکم اسدمی به صورت ايجابی يا سلبی مطرح است؟ و اين ديدگاهها برچـه مبـانی ای اسـتوار
هستند؟ و علمای اهل سنت چه صفات و شرايطی را برای حاکم و زمامدار اسدمی ضروری میداننـد
و آيا میتوان ازآن صفات و شراي  ،واليت فقیه يعنی ضرورت فقیه و مجتهد بودن حـاکم و زمامـدار
اسدمی را استنباط کرد؟ و … از جمله سؤاالتی است که اين نوشتار درپی بررسی آنها از منظر فقـه
سیاسی است.
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تعریف مفاهیم
والیت

«واليت» واژه عربی است که از کلمه «ولی» گرفته شده ،اين ماده از ريشه «ولی» به معنای قـر و
نزديکی میباشد 1.و در اصل «والء» و «متوالی» به معنای قرار گرفتن يک شیء در کنار شیء ديگـر
است ،بی آنکه فاصلهای بین آن دو باشد که البته الزمه چنین حالت و ترتیبی نزديک آن دو شیء بـه
يکديگر است.

2

هر گاه «ولیّ» در خصوص تدبیر امور اجتماعی مطرح شـود .مـراد ،زعامـت و رهبـری اسـت .در
اصطدح واژه «واليت» هم رديف واژههايی مانند «سرپرستی»« ،زعامت» و «رياست» ذکـر شـده و
مراد از آن سرپرستی و اداره امور ديگری را بر عهده داشتن است.
فقه و فقیه

انقد اسدمی ،کلمه «فقه» که از شکافتن و باز کردن ،اشتقاق يافته 3،در لغت به معنای فهم ،علـم
و درک است .از اين رو مرد فقیه يعنی عالم 4.کلمه فقه در اصـطدح معنـای نـو و تـازهای بـه خـود
گرفته ،و از آن معنای لغوی در يک مفهوم گسترده استعمال شده است .کلمه فقه در اصـطدح در دو
معنا به کار رفته است.
 )1فقه يعنی فهم و علم به مجموعه دين.
 )2فقه يعنی دانش احکام و مقررات شرعی.
در اصطدح نخست« ،فقه» عبارت است از بصیرت کامل نسبت به کـل ديـن و مجموعـه آنهـه
خداوند برای بشر فرستاده اسـت ،ايـن مجموعـه ،شـامل عقائـد و اخـدق و احکـام اعـم از فـردی،
اجتماعی ،سیاسی) است که قرآن مسلمانان را به تفقه در آن فرا میخواند:
«فَلَوْلَا نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ﭐلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
 1فیومی ،المصباح المنیر فی غربت شرح الکبیر ،ج ،2ص  .692نیز .رک ابن فارس ،معجم مقايیس اللغـ ،،ج ،2ص
.141
« 2الوالء و التوالي ان يحصل شيدان فصاعدا حصوال ليس بينهما ما ليس منهما و يستعار ذالک للقرب»
ر.ک .اصفهانی ،راغب ،معجم مفردات االلفاظ االقرآن  ،ج ،1ص  455ـ .458
 3علی بن محمد ابن اثیر فی العفايه ،ج ،3ص  ،465و اشتقاقه الفقه) من الشق و الفتح ،انتشارات مکتبه ،بی تا.
 4احمد بن فارس ،معجم مقايیس اللغ ،،ج ،4ص .446
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يَحْذَرُونَ»« 1پس چرا از هر گروهی از آنان طائفهای کوچ نمیکنند تا در دين آگاهی يابنـد تـا چـون
بازگشتند قوم خود را انذار کنند شايد آنها از معاصی برحذر باشند».
در اين آيه «فقه» در همان معنای لغوی خود يعنی فهم عمیق و ژرفنگری به کار رفتـه و ديـن
به عنوان متعلق «تفقه» ذکر شده است و تفقه و فقاهت ،به مجموعه دانشهای دينی اعم از اصول و
فروع و اخدق اطدق میشود 2.با توجه به اصطدح نخست ،فقیه به کسی میگويند که بصیرت ژرف
و عمیق در امر دين ،به معنای اعم آن دارد.
3

دومین معنای اصطدحی «فقه» علم به احکام و مقررات فرعی شرعی از روی ادله است ،به ايـن
معنا فقه ،دانشی است که میان مسـلمانان رواج يافتـه اسـت و وظیفـهاش تعیـین تکلیـف مکلفـان و
استنباط احکام شرعی است.
تاريخ اين اصطدح که اخص از معنای لغوی و اصطدحی نخست است ،بـه نیمـه اول قـرن دوم
هجری بر میگردد يعنی زمان امام باقر و امام صادق در آن دوران به کسانی که در علم به احکام
شرعی تخصص بیشتری داشتند فقیه اطدق میشد.

4

مراد ما از فقیه معنای اصطدحی اول يعنی کسی که علم و آگاهی عمیق نسبت به مجموعه دين
دارد .البته الزم به ذکر است با توجه به اين که رهبر جامعه اسـدمی مـیخواهـد بـر اسـاس قـوانین
اسدمی جامعه را اداره کند و قوانین اجتماعی و سیاسی و اقتصـادی اسـدم در علـم فقـه بـه معنـای
گسترده آن تبیین میگردد ،بنابر اين رهبر جامعه اسدمی در زمینـه فقـه بـه معنـای دوم بايـد دارای
تخصص ويژهای باشد تا بتواند با توجه به ساير علوم اسدمی قوانین الزم بـرای اداره امـور جامعـه را
پیدا کند .همهنین رهبر جامعه اسدمی کسی میتواند باشد که عدوه بر آگاهی کافی به علـم فقـه و
قدرت استنباط احکام شرعی ،نسبت به مجموعه علوم دينـی نیـز از آگـاهی در سـطح بسـیار بـااليی
برخوردار باشد.
کلمه فقیه بر خدف واژه مجتهد ،معانی زيادی را در طول تاريخ استنباط داشته اسـت و از عصـر
اسدم تا کنون غلبه استعمال در دانش فتوا و استنباط احکام شرعی داشته است 5.از همین روی ،رهبر
 1توبه آيه .122
 2محمد حسین طباطبائی ،المیزان ،ص .199
 3زين الدين بن علی معروف به شهید ثانی ،تمهید القواعد ،ص .32
 4محمد بن يقو کلینی ،الروضه من الکافی ،ج ،8ص .39
 5جوادی آملی ،واليت فقیه ،واليت فقاهت عدالت ،ص .136
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جامعه اسدمی کسی است که عدوه بر آگاهی کافی به علم فقـه و قـدرت اسـتنباط احکـام شـرعی،
نسبت به مجموعه علوم دينی نیز از آگاهی بسـیار بـااليی برخـوردار باشـد .امـام خمینـی در ايـن
خصوص معتقد است:
« حکومت در نظر مج هد واقعی ،فلسفه عملی تمامی فقه در تمام زوایای زندگی
بشریت است .حکومت نشان دهنرده جنبره عملری فقره در برخرورد برا تمرامی
معضالت اج ماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی اسرت .فقره کشروری واقعری و
کامل اداره انسان و اج ماع از گهرواره ترا گرور اسرت1».مباحر و تحلیرلهرای
فراوانی عرضه تده است که در اینجا صرفاً به چند مورد از آنها اتاره میترود.
اسکاچپول که در ک اب «دولتها و انقالبهای اج ماعی» ،تحلیلی سراخ اری از
انقالبها ارائه کرده است ،با وقوع انقالب اسالمی و ناکارآمدی گزارههای تحلیلی
نظریه اش در تبیین انقالب اسالمی ،به بازاندیشی در نظریه خرود پرداخرت و در
مقاله ای با عنوان «دولت ران یر و اسالم تیعی در انقالب ایران» ،بر نقش عوامل
فرهنگی در تحلیل انقالب اسالمی تأکید کرد .وی انقالب ایران را یر

انحررا

تدید از ترتیبات علّی که در انقالبهای فرانسه ،روسیه و چین رخ داد ،میدانرد
و برخال دیدگاه های پیشین خود مع قد است که انقالب ایران تنها انقرالب در
طول تاریخ است که به گونهای «آگاهانه» به وسریله ی یر

جنربش اج مراعی

تودهای« ،ایجاد» ترده اسرت ساسرکاچپول .)177 :1797 ،بره براور اسرکاچپول،
نظریهپردازانی که مدرنیزاسیون سریع را به تنهایی علت انقالب ایران میداننرد،
ات باه میکنند ،بلکه پ انسیل انقالبی در این انقالب در حوزه اج ماعی مسر قل
و منسجم بازار قرار داتت که در دهه  1821علیرغم آسری دیردگی از فراینرد
مدرنیزاسیون ،سالم باقی ماند .اما در توضیح اینکره چررا و چگونره ایرانیران بره
سمت انقالب رف ند ،وی بر م غیرهای مذهبی تیعه در جامعه و سیاست ایرران
تأکیررد مرریکندساسررکاچپول .)178 :1797 ،از دیرردگاه اسررکاچپول ،ترربکههررا
سروحانیون انقالبی ،مساجد و  ،)...صرورتبنردیهرای اج مراعی و اسرطورههرای
محوری اسالم تیعه ،به ویژه امرام حسرین ،بره هماهنرس سراخ ن مقاومرت
تودههای تهری کم

کردند و اراده اخالقی الزم را برای مقاومت آنها در برابر

سرکوب ارتش فراهم کردند .این بدان معناست که ی

 1امام خمینی ،صحیفه امام ،ج ،21ص .289

بخش سرن ی از زنردگی
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ایرانیان ،منابع سیاسی حیاتی را برای ایجاد یر

جنربش انقالبری فرراهم کررد

ساسکاچپول .)171-177 :1797 ،توجه بره م غیرهرای فرهنگری و نقرش اراده و
آگاهی در وقوع انقالب اسالمی ،نقطه قوت تحلیل اسکاچپول است ،اما در عرین
حال ،وی از توجه به م غیرهای اج مراعی  -اق صرادی در تحلیرل خرود غفلرت
کرده است.

جان فوران از نظريهپردازان نسل چهارم تئـوریهـای انقـد  ،چـارچوبی تلفیقـی بـرای تحلیـل
انقد اسدمی ارائه میکند .وی در اين چارچو بر چند عنصر؛ فشـارهای نظـام جهـانی ،توسـعهی
وابسته و تأثیر آن بر وجوه تولید داخلی ،ماهیت سرکوبگر دولت ،فرهنگ سیاسی مقاومتو بحرانهـای
اقتصادی تأکید میکند فوران .)536 :1391 ،از ديدگاه وی ،رويدادهای سالهـای  1355 - 1359در
ايران از الگوی ائتدفهای مردمی ،شهری و چندطبقه پیروی میکرده است فـوران )535 :1391 ،او
توضیح میدهد که از کودتای  28مرداد تا پیروزی انقـد اسـدمی ،فصـل گـذار کشـاورزی ماقبـل
سرمايهداری و صنعتی شدن سريع بخش شهری به ياری درآمدهای نفتی بود .به بـاور فـوران ،بـرای
بررسی تحوالت اين دوره ،مفهوم «توسعه وابسـته» قـدرت توضـیحدهنـدگی بیشـتری دارد فـوران،
 .)459-461 :1391درواقع ،به سبب توسعه وابسته و سرکو گری دولت ،جامعه ايران شـاهد افـول و
جابجايی شديد اقتصادی و سرکو سیاسی طبقهها و گروههای اجتماعی متعدد بود .گروهها و طبقه-
های مختلفی که از صافی فرهنگ های موجود ،اعم از اسدم به روايتهای مختلف آن ،ناسیونالیسـم
غیردينی و مارکسیسم ،به اين وضعیت مینگريستند ،رژيم پهلوی و دولت حامی آن؛ يعنـی آمريکـا را
علت عمدهی مشکدت ايران تلقی میکردند .بنابراين ،امکان ائـتدف گسـترده فـراهم شـد فـوران،
 .)536 :1391علیرغم آنکه فوران در الگوی تحلیلـی  -تلفیقـی خـود کوشـیده تـا عناصـر مختلـف
ساختاری و کارگزاری را در تبیین انقد اسدمی به کار بندد ،امـا در نهايـت ،وی در تحلیـل تـاريخ
تحوالت ايران به طور اعم و انقد اسدمی به طور اخص ،به مدحظات طبقاتی ومعیارهای مادی -
معیشتی ارجحیت میدهد و به ساير جنبهها توجه اندکی کرده است.
ايرواند آبراهامیان علت اصلی وقـوع انقـد اسـدمی ايـران را «توسـعه نـاموزون» Uneven

 )developmentمی داند؛ بدين معنا که شاه در سطح اجتماعی – اقتصادی اقدام به نوسـازی کـرد،
اما در سطح سیاسی نتوانست دست به چنین اقدامی بزند .به بـاور وی ،ايـن امـر بـه پیونـدهای بـین
حکومت و ساختار اجتماعی لطمه زد ،مجاری ارتباطی نظـام بـا مـردم را مسـدود کـرد ،شـکاف بـین
حکومت و نیروهای اجتماعی جديد را عمیقتر کرد و مهمتر اينکه ،اندک پلهـايی را کـه در گذشـته
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میان حکومت با نیروهای اجتماعی سـنتی ،بـه ويـژه بازاريـان و مقامـات مـذهبی بـود ،ويـران کـرد
آبراهامیان.)391 :1389 ،
از ديدگاه آبراهامیان ،شاه برای فايق آمدن بر اين ضعف عدمتوسـعه يـافتگی سیاسـی) ،باادغـام
دوحز ايران نوين ومردم،حز رستاخیزراايجادکردودولتیتک حزبی به وجودآورد ،اما حز رستاخیزبه
جــای ايجادثبــات ،رژيــم راتضــعیف ،وســلطنت رابیشازپیشــازملت جــداکرد؛ زيرابســی تــودههاکــه
درصددتحققش بود ،فريفتن تودهها بودکه به نوبه خـود نارضـايتی تـودهای ايجـادکرد .ضـمن اينکـه
انحصاری شدن سازمانها و ارتباطات ،نیروهای اجتماعی را از دسترسی به مجاريان تقـال

نارضـايتی-

هاوخواسته هايشان به عرصه سیاسی محروم کرد .در نتیجه ،مردم هر چه بیشتر امید بـه اصـدح را از
دست داده ،انگیزه بیشتری برای انقد يافتند آبراهامیان .)413 - 419 :1389 ،مشخص اسـت کـه
براساس تحلیل آبراهامیان ،اگر رژيم شاه درصدد مـدرنیزه کـردن کشـور نبـود ،نارضـايتی و انقدبـی
صورت نمیگرفت ،حال آنکه حتی قبل از شروع برنامههای مدرنیزاسیون شـاه ،مخالفـت و نارضـايتی
گسترده از رژيم وجود داشته است .عدوه بر اين ،آبراهامیان به پیامدهای برنامههای توسـعهای رژيـم
بر ساحت های مختلف زندگی مردم ،ماهیت نامشروع و دست نشاندهی رژيم پهلوی ،تـأثیر ايـدههـا و
ايدئولوژی در انقد و  ...توجه نکرده است.
نیکی کدی نیزبا اتخاذ رهیافتی چندعلتی در تحلیل انقد اسدمی ،معتقد است که اين انقـد ،
انقد مذهبی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و  ...بود .درواقع ،به باور کدی ،نارضـايتیهـای متعـددی
که در طی سال ها ايجاد شده و حالت انباشته به خود گرفته بود ،با پیوند اسدمی تـودههـای مـردم و
تفاسیر جديدی از دين که ايدههای انقدبی را توجیه میکرد ،آمیخته شد و در سطح وسیعی در جامعه
گسترش يافت کدی .)15 - 16 :1395 ،به عبارت ديگر ،کدی در رهیافت خود برای تحلیل انقـد
اسدمی بر عوامل مختلف سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و  ...تأکید میکند و علـت انقـد اسـدمی را
آمیزهای از سلطه و نفوذ اقتصادی غر  ،فقدان طبقات و گروههای اجتماعی که پايگاه قـدرت دولـت
باشند ،تأثیر منفی نوسازی بر طبقات اجتماعی ،سرکو سیاسی و فقدان آزادیها ،تحـول در انديشـه
شیعی و راديکال شدن آن و سرانجام ،ائتدف همهی گروهها زيرنظـر روحانیـت را مجموعـه عـواملی
میداند که به شکلگیری و پیروزی انقد اسدمی ايران منجر شد .به بیان ديگر ،کـدی پیامـدهای
منفی نوسازی شتابانِ وابسته به غر  ،در کنار سرکو سیاسـی و فقـدان آزادی و تحـول در انديشـه
شیعه وجنبه انقدبی يافتن آن را سه عامل اساسی در شکلگیری انقـد اسـدمی مـیدانـد کـدی،
 .)313 :1395هرچند کدی تدش کرده تا عناصر و عوامل مختلف را در شکلگیری انقد اسـدمی
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دخیل بداند ،اما ديدگاه وی از وزانت نظری برخوردار نبوده ،بلکه بیشتر ماهیـت توصـیفی  -تـاريخی
دارد.
حمید عنايت هم با تحلیلی فرهنگی – ايدئولوژيک و در عین حال تـاريخی از انقـد اسـدمی،
ويژگی منحصربه فرد اين انقد را نقش مذهب شیعه در شکلگیری آن میداند .براين اسـاس ،وی
معتقد است که انقد معلول بازتفسیر و تغییر در برداشت از مفاهیم و آموزههای شیعی به ويژه تقیه،
انتظار و عاشورا بود .به گونهای که تقیه از حالت انفعالی و سکوت در برابـر وضـع موجـود بـه مبـارزه
مخفی تغییر معنا يافت ،انتظار نیز ديگر به معنای سازش با ظلم ،تا زمانی کـه امـام زمـان ظهـور
کند ،نبود ،بلکه به عنوان برنتافتن ظلم و تدش برای ايجاد حکومت عدل مطـرح شـد و  ...عنايـت،
بیتا .)8 - 9 :همهنین از نظر عنايت ،علما از حرکتهای انقدبی در تاريخ معاصر ايـران درسهـايی
گرفتند و آنها را در انقد اسدمی به کار بستند .ازجمله اينکه آموخته بودند که هرگـاه بـه صـورت
متحد و جدی مبارزه کردهاند ،حرکتشان به موفقیت انجامیده و دوم اينکه نبايـد در مسـیر مبـارزه بـه
نیروهايی که نمیشناسند ،اعتماد کرده و قدرت را به آنها واگذار کنند .مشـخص اسـت کـه عـواملی
چون اوضاع اقتصادی ،ماهیت دست نشـاندگی ،اسـتبداد و  ...کـه هرکـدام در شـکلگیـری انقـد
اسدمی نقش داشتهاند ،در تحلیل عنايت جايی ندارد.
فرامرز رفیعپور نیز با ارائهی تحلیلی روانشناختی از انقد اسدمی ،علت انقـد را محرومیـت
نسبی میداند .وی محرومیت نسبی بلندپروازانه را مبنـای تحلیـل خیـزش ملـت ايـران در سـال 59
دانسته ،معتقد است که اقدامات شاه برای مدرنیزاسیون و توسعه کشور ،هـم سـبب تشـديد نـابرابری
اجتماعی شد و هم امکانات و توانـايی درک ايـن نـابرابری را فـراهم کـرد رفیـعپـور.)113 :1399 ،
درواقع ،رشد اقتصادی سبب پیدايش قشر متوس شد که اين قشـر ،ارزش هـای جديـد قشـر بـاالی
جامعه را به قشر پائین انتقال میداد .از اين طريق ،جريان مقايسه اجتماعی که تا پیش از اين همـواره
در درون يک قشر انجام می گرفت ،همه اقشار جامعه را دربرگرفت .با اين مقايسه ،احسـاس نیـاز بـه
کاالهای جديد افزايش يافت و عدم موفقیت در ارضـای ايـن نیازهـا ،احسـاس محرومیـت نسـبی را
گسترش داد .درواقع ،به باور رفیع پور ،افزايش امکانات ،کفاف احساس نیاز را نمیداد .در اين شراي ،
با طرح سیاست حقوق بشر کارتر ،موانع ابراز نارضايتیها نیز برداشته شد تا اينکه توهین حکومـت بـه
شئون مذهبی نیز به ماجرا اضافه و انفجار انقدبی صورت گرفت رفیـع پـور .)114 :1399 ،براسـاس
تحلیل رفیع پور ،انقد اسدمی میبايست بیشتر ماهیت اقتصادی داشته باشد و طبقـه متوسـ نیـز
عامل آن باشد .حال آنکه انقد اسدمی بیشتر ماهیت فرهنگی و همهگیر داشته است.
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ديدگاههای ذکرشده پیرامون تحلیل انقد اسدمی و ساير ديدگاهها عمـدتاً معطـوف بـه تبیـین
شراي شکلگیری و چگونگی پیروزی انقد اسدمی بودهاند و به اين مسئله که انقد اسدمی بـا
نفی شراي موجود درصدد تحقق چه آرمان هايی) بوده است ،اشارهای نکردهاند و يا اينکـه بـه طـور
مختصر بدان پرداختهاند.
 -2چارچوب نظری

از میان بحثهای مختلفی که دربارهی مفهوم آزادی ارائه شده است ،در پژوهش حاضر ديدگاه آيزيـا
برلین در مورد آزادی به عنوان چارچو نظری انتخا شده اسـت .درواقـع ،وجـه برجسـتهی بحـث
برلین اين است که آزادی را به دو وجه يا مفهوم تعريف کـرده و تعريـف وی از ايـن دو وجـه آزادی،
بدون توجه به معنـای آزادی در قـاموس آمـوزههـای لیبرالـی ،چـارچو نظـری و روش قدرتمنـد و
ارزشمندی را برای تحلیل مسئلهی پژوهش حاضر ارائه میدهد.
 .1-2آزادی از دیدگاه آیزیا برلین

برلین آزادی را دو گونه تعريف کرده است :آزادی منفـی و آزادی مببـت« .مفهـوم منفـی» آزادی در
پاسخ اين سؤال مطرح میشود« :چیست و کجاست آن قلمروی کـه در محـدودهی آن ،شـخص يـا
گروهی از اشخاص ،عمدً آزادی دارند يا بايد آزادی داشته باشند تا بـدون دخالـت ديگـران ،آنهـه را
بخواهند عمل کنند و آنهنان که میخواهنـد باشـند؟» بـرلین .)236 - 239 :1368 ،آزادی در ايـن
مفهوم ،قلمرويی است که در داخل آن ،شخص میتواند کاری را که میخواهد ،انجام دهد و ديگـران
نتوانند مانع کار او شوند .به عبارتی ،آزادی در اين معنی ،در امان بودن از مداخلهی ديگران است و از
اين رو ،هرچه حدود عدم مداخله فراتر رود ،محـدودهی آزادی وسـیعتـر خواهـد بـود بـرلین:1368 ،
 .)238آزادی در اينجا به معنی «آزادی از» چیزی است؛ يعنـی محفـوظ مانـدن از مـداخدت غیـر در
داخل مرزی که علیرغم متغیر بودن ،قابلشناسايی است .از نظـر بـرلین ،مفهـوم منفـی آزادی برابـر
است با همان منظور لیبرالها در عصر جديـد از آزادی .بـه عبـارتی ،وی مـینويسـد کـه فیلسـوفان
کدسیک سیاست در انگلستان مانند هابز و جرمی بنتهام وقتی کلمه آزادی را به کار میبردند ،همین
معنی را مدنظر داشتند .نکته جالب اين است که برلین ،آزادی منفی يا جلوگیری از مـداخدت غیـر را
دفاع از آزادی نیز میداند برلین.)243 - 244 :1368 ،
«مفهوم مببت» آزادی در پاسخ به اين سؤال مطرح میشود« :منشأ کنترل يا نظارتی که میتواند
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کسی را وادار سازد که به فدن طرز خاص عمل کند يا فدن طور معین باشـد ،چیسـت و کیسـت؟»
برلین .)239 :1368 ،برلین ،مفهوم مببت آزادی را برخاسته از تمايل فرد برای آقـا و صـاحب اختیـار
خود بودن ،میداند .از ديدگاه برلین ،آزادی به اين مفهوم ،فاعلیت ارادهی انسانی در تعیین سرنوشـت
خويش بوده و وجه متمايزکننده انسان از اشیا و حیوانات است .وی در اين باره مینويسد:
آرزوی من آن است که زندگیای که مریکرنم و تصرمیماتی کره مریگیررم در
اخ یار خودم باتد و به هیچ نیرویی از خارج وابس ه نباتد .میخواهم آلت فعرل
خود باتم و نه آلت فعل دیگران ،میخواهم عامل باتم و نره معمرول .دالیرل و
هد های کارم را خودم تشخیص بردهم و مرال خرودم باترد و عوامرل اجنبری
دیگری در من مؤثر نباتد .میخواهم کسی باتم و نره هریچ کرم .مریخرواهم
فاعل و تصمیم گیرنده باتند .نمیخواهم دیگران درباره ی من تصرمیم بگیرنرد.
میخواهم خود راه خویش را برگزینم نه آنکه به وسیلهی دیگران و تحت ترأثیر
عوامل خارجی به راهی کشانده توم  ...میخواهم خود هد و روش خرویش را
ان خاب کنم و آن را به تحقق برسانم .این دست کم جزئی است از مفهومی کره
وق ی خود را حیون عاقل میخوانم ،در نظر دارم .چیزی است که مرا بره عنروان
آدمی زاد از سایر موجودات دنیا مم از میگرداند  ...هر قدر کره بره ایرن آرزوهرا
دست یابم ،خود را همان قدر آزاد احساس میکنم و به همان اندازه کره تحقرق
آنها را دور از دس رس بدانم ،احساس بردگی میکنم» سبررلین- 771 :1779 ،
.)748

به باور برلین ،در توجیه لزوم انسان به مبابه صاحب اختیار خود ،به توان عقلـی انسـان اسـتدالل
میشود ،اما میان عقدنی بودن و رفتار آزاد نمیتوان رابطهی عقدنی و مببت برقرار کـرد؛ مـیتـوان
پذيرفت که انسان چون عاقل است ،بايد آزاد باشد يا چون میتواند عاقـل باشـد ،پـس مـیتوانـد آزاد
باشد .با اين وجود ،دو مشکل مهم از مقوله ی آزادی؛ يعنی خود را صاحب اختیـار دانسـتن در مفهـوم
مببت آزادی پیش میآيد:
 -1خدشهدار شدن و تحديد عقل به وسیلهی ساير گرايشها و غرايز انسانی
 -2بعید بودن تحقق يک عقدنیت مطلو در افراد.
نقد اول مشروعیت آزادی را موردسؤال قرار مـی دهـد و نقـد دوم ،آزادی را تـا تحقـق عقدنیـت
مطلو يا تبعیت از مراجع عقدنی به تأخیر میاندازد نقل از :قادری.)39 - 38 :1382 ،
در جمعبندی اين بخش بايد گفت که آزادی منفی آزادی از) از ديدگاه بـرلین بـه رفـع موانـع و
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محدوديتهای پیش روی انسان و آزادی از کنترل و مداخلـهی ديگـران اشـاره دارد و آزادی مببـت
آزادی برای) به توانايی انسان در ايجاد مطلوبیتهای موردنظر خود .مسـلم اسـت کـه ايـن دو شـق
آزادی ،الزم و ملزوم يکديگرند و به تعبیر دقیقتر ،انسان تنها زمانی میتوانـد فاعلیـت مختـار داشـته
باشد آزادی به مفهوم مببت) که ابتدا موانع و محدوديتهای پیش روی اين فاعلیـت برداشـته شـود
آزادی منفی) .بنابراين ،میتوان گفت که آزادی منفی ،مقدمـهای بـرای تحقـق آزادی مببـت اسـت.
درواقع ،در اينجا آزادی در دو گام محقق میشود؛ ابتدا موانع آزادی نفی و طرد میشود ،اما اين نفی و
طرد به چه منظوری صورت میگیرد؟ بدين منظور که زمینههای الزم برای کـنش و فاعلیـت مختـار
انسان فراهم شود و انسان با اختیار و ارادهی خود بتواند سرنوشت خود را رقم بزند.
 -3انقالب اسالمی ایران؛ تجلی آزادی

بديهی است که برلین از انديشمندان بـزر لیبـرال اسـت و آزادی مـدنظر وی ،آزادی در چـارچو
مکتب لیبرالیسم است که آزادی به اين معنا ،در اينجا موضوع بحث و بررسی نیسـت ،بلکـه آزادی در
ظرف بزر اسدم معنا میشود .ضمن اينکه آنهه در اينجا موردتوجـه اسـت ،بیشـترروش بـرلین در
تقسیم آزادی به دو وجه منفی سلبی) و مببت ايجابی) است ،نه ماهیت آزادی .درواقع ،تقسیمبنـدی
وی از آزادی به دو گونه منفی و مببت میتواند مبنايی برای تحلیل انقد اسدمی ايران قرار گیـرد؛
بر اين اساس ،چنانهه آزادی را به روشی که برلین آن را تعريف کرده ،مبنای تحلیل انقد اسـدمی
قرار دهیم ،اين انقد دارای دو وجه سلبی و ايجابی است؛ در وجه سلبی انقد اسدمی در پی نفی
استبداد داخلی ،سلطه خارجی ،سیاستهای اسدم زدايی رژيم شاه و وضعیت نامطلو اقتصادی ايجاد
شد و در وجه ايجابی ،اين انقد  ،تحولی برای دستيابی و تحقق مـردمسـاالری دينـی ،اسـتقدل،1
آزادی ،کارآمدی ،محرومیتزدايی ،رفع فقر و استضعاف بود .درواقع ،انقد اسدمی اقدامی برای فراز
کردن آرمان آزادی در حیات فردی و اجتماعی ايرانیانِ مسلمان بود که تدش برای تحقق اين آرمان
در دو مرحله صورت گرفت؛ ابتدا علیه موانع آزادی؛ يعنی استبداد داخلی ،سلطه خارجی ،اسـدمزدايـی
رژيم شاه و وضعیت نامطلو اقتصادی اعتراض و انقد صورت گرفت و اين موانع از سر راه برچیده
شد و در گام بعدی ،ملت ايران در مسیر تعیین سرنوشت خود آزادی مببت) کوشید تا به ارزشهـايی
 -1استقدل هم به معنای آزادی عمل ملتها و اختیار يک کشور در عرص ،جهانی است رمضـانی )38 :1392 ،و
سلطه خارجی نیز مانع اين آزادی است .درواقع ،استقدل يعنی آزادی نسبی يـک کشـور از دخالـت کشـورهای
ديگران در امور داخلی خود ،بعدوه توانايی بیان و اجرای نظريات خود در صحنه بـینالمللـی يـا ابـراز و امعمـال
سیاست مستقل درامور خارجی اسمیت و باربر.)231 - 232 :1392 ،
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چون مردمساالری دينی ،استقدل ،آزادی ،کارآمدی ،محرومیتزدايی ،رفع فقر و استضعاف و  ...دست
يابد و آنها را در حیات سیاسی اجتماعی خود محقق کند.
 .1-3آزادی در وجه منفی در انقالب اسالمی

همانگونه که گفته شد ،به طور عمده انقد اسدمی «نه» بزرگی به چند مسئله بود که طـرد و نفـی
اين مسائل ،تجلی آزادی منفی است .اين مسائل عبارتاند از:
 .1-1-3استبداد داخلی

روند  39ساله حکومت پهلوی دوم نشان میدهد که بعـد از کودتـای  28مـرداد بتـدري  ،جنبـههـای
شخصی ،اقتداری و استبدادی اين رژيم تقويت شد .درواقع ،در سالهـای قبـل از ملـی شـدن نفـت،
باتوجه به تعدّد بازيگران داخلی و قدرتهای خارجی آبراهامیان ،)153 :1389 ،شاه به لحـاظ قـدرت
در موقعیتی شکننده قرار داشت و تنها اقدام قابل توجه وی برای دستاندازی تمـام عیـار بـه قـدرت،
بازنگری در قانون اساسی بود که طبق آن ،حق انحدل مجلسین به شاه واگذار شد کـه براسـاس آن
درواقع ،اصل «قدرت ناشی از ارادهی شاه» ،جايگزين اصـل «قـدرت ناشـی از ارادهی ملـی» گرديـد
ازغندی .)134 :1385 ،با اين حال ،بعد از کودتا ،باتوجه به سرکو شديد مخالفان ،ايجاد سازمانهـا
و دستگاههای جديد اطدعاتی ،پلیسی و امنیتی و همهنین حمايـت قـدرتهـای خـارجی ،بـه ويـژه
آمريکا ،رژيمی اقتدارگرا ايجاد کرد که به تدري جنبه های شخصـی آن تقويـت شـد و از سـالهـای
ابتدايی دهه  41به بعد به سلطانیسم سوق يافت .به عبارتی ،از سال  42به بعد ،دو عامل عمده سـبب
گذار از اقتدارگرايی به ديکتاتوری سلطنتی نظامی شد؛ اول آنکه با اصدحات ارضی ،معادلـهی قـدرت
به ضرر زمین داران و به نفع دولت تغییر کرد و درواقع ،قدرت دولتی جـايگزين قـدرت زمـینداران در
روستاها شد و همزمان ،با سرکو قیام  15خرداد ،آنگونه که عَلَم بعدها همیشـه بـه شـاه مـیگفـت
ر.ک :میدنی ،)469 :1392 ،رژيم تصور میکرد که مخالفان عمـدهی خـود؛ يعنـی کمونیسـتهـا و
مذهبی ها را سرکو کرده و ديگر مخالفی ندارد و دوم اينکه درآمدهای فزاينده نفتی ،منـابع مـالی و
ارزی مهمی را در اختیار شاه قرار مـیداد کاتوزيـان .)229 - 234 :1392 ،مـیتـوان گفـت سـاختار
قدرتی که محمدرضا شاه در دورهی بعد از کودتا ايجاد کرد ،از چند ويژگی برجسته برخوردار بود:
الف) شخصی بودن :شايد بتوان گفت که ساختار قدرت شخصی شده ،مهمترين و پايدارترين
ويژگی ساختار قدرت پهلوی دوم از سال  1342به بعد بود .متأثر از همین ويژگـی بـود کـه شـاه بـه
کانون فائقه قدرت در ايران تبديل شد و عمدً نقش همهی قوای حکومت را بـازی مـیکـرد .جالـب

فقیه در فقه سیاسی اهل سنت



97

آنکه ،خود شاه اين ويژگی را اقتضای وضعیت ايران میدانست ر.ک :پهلوی 1355 ،الف) .)98 :ايـن
ساختار چند پیامد عمده داشت :مهمترين پیامد ،افزايش شیب تمايل به ديکتاتوری بود ر.ک :پهلـوی،
1355

) .)16 :غلبه شبکه رواب شخصی و پیوندهای غیررسمی و در محاق قرار گرفتن سـازمان-

هــای رســمی بوروکراتیــک و قــانونی حجاريــان 45 :1394 ،و ر.ک :ازغنــدی )91 - 92 :1385 ،و
گستردگی و در عین حال ،تصلب روزافزون حلقهی درونی و هستهی مرکزی قدرت که پیامد مستقیم
و مهم آن ،گسترش فساد بود در زمینه گسترش فسـاد ر.ک :کاتوزيـان ،246 :1392،فـوران:1391 ،
 ،464سوداگر )145 - 148 :1369 ،از ديگر پیامدهای شخصی شدن قدرت بود.
ب) استقالل از جامعه :درآمدهای نفتی ايران ،از  22/5میلیون دالر در سال  1333به نزديک
 21میلیارد دالر در سال  1355رسید فوران 463 :1391 ،و آبراهامیان .)391 :1389 ،پیامد مهم ايـن
افزايش انفجاری درآمد ،رونق بخشیدن استبداد نفتی ،از بین بردن بقايای واقعبینی ،حزم و احتیاط در
شاه و مزدورانش کاتوزيان )286 :1394 ،و در يک کدم ،استقدل آن از جامعه ،طبقات و گروههـای
اجتماعی بود .به بیان ديگر ،در سايهی افزايش درآمدهای نفتی ،ويژگـی نخسـت حکومـت پهلـوی و
پیامدهای آن تقويت شد .درواقع ،رانتهای نفتی حداقل سه تأثیر عمده بر ماهیت دولت پهلـوی دوم
گذاشت که عبارتاند از« :تأثیر رانتیر»« ،تأثیر سرکو » و «تأثیر نوسازی» ر.ک .) Ross,2001:در
زمینه تأثیر رانتیر بايد از سه اثر مالیاتی ،هزينهای و حامیپروری نام برد؛ بـدين معنـا کـه بـا افـزايش
درآمدهای نفتی ،دولت ديگر نیاز چندانی به گرفتن مالیات از مردم نداشت که ايـن امـر بـه اسـتقدل
بیش از پیش رژيم از جامعه و طبقات اجتماعی منجر شد .در بُعد ديگر نیز شاه به جای تکیه بر مردم،
با تکیه بر همین درآمدها ،گروههای حامی تشکیل داد و حلقهی درونی قـدرت را گسـتردهتـر کـرد و
نقش حامی بزر را برای درباريان و گروههای وابسته به آنها ايفا کرد گازيوروسکی.)298 :1391 ،
به تأثیر سرکو و نوسازی در ادامه اشاره خواهد شد.
ج) میلیتاریسم و سرکوب :اين امر در افزايش جنـونآمیـز و سرسـامآور خريـد تسـلیحات و
تقويت سازمانهای نظامی ،اطدعاتی و امنیتی و گسترش حوزهی مانور و اقـدام آنهـا نمـود يافـت.
قابل ذکر است که از سال  1329تا  ،1356ايران  19میلیارد دالر از آمريکا سدح خريداری کرد که از
اين رقم 16 ،میلیاردش مربوط به سال  1351به بعد است فوران .)512 - 513 :1391 ،هزينـههـای
دفاعی از  1/9به  9/9میلیارد دالر در سال  1359رسید و تعداد نیروهای مسلح نیـز از  191هـزار بـه
 413هزار نفر در فاصلهی سـالهـای  1351 - 56رسـید فـوران .)465 :1391 ،مهمتـرين کـارکرد
نیروهای مسلح و ساير شبکهها و سازمانهای امنیتی موازی ،کنترل و سرکو شديد مخالفان رژيم و
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جلوگیری از هرگونه انتقاد بود .پیامد اين وضعیت ،تقويت متقابل و همزمانِ وابستگی به خارج و تنفر،
خشم و سرخوردگی در داخل بود.
د) تحکیم خصلت دستت نشتاندیی :بعـد از کودتـای  28مـرداد ،متـأثر از تـرس شـاه از
کمونیســم و ناصريســم در منطقــه ر.ک :میدنــی )253 - 256 :1392 ،و بواســطهی درک ماهیــت
نامشروع ،کودتايی و فاقد پايگاه اجتماعی ،رژيم شاه در جهت وابسـتگی روزافـزون بـه آمريکـا پـیش
رفت گازيوروسکی 39 - 41 :1391 ،و  .)152 - 154به اين ويژگی که به وابسته بودن رژيم شاه به
قدرتهای خارجی اشاره دارد ،در ادامه پرداخته میشود.
 .2-1-3سلطه خارجی

اغلب گفته شده که محمدرضا شاه نیز مانند پدرش ،ستونهای قـدرت و حکـومتش را بـر سـه رکـن
ارتش ،بوروکراسی و دربار استوار ساخت ر.ک :آبراهامیان ،)398 :1389 ،حال آنکه حکومـت وی ،بـه
ويژه بعد از کودتا ،دارای رکن چهارمی نیز بود که عبارت بود از برخورداری از حمايـت يـک ابرقـدرت
خارجی؛ يعنی آمريکا .جمله معروف شاه خطا به کیمروزولتپسازکودتای  28مـرداد ،بخـوبی گويـای
اين موضوع است« :من تاج وتخت خودرامديون خدا ،ملتم ،ارتش وشما آمريکا) میدانم» شوکراس،
 81 :1369و میدنی.)241 :1392 ،
در واقع ،هرچند شاه از همان سال  1321مايل بود که با آمريکا همپیمان شـود ،امـا تنهـا بعـد از
کودتاست که پیوندهای سیاسی ،اقتصادی و نظامی بیسابقهای با آمريکا برقرار میکنـد ،بـه گونـهای
که در راهبرد سیاست خارجی ايران که بعد از کودتا و تحت عنوان «ناسیونالیسم مببت» اتخـاذ شـد،
ابتدا اتحادباغر وحفظ امنیت ازطريق آن مطرح شدو سـپس در راهبـرد «مسـتقل ملـی» ،از اواسـ
دههی  41به بعد ،از آمريکا به عنوان قدرت حامی نام برده شد ازغندی.)48 :1396 ،
توضیح آنکه ،با سرنگونی دولت مصدق ،نشانههای چرخش بزر در سیاست خـارجی ايـران ،بـه
صورت پررنگ شدن اتحاد با غر  ،آشکار گرديد؛ با اين تفاوت که اين مسئله بـه تغییـر محـور نفـوذ
خارجی در ايران از انگلیس به آمريکا منجر شد .بنابراين ،در قالـب کنسرسـیوم نفتـی ،از نفـت ايـران
سهم  41درصدی به آمريکا واگذار شد .عدوه بر اين ،در بُعد منطقهای نیز از اين زمان به بعد ،ايـران
به نحوی ذيل سیاست خارجی امريکا تعريف شد و در سیاست خارجی آمريکا نقشهايی هم به ايـران
واگذار شد که عضويت در پیمان نظامی بغداد بهترين شاهد مبـال آن اسـت .در ادامـه نیـز بـا وقـوع
کودتای کمونیستی در عراق  )1339و خروج اين کشور از پیمان بغداد ،پیمان دفاعی دوجانبهای بـین
ايران و آمريکا امضاشدوازطريق تصويب قانون جلب وحمايت ازسرمايههای خارجی ،سـرمايهگـذاری-
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های توس آمريکادرايران انجام گرفت .اقدام ديگر ايران بـرای نزديکـی بـیش از پـیش بـه غـر و
آمريکا ،شناسايی رژيم صهیونیستی به صورت دوفاکتو در سال  1339بود.
درواقع ،توسعه نفوذ آمريکا در ايران سبب شده بود که بادسـت بـه دسـت شـدن قـدرت درمیـان
زمامداران دموکرات وجمهوری خواه در آمريکا ،اوضاع داخلی وسیاست خارجی ايـران دگرگـون شـود.
چنین بودکه دراواخردهه  41ش ،بارويکارآمدن «کندی» در آمريکا و آغاز اصدحات مورد نظر آمريکا
در ايران ،بر ديگری از سلطهی آمريکا بر ايران رونمايی شد .اما اوج سلطهی آمريکـا بـر ايـران در
اين زمان با تصويب کاپیتوالسیون به نفع دهها هزارمستشار نظامی اين کشور در ايران رقم خورد کـه
با واکنش جدی امام خمینی مواجه شد ر.ک :صحیفه امام.)415 :1 ،
با اين حال ،سلطهی آمريکـا بـه ويـژه بـاروی کارآمدننیکسـونوطرح دکتـرين اوگسـترش يافـت
هوشنگ مهدوی .)425 - 426 :1393 ،براساس اين دکتـرين وهمهنـین خواسـت خودشـاه ،ايـران
مسئولیت امنیت منطقه راقبول کرد؛ «ژاندارم منطقه» شد ورواب بازرگانی وتجاریاش با آمريکـا ،بـه
ويژه درزمینه نظامی گسترش زيادی يافت .عدوه بـراين ،درزمینـههـای ديگرنیزقـراردادی بـه ارزش
15میلیارددالر ،بدون صادرات نفتی ،به مدت پن سال میان ايران و آمريکا به امضا رسـیدکه ازجملـه
موارد مطرح شده در آن ،فروش هشت نیروگاه اتمی به ايران بود ازغندی.)315 :1396 ،
در مجموع ،پیوستگی و درهم تنیدگی و در عین حال وابستگی و سرسپردگی شاه بـه آمريکـا بـه
حدی بود که به نوشته جان فوران« ،هیچ کشور ديگری را نمیتوان يافت که آمريکا تا اين حد در آن
نفوذ کرده باشد» .ابعاد اين نفوذ به گونهای بود که در سال  ،1359حدود  511شرکت آمريکايی911 ،
میلیون دالر در ايران سرمايهگذاری کرده بودند و  12بانک بزر آمريکا 2/2 ،میلیـارد دالر در ايـران
دارايی داشتند 39111 .آمريکايی در ايران فعالیت داشتند و هر تکنسین نظامی ،ماهانـه  9111دالر از
دولت ايران حقوق میگرفت .قابل ذکر است که در اين زمان 21 ،درصد از درآمد نفتی ايـران صـرف
خريد تسلیحات از آمريکا میشد فوران.)512 - 513 :1391 ،
بــازخورد ايــن وابســتگی در جامعــه و تبعــات آن بــرای رژيــم شــاه بســیار گــران تمــام شــد؛
زيراازديدبسیاريازايرانیان ،اقدامات شاه به معنای ازدست رفتن استقدل کشوربود ودرنهايـت نیـزهمین
احساس عمومی ،يکیازسرچشمههای ژرف بیگانگی وبیزاری مردم ازرژيم شاه شـد رمضـانی:1392 ،
 .)58درواقع ،بیگانگی وبیزاری ايرانیان ازآمريکابه اين تصورمردم بازمیگشت که آن کشورباپشتیبانی
نظامی ،اقتصادی وسیاسی ازرژيم شاه ،احساس عزت واستقدل ايران راجريحهدارکرده است .بـرهمین
اساس است که برخی انقد اسدمی را «انقد دوگانـهی بیگـانگی و بیـزاری فزاينـده» از شـاه و
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آمريکا دانستهاند.
 .3-1-3اسالم زدایی

«نَه» ديگر مردم در انقد اسدمی ،نفی و طرد اقدامات اسدم زدايانهی رژيم شاه بود که مـیتـوان
آن را هم محصول دو عامل پیشین استبداد داخلی و وابستگی خارجی) و هم به عنوان اقدامی بـرای
تحکیم آن دو قلمداد کرد .درواقع ،هرچند شاه در مخالفت با اسدم ادامه دهندهی راه پدرش بود ،امـا
روند مخالفت وی با اسـدم ،از اوايـل دهـهی  41و بواسـطهی رحلـت آيـت اهلل بروجـردی ،سـرعت
بیشتری به خود گرفت .از اين رو ،در نخستین حرکت ،اقدام به تصويب اليحهی انجمنهای ايـالتی و
واليتی کرد که آشکارا نقض اصول مذهبی بود .با اين حال ،بعد از قیـام  15خـرداد  42و پیشـاهنگی
علما و نیروهای مذهبی در مخالفت با رژيم ،سرکو علما و نیروهای مذهبی و مخالفت بـا مـذهب و
مظاهر آن ،بیش از پیش در دستورکار رژيم قرار گرفت .به طور خدصه میتوان گفت کـه عـدوه بـر
گسترش سپاه دين به جای روحانیون ،تغییـر تقـويم کشـور بـه تـاريخ شاهنشـاهی ،میـدان دادن بـه
نیروهای بهائی و درج مقاالت ضددينی درنشرياتی مانند مجله جوانان حز رستاخیز ر.ک :کـاظمی،
 ،)419 :1386گسترش قمارخانـه هـا ،مراکزفحشـا ،مشـرو فروشـیهاونمـايش فـیلمهـای مبتـذل
درسینماوتلويزيون بخشی ازتدشها و اقدامات رژيم دررويارويی بافرهنگ اسدمی بود .به بیان ديگر،
بیتوجهی به ارزشهای دينی و بیتفاوتی نسبت به خواستههای مردم و علمای مذهبی ،رواج فساد و
فحشا ،عدم پایبندی به شعائر اسدمی و عدم مراعات عفت عمـومی ،بـويژه در مراسـمهـايی ماننـد
جشنهای  2511ساله شاهنشاهی و جشن هنر شـیراز ر.ک:پارسـونز ،)239 - 238 :1363 ،اشـتغال
بهائیها و صهیونیستها در پست های کلیدی و حساس دولتی که از ديد مردم ،نشان از عناد رژيم با
اسدم بود ،تغییر تاريخ اسدمی و تروي و تبلیغ ارزشها و سنتهـای قبـل از اسـدم و  ...احساسـات
مذهبی مردم و علما را جريحهدار کرده بود محمـدی .)81 - 81 :1381 ،پیامـد مهـم سیاسـتهـای
اسدمزدايی شاه اين بود که فاصلهی حکومت با مردم را بیش از پـیش گسـتردهتـر کـرد و دوقطبـی
غیرقابل ترمیمی راکه مبتنی بر صفآرايی اکبريت مردم و علما در مقابل رژيـم از يـک سـو و رژيـم،
دربار و وابستگان آنها از سوی ديگر بود ،شکل داد محمدی)91 :1381 ،؛ دوقطبیای که هـیچ گـاه
ترمیم و بازسازی نشد.
 .4-1-3ضعف و ناکارآمدی اقتصادی

افول اقتصادی و تهديد زندگی و معیشت اقشار مختلف نیز ازجمله عواملی است که ايرانیان با دسـت
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يازيدن به انقد درصدد نفی و طرد آن بودند آزادی منفی) .درواقع ،هرچند افزايش درآمدهای نفتی
منجر به رونق و تسريع در برنامههای توسعه شـد آبراهامیـان ،)391 - 391 :1389 ،امـا پیامـدهای
سیاستهای توسعهای رژيم ناگوار بود .توضیح آنکه از سال  1352به بعد ،خطوط وابستگی در اقتصاد
ايران تکمیل شد و دوره سرمايهگذاری کـامدً وابسـته ای آغـاز شـد کـه بـه مـدد درآمـدهای نفتـی،
فرايندهای اقتصادی از قبل موجودرا شتا بخشید که البته به سرعت از کنتـرل خـارج شـد فـوران،
 491 - 491 :1391و معدل .)82 - 85 :1382 ،پیامدهای اين سرمايهداری بر اقتصاد ايران ناگوار بود
که در اينجا به عنوان نمونه به بررسی اين پیامدها در دو بخش مهم اقتصادی میپردازيم:
الف) کشاورزی

کشاورزی در اين دوره دستخوش تحوالت عظیمی شد که ناشی از اجرای اصدحات ارضـی بـود .بـا
اين وجود ،در اثر اجرای اصدحات ارضی نه تنها وضعیت کشاورزی بهبود نیافت ،بلکه سطح زندگی و
معیشت روستانشینان همهنان پائین ماند ،به گونهای که در فاصله سالهای  38 ،1351 - 56درصـد
روستائیان از سوء تغذيه رن میبردند و چهار درصد نیز شديداً سوءتغذيه داشـتند .عـدوه بـر ايـن ،بـا
گذشت يک دهه از اجرای اصدحات ارضی ،تولید کشاورزی دچـار افـت شـد و بـه نسـبت سـرانهی
جمعیت عقب ماند .به عنوان مبال ،در سـال  ،1351مصـرف روسـتائیان  9/3میلیـارد ريـال از تولیـد
کشاورزی بیشتر بود کاتوزيان .)359 :1394 ،ادامه اين روند در سالهای بعد سبب شد کـه در سـال
 14 ،1356درصد نیازهای غذايی کشور از خارج وارد شود فـوران ،499 :1391 ،در مـورد پیامـدهای
اصدحات ارضی ر.ک :صمیمی.)169 - 168 :1368 ،
ب) صنعت

جايگزينی وارادات وتوسعهی صادرات دو راهبرد برای توسعهی اقتصادی کشور از سـالهـای دهـهی
 41به بعد بود که به ترتیب اتخاذ شد .براساس الگـوی جـايگزينی واردات ،دولـت درصـدد بـود کـه
محصوالت وارداتی را خود درداخل تولیدکند .در الگويدوم درسـالهـای آغـازين دهـه ،)51برصـنايع
سرمايهای وانرژیپايه مانندسیمان ،فوالدوپتروشیمی تأکیـد شـده بـود .اماباتوجـه بـه پیهیـدگی ايـن
صنايع ،ايران روزبه روز به کشورهای صاحب تکنولوژی وشرکتهای چندملیتی بیشتروابسته مـیشـد
ملک محمدی .)93 - 99 :1381 ،عدوه بر اين ،به دلیل وابستگی صنعت به نفت وهمهنـین تکیـه
برکشورهای غربی وشرکت های چندملیتی رژيم نتوانست بخش صنعت رادرکشـوربومی کنـد .ضـمن
اينکه پیشرفت صنعتی ايران ،به نفع سرمايهداران وطبقهی متوس به باالی جامعـه ومقامـات دولتـی
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وتکنوکراتهاشد رويايی و ياوری ،)111 :1399 ،به طوریکـه تنهـا  45خـانواده 85 ،درصدشـرکت-
هارادرکنترل داشتند .اين در حالی بودکـه وضـعیت کـارگران مسـاعدنبود؛ درسـال  ،1353حـدود 93
درصدکارگران ،کمترازحداقل دستمزدقانونی مزدمیگرفتندواکبريت مردم شهرهازندگی سختی داشـتند
فوران.)489 - 495 :1391 ،
درمجموع ،ازسالهای دهه1341به بعد ،نرخ رشدصنعتی ايران دست کم ازدوجهـت گمـراهکننـده
بود :اوالًسهم صنعت ازتولیدناخالص ملی  18درصدبودودرمقايسه باسهم بخش خـدمات وسـهم نفـت
که هر کدام  35درصدبود ،رقم بـااليی نبـود .ثانیـاًدرايـن دوره ،صـادرات صـنعتی غیرنفتـی دوتاسـه
درصدصادرات ايران راتشکیل میدادکه اينهم ناچیزبود .عدوه براين ،بخـش صـنعتی تاحـدزيادی بـه
مشارکت خارجیان وابسته بود؛ سرمايه خارجی درصنايع جنبه غالب داشت وحتی درصنايع نسـبتاًبومی
مانندبافندگی ،جاپايی بازکرده بود هالیدی .)165 - 181 :1358 ،قابل ذکراسـت کـه درسـال ،1359
شرکتهای دارويی  85تا  111درصدبه واردات اتکاداشتند؛ شرکتهای شیمیايی  61تـا  111درصـد،
بافندگی  81درصد ،بعضی صنايع غذايی  91درصدوپاره ای ازمصـالح سـاختمانی  59درصـد نقـل از
فوران.)484 :1391 ،
در جمعبندی اين بخـش ،کاتوزيـان مـینويسـد« :آنهـه درايـران رخدادنـه پیشـرفت اجتمـاعی
واقتصادی بودونه مدرنیسم ،بلکه شبهمدرنیسمی بوده که عوايدنفت آنراتسـريع کـرد  ...هنگـامی کـه
کشوردرآستانه دروازه های تمدن بزر قرارداشت  ...حمل ونقل شهری درهمه جا به ويژه تهـران بـه
قدری خرا بودکه غیرقابل توصـیف اسـت .وضـع مسـکونی جـز بـرای وابسـتگان دولـت وجامعـه
تجاروحشتناک بود .اغلب شهرهای کوچک وبزر ازجمله تهران فاقد سیستم فاضد کارآمدبودنـد،
 »...کاتوزيان .)323 :1394 ،بنابراين ،اينگونه بود که در جريان مبارزات انقدبـی ،ائتدفـی همـهگیـر
علیه رژيم شکل گرفت.
 -4آزادی مثبت در انقالب اسالمی

پرسش اساسی در اينجا اين است که انقد اسدمی ايران برای تحقق چه آرمانها و اهدافی شـکل
گرفت؟ پاسخ به اين پرسش ،در اصل پاسخ به وجه ايجابی آزادی به روايت برلین اسـت .درواقـع ،در
وجه منفی بحث بر سر اين بود که انقد اسدمی« ،نه» به چه چیزهايی بود و در اينجـا بحـث ايـن
است که انقد اسدمی برای تحقق چه اهدافی شـکل گرفـت؟ بـه عبـارت ديگـر ،در اينجـا پاسـخ
ايجابی مردم ،رهبران و ايدئولو های انقد اسدمی به عارضههـا و مسـائلی کـه در جامعـه وجـود
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داشت و زمینههای شکلگیری و نض انقد را فراهم کرد ،مورد بررسی قرار میگیرد.
 .1-4مردم ساالری دینی

مردم ساالری دينی که در شعار مردم برای برپايی «جمهوری اسدمی» متجلی بود ،آرمانی بود که در
پاسخ به ويژگیهای شخصی و استبدادی رژيم شاه و حذف ديـن از عرصـه سیاسـت سیاسـتهـای
اسدم زدايانهی آن) مطرح میشد .درواقع ،مردم با طرح شعار جمهوری اسدمی که امـروزه از آن بـه
مردم ساالری دينی تعبیر میشود ،خواهـان حاکمیـت ديـن و ارزشهـای الهـی در جامعـه و تعیـین
سرنوشت شان به دست خود و در چارچو ضواب الهی بودند .به عبارتی ،حکومت اسدمی جمهوری
اسدمی) ازنظرآنان بايسـتی واجـدويژگی هـايی چـون برپايـه قـرآن بـودن وپـذيرفتن اصـل رهبـری
وجمهوريت میبود مرکز اسناد انقد اسدمی .)132 :1399 ،اين آرمان ،در زمرهی نخستین اهـداف
انقد اسدمی و شايد بتوان گفت مهمترين هدف انقد اسـدمی بـود ،بـه گونـهای کـه امـام
دراولــین بیانیــهی مبــارزاتی شــاندر  15ارديبهشــت  1323باشــروع بیانیــهی خــود بــا آيــهی شــريفه
«قُلْانَّمااعِظُكُمبِواحِدَةٍأنْتَقُومُوالِلّهِمَثنىوَفُرادى» مردم رابه قیام برای خدافراخواندند؛ قیام بـرای خـدا،
قیامی که مبتنی برحضورمردم درصحنه باشد .وجه ايجابی ايـن قیـام در مراحـل بعـدی نهضـت بـه
صورت خواستهی برپايی «جمهوری اسدمی» با همان دو رکن متجلی شد رک :شفیعیفـر.)1395 ،
در اين زمینه ،امام خمینی با اينکه از سال  1348نظريه واليت فقیـه را بـه عنـوان مبنـايی بـرای
تشکیل حکومت اسدمی ارائه داده بودند ،در  22مهر 1359درپاريس درمصاحبه بـا «فیگـارو» بـرای
اولین باردرخصوص نوع نظام سیاسی آينـده از «جمهـوری اسـدمی» نامبردنـد و سـپس در توضـیح
خصوصیات آن فرمودندکه «حکومت جمهوری اسدمی مبتنی برضواب اسدم ،متکی به آرای ملـت»
خواهد بود صحیفه امام .)349 :4 ،درواقع ،مردم ساالری دينـی نظـامی اسـت کـه درآنحاکمیـت بـه
خداوند تعلق داردوباعقیده و ايمان و عواطف وآرای مـردم پیونـدخورده اسـت ر.ک :سـعیدی:1392 ،
.)225
 .2-4آزادی

«آزادی» در کنار «استقدل» و «جمهوری اسدمی» يکـی از سـه رکـنِ مشـهورترين شـعار انقـد
اسدمی بود .اهمیت آرمان آزادی که در اينجا به معنای رهايی از سـلطه و ديکتـاتوری ،حـق تعیـین
سرنوشت ،حق مشارکت سیاسی و  ...است مرکز اسناد انقد اسدمی ،)141 :1399 ،بحـدی اسـت
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که در میان شعارهای سیاسی انقد  ،بیشترين میزان فراوانی  26/4درصد) را به خود اختصاص داده
است پناهی .)98 :1399 ،درواقع ،به موازات تببیت ويژگیهای استبدادی رژيم شاه ،شـراي خفقـان،
سرکو و اختناق و ناديدهگرفتن حقوق مختلف ملت ،خواستهی آزادی روز بـه روز بیشـتر در فضـای
مبارزاتی علیه رژيم و در میان عموم مردم مطرح میشد فارسـون ،مشـايخی .)21 :1389،در همـین
راستا ،امام به دلیل ماهیت استبدادی رژيم پهلـوی ،آن را ضـدآزادی دانسـته ،در اعتـراض بـه سـلب
آزادی های اجتماعی از سوی رژيم ،آزادی را عطیه ای الهی قلمداد کردند که اسدم آن راامری فطری
می داند و براين اساس ،بر ادعای رژيم مبنی بـر «اعطـای آزادی» بـه مـردم تاختنـد ر.ک :صـحیفه
امام .)416 - 419 :3 ،سردادن شعارهايی چون «آزادی آزادی اين است شعارملی»« ،آزادی تنهـا
آرزوی من است ،پیروزی عاقبت مال من است»« ،مکتب خمینی مکتب آزادگی است هدف ازنهضت
شرهايی ازبردگی است»« ،نهال آزادی رابا خون خودآبیاری کن» و  ...ناظر به اين خواسته بود.
 .3-4استقالل و حاکمیت ملی

حاکمیت ملی و حفظ استقدل کشور در برابر سلطهی خـارجی ،همانگونـه کـه در يکـی از مهمتـرين
شعارهای انقد ؛ «استقدل ،آزادی ،حکومت اسدمی جمهوری اسـدمی)» بـر آن تأکیـد و تصـريح
میشد ،در زمرهی آرمان ها و اهداف انقد اسدمی قرار دارد .درواقع ،در کنار و حتی در ذيل تـدش
برای احیای اسدم ،مسئلهی استقدل وحاکمیت ملی نیز در انقد اسدمی بسیار حائزاهمیـت اسـت.
بر همین اساس ،مخالفت باوابستگی رژيم شاه به غر وبه ويژه آمريکا و تأکیـد بـر حفـظ اسـتقدل
کشور از نفوذ ،دخالت و سلطهی خارجی ،از شعارهای اصلی مردم در جريان مبارزات انقد بـود .بـه
عبارتی ،به موازات تدش برای سرنگونی نظام شاهنشاهی ،يکیازاهداف اصلی انقد اسـدمی ،قطـع
نفوذ خارجی و وابستگی به آمريکابود .در اين زمینه ،امام خمینی در اسـفند  59بـه هنگـام تـرک
تهران به مقصد قم در اين باره فرمودند صحیفه امام:)261 - 262 :6 ،
ملت تجاع بایدتوجه دات ه باتردکه گرچره اسر بدادداخلر فروریخرت ومرردم
آزادى رالمم کردهاند ولر هنوزریشههراى اسر عمارآمریکا ،تروروى ،انگلسر ان
وصهیونیسم وسایردوَل چپاولگرازاین مرزوبوم کامالً قطع تده است  ...بایدسرعر
کنریم تمررامر اتررکال نفوکآمریکررا ،چرره اق صرادى وچرره نظررامر ،چرره سیاسررر
وفرهنگر ،راازبین ببریم ومرن امیردوارم کره ملرت ایرران بره ایرن مهرم هرچره
زودتربرسد.
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به همین دلیل يکی ازشعارهای اصلی مردم «استقدل» بودودراين راستا شعارهايی برضـدّآمريکا،
شوروی،انگلیس وحامیان داخلی آنها می دادند .شعارهايی چون «نابودبادسلطه امپريالیسـم آمريکـا»،
«آمريکايی بروخانهات»« ،دست خونین آمريکاازايران خالی»« ،استقدل ،آزادی ،جمهوری اسـدمی»،
«آزادی نهايی ،جمهوری اسدمی***پیروزی نهايی ،اخراج آمريکايی» و  ...ناظر به اين موضوع بـود.
عدوه بر اين ،اهمیت استقدل به عنوان يکی از آرمانهای انقد اسدمی به حدی بود که بدفاصله
بعد از پیروزی انقد اسدمی ،شعار «نه شرقی ،نه غربـی ،جمهـوری اسـدمی» بـه عنـوان راهبـرد
سیاست خارجی انتخا شد که خود به خوبی گويای تدش انقدبیون برای فراز کردن آرمان استقدل
و قطع وابستگی به بیگانگان است.
 .4-4کارآمدی و محرومیت زدایی

هرچند میزان شعارها و خواستههای اقتصادی در جريان مبـارزات انقـد اسـدمی نسـبت بـه سـاير
1

شعارها بسیار کم بوده ؛ اما اين بدين معنا نیست که مردم از اوضـاع اقتصـادی در زمـان رژيـم شـاه
راضی بودند ،بلکه عمدتاً بدين معناست که از نظر آنها ،مسائل اقتصادی و معیشتی اولويـت کمتـری
نسبت به ساير مسائل داشتند .درواقع ،اگرچه انقد اسدمی بیشتر ماهیت فرهنگـی – ايـدئولوژيک
دارد ،اما در عین حال ،اين نافی تدش مردم برای بهبود اوضاع اقتصادی نیست؛ زيـرا همانگونـه کـه
گفته شد ،رژيم شاه از بحران جدی در حوزه کارآمدی رن میبرد .به عبارتی ،اوضاع اقتصـادی در آن
زمان به اندازه ای نامطلو بود که حتی شعارهايی در اعتراض به نبود ملزومات اولیه زنـدگی سـرداده
میشد .بنابراين ،طبیعی است که در کنار تدش برای رفع وابستگی و حفظ اسـتقدل کشـور ،احیـای
ارزشها و حاکمیت دينی و  ،...بهبود اوضاع اقتصای و رفع فقر ،استضعاف و محرومیت از جامعـه نیـز
موردتوجه قرار گیرد .به همین دلیل ،از میان شعارهای اقتصادی انقد اسدمی 89/8 ،درصد به نفی
فقر و محرومیت و حمايت از طبقات محروم اختصاص داشت پناهی .)81 :1399 ،به عبـارت ديگـر،
تدقی و هم افزايی ناکارآمدی رژيم شاه و پیامدهای آن ،ازجمله شکاف طبقاتی از يـک سـو و تأکیـد
رهبران و ايدئولو های انقد اسدمی مبنی بر تقويت عدالت اجتماعی ،کارآمدی بیشتر در کـاهش
فاصله طبقاتی ،رفع فقر ،استضعاف و محرومیت در جامعه معنـا پیـدا مـیکـرد .درواقـع ،در چـارچو
گفتمان امام خمینی ،عدالت نمود و هدف اصلی کارآمدی است کـه از طريـق رفـع محرومیـت از
 -1از میان شعارهای انقد اسدمی ،اهداف و ارزشهای اقتصادی ،شامل  39شعار  5/3درصد از کل شـعارهای
مربوط به اهداف انقد ) بوده که بیانگر اولويت کمتر بُعد اقتصادی از نظـر مـردم و انقدبیـون اسـت پنـاهی،
.)359 :1392
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جامعه محقق میشود ر.ک :مروی .)125 :1399 ،از ديـدگاه امـام ،تنهـا يـک حکومـت اسـدمی
کارآمد میتواند مملکت را از چنگال ظلم و تعديات و عقـب مانـدگیهـای گذشـته و در عـین حـال،
وابستگی به خارج رها سازد و همهنین ،زمینهساز پیگیری اهداف اسدمی باشد ر.ک :پروانـه:1391 ،
.)199 - 181
نتیجه گیری

بحث و بررسی در پژوهش حاضر نشان داد که در کنار ساير تبیینهـا و تحلیـلهـا دربـارهی چرائـی
انقد اسدمی ايران ،اين انقد براستی میتواند يک انقـد «آزادیخواهانـه»و «رهـايیبخـش»
تلقی شود؛ زيرا در اين انقد  ،مردم به رهبری علمای دينی و ساير رهبـران انقدبـی ،بـا تشـخیص
مسائل و معضل های جامعه ،درصدد نفی و طرد آن شراي و مسائل و تعیین سرنوشت خود ،در قالـب
تحقق ارادهی انقدبیشان و جامه عمل پوشاندن به آنهـه مطلـو مـیپنداشـتند ،برآمدنـد .درواقـع،
انقد اسدمی را میتوان تحقق اراده ی آزاد و فاعلیت و عاملیت ايرانیان دانست که طـی آن مـردم
ابتدا از استبداد ،سلطهی خارجی ،لگدمال شدن ارزشهای اسدمی و افول اقتصادی رهـايی يافتنـد و
سپس با مبنا قراردادن اسدم ،درصدد تحقق ارزشها و آرمانهايی چون مردم ساالری دينـی ،آزادی،
استقدل از بیگانگان ،کارآمدی ،عدالت و رفع فقر ،استضعاف و محرومیتزدايی بودند .به عبـارتی ،در
جريان شکلگیری و پیروزی انقد اسدمی ،اسدم ،قالب ،ظرف و محتوايی بود کـه بـا تمسـک بـه
آن ،هم شراي موجود نفی میشد و هم راهحلها و پاسخهايی برای حل مسائل ارائه میشد.
برمبنای تحلیل ارائه شده در اين پژوهش ،میتوان امکان وقوع تحول انقدبی در ايـران امـروز را
منوط به دو مجموعه عوامل دانست؛ عوامل ايجابی ازجمله تقويـت جنبـههـای شخصـی و اقتـداری
حکمرانی و فاصله گرفتن آن از توجه به خواستهها و حقوق مختلف مردم ،تبعیض و شـکاف طبقـاتی،
به ويژه میان کارگزاران نظام و مردم ،سوق يافتن به سمت وابستگی و پذيرش سلطهی خارجی ،بی-
توجهی به ارزشها و باورهای مذهبی مردم ،ناکارآمدی اقتصـادی و افـول سـطح زنـدگی و معیشـت
عموم و  ....به میزانی که اين جنبهها و ويژگیها تقويت شود ،امکان خیزش انقدبی محتملتـر مـی-
شود.
از سوی ديگر ،عمل به موازين مردم ساالری دينی ،پاسداشت آزادی ،تحقـق کارآمـدی ،عـدالت،
محرومیت زدايی ،دقت و حساسیت در حفظ استقدل ملی ،کاهش وابستگی به خارج و سد کردن نفوذ
و سلطهی خارجی و  ...مجموعه عوامل سلبی و کنترل کننده يا کاهندهی امکان وقوع تحول انقدبی
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در ايران است و به میزانی که اين عوامل تقويت شـود ،زمینـههـای وقـوع تحـول انقدبـی در ايـران
کاهش میيابد.
منابع
 )1اسکاچپول ،تدا (« ،)1831دولت رانتیرو اسالم شیعی در انقالال ایالرا » ترجمه حممهد تقه
دلفروز ،فصلناح حطالعات راهبردی ،دوره  ،6شماره  ،11بهار ،صص 111-141
 )1اسميت ،حايکل و جيمز باربر ،ماهیت سیاست گذاري خالاريی در دنیالاي واتگالتمی متقاتال

كشورها ،ترجم دكتر حسين سيف زاده .تهران :قوحس ،چاپ اول1831 ،
 )8ازغندی ،عليرضا ( ،)1831نخبما سیاسی ایرا تین دو انقال  ،چاپ سوم ،تهران :قوحس
 )4ازغندی ،عليرضا ( ،)1836رواتط خاريی ایرا ( ،)1811-1813تهران :قوحس
 )1آبراهاحيان ،يرواند ( ،)1833ایرا تین دو انقالال  ،ترجمه كها ف فيروزحنهد و همکهاران ،چهاپ
دوازدهف ،تهران :نشر حركز
 )6برلين ،آيزايا ( ،)1863چهار مقاله درتارهي آزادي ،ترجم حممدعل حوحد ،تهران :خوارزح
 )3پارسونز ،آنتون ( ،)1868غرور و سقوط ،ترجم حنوچهر راستين ،تهران :هفت
 )3پهلوی ،حممدرضا (()1811الف) ،ته سوي تمد تزرگ ،تهران :حركز پژوهشها و نشر فرهنگ
سياس دوران پهلوی
 )1پهلوی ،حممدرضا (()1811ب) ،مأموریت تراي وطنم ،تهران :بنگاه ترجم و نشر كتاب
 )11پناه  ،حممد حسين ( ،)1811يامعهشناسی شعارهاي انقال

اسالمی؛ فرهنگ سياس انقهبب.

تهران :نشر علف
 )11پناه  ،حممدحسين ( ،)1831تررسی زمیناله هالا و اهالداا انقالال

اسالالمی ایالرا تراسالا

شعارهاي انقالال  ،فصهلناح علهوم اجتمهاع دانشهگاه عبحه پهاييز و زحسهتان ،شهماره  11و ،11
صص68-34
 )11پروان  ،حممهود ( ،)1811الموي يها گرایی اسالمی در اندیشاله سیاسالی امالام خمینالی،
تهران :دانشگاه احام صادق

 )18حجاريان ،سهعيد ( ،)1834ساخت اقتدار سلطانی؛ آسیبپذیريها ،تدی هالا ،حجله االبعهات
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سياس – اقتصادی ،سال نهف ،فروردين و ارديبهشت ،شماره 3-3
 )14رفيعپور ،فراحرز ( ،)1833توسعه و تضاد :كوششی در يهت تحلی انقال

اسالالمی و مگالا

ايتماعی ایرا  ،چاپ سوم ،تهران :شركت سهاح انتشار
 )11رحضان  ،روح اهلل ( ،)1811چارچوتی تحلیلالی تالراي تررسالی سیاسالت خالاريی يمهالوري

اسالمی ایرا  ،ترجم عليرضااليب ،چاپ هفتف ،تهران :ن
 )16روياي  ،حممدصادق ،ياوری ،حسين ( ،)1831اقتصاد در عصر پهلوي ،تهران :جهان كتاب
 )13زيباكبم ،صادق ( ،)1811مقدمهاي تر انقال اسالمی ،چاپ هشتف ،تهران :روزن
 )13سعيدی ،حههدی ( ،)1811مردمساالري دینی ازمنظرآیالتاهلل خامنالهاي ،تههران :حركهز اسهناد
انقبب اسبح .
 )11سوداگر ،حممدرضا ( ،)1861رشد رواتط سرمایهداري (حرحل گسترش  ،) 1841-1813تههران:
شعل انديش .
 )11شفيع فر ،حممد ( ،)1811فرایند استقرار يمهوري اسالمی .تهران :كانون انديشۀ جوان ،چهاپ
سوم
 )11شوكراس ،ويليام ( ،)1861آخرین سفرشاه ،ترجم عبدالرضا هوشنگ حهدوی ،تهران :نشر البرز.
 )11صميم  ،حينو ( ،)1863پشت پردهي تختطاوو  ،ترجم حسين ابوترابيان ،تهران :االبعات.
 )18عنايت ،حميد (ب تا)« ،انقال در ایرا 9191؛ مذهب ته عنوا اید ولوژي سیاسی» ،ترجم
حينا حنتظرلطف ،در :فرهنگ توسع  ،شماره  ،4صص .4-1
 )14فارسون ،سميح ،حشايخ  ،حهرداد ( ،)1833فرهنگ سیاسی در يمهوري اسالمی ایرا  ،ترجم
حعصوح خالق  ،تهران :حركز بازشناس اسبم و ايران.
 )11فوران ،جان ( ،)1811مقاومت شکننده ،ترجم احمد تدين ،چاپ يازدهف ،تهران :حؤسس خدحات
فرهنگ رسا.
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