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 ۱۳۹۷ و زمستانپاییز )، ۱۱۸(پیاپی  سوم، شمارۀ چهارمهای اجتماعی اسالمی، سال بیست و پژوهش

 » محرومیت نسبی« ۀکاربست و سنجش نظری
 در انقالب اسالمی ایران

 ١بهزاد قاسمی                      
  ٢محمد بختیاری  

 چکیده
رابـرت گـار در  محرومیـت نسـبی تـد ۀنظری شود کوشش می ،در پژوهش حاضر

انتخـاب و در انقـالب اسـالمی ایـران مـورد سـنجش و  ،چوب نظـریقالب چـار 
محرومیت  ۀنظری ال اصلی مقاله این است کهؤ س ،بر این اساس. گیردارزیابی قرار 

در صـورت  .انقالب اسالمی ایران را دارد تحّوالتقابلیت و توانایی تحلیل  ،نسبی
پس از کاربست ایـن  علت آن چیست؟ ،پذیری پذیری یا عدم انطباق توانایی تبیین

هـای  بـر اسـاس داللـت ،نظریه در انقالب ایران مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی
در . ه اسـتمذکور با انقالب ایـران بیـان شـد ۀعلل ناسازگاری نظری ، مشترک آن
ایـران در طـول  ۀهای انقالبی جامع مدل نظری گار با مجموع گزاره ،تحلیل بحث
تنهـا توانـایی  ،خـود ۀاین رهیافت نظری با رویکـرد ویـژ  دهد که میان انقالب نش

 . اجتماعی دارا است ۀارزیابی و تحلیل بخشی از انقالب را در عرص
                                                 

 .»۰۸/۰۲/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:  - ۰۱/۱۱/۱۳۹۷تاریخ دریافت:  
 (نویسندۀ مسئول).جامع امام حسیندانشگاه ، الملل استادیار دانشکده و پژوهشکده مطالعات بین. ١

Ghasemi.b@ihu.ac.ir 
 ، قزوین.المللی امام خمینی دانشگاه بین گروه تاریخاستادیار . ٢

bakhtiari@HUM.ikiu.ac.ir 
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۳۴ 

های این مقاله دیدگاه نظری انقالب تدگار در ایران و محرومیـت  یافته ،در مجموع
نه از این منظـر  ،یید نکردأاجتماعی اسالمی در ایران معاصر ت تحّوالتنسبی را در 

 تحـّوالتبلکه بخشـی از  ،اجتماعی در ایران انطباق با نظریه را ندارد تحّوالتکه 
تبعیض و درک شکاف با این نظریه همخوانی داشته و برخی نیز  ۀانقالبی در حوز 

هـر  ،در نتیجـه. باشـد میپـذیر  ابطـال ،انقالب اسالمی یت ماهیت و محتوابه علّ 
اجتماع خود  ،فرهنگ ،د را دارد و بر اساس هویتانقالب یک تئوری خاص خو 

 . شود شکل گرفته و تولید می
انتظـارات ارزشـی، توانـایی  ،محرومیت نسبی ،اسالمی انقالب واژگان کلیدی:

 . ارزشی

 مقدمه
هــای  آنچــه در پدیــده ،اجتمــاعی جوامــع مختلــف - سیاســی تحــّوالتدر بررســی 

 ،موضـوع کشـمکش ،مشابه هم دارند اجتماعی در کشورها مشترک بوده و حتی تکرار
محرومیـت و  ۀنتیجـ. باشـد میهـا  ترین آن محرومیت و خشونت از جمله مهم ،درگیری
محرومیــت و خشــونت  ،در بســیاری از کشــورها. شــورش و انقــالب اســت ،خشــونت

نتیجه و اتفاق  ،در نهایت و ی داشتهتت متفاو ولی زمینه و علّ  ،مشاهده شده و وجود دارد
 . ه همراه داشته استمشابه را ب

دی مـورد های متعـّد  با رهیافت و تئوری ،اجتماعی - ها در مطالعات سیاسی انقالب
ت سیاسـی انقـالب در بـا توجـه بـه ماهّیـ .شوند بحث و بررسی قرار گرفته و تحلیل می

ــد و ســرانجام آن ــا فراین ــد ،شــروع و ی ــا  ۀپدی ــا رویکــرد سیاســی و ی انقــالب بیشــتر ب
کمتر بـه رویکـرد و چـارچوب  ،بررسی شده است و در مطالعاتشناسی سیاسی  جامعه

 یشـناخت روان اتیـنظر . اجتمـاعی پرداختـه شـده اسـت - نظری از منظر روانشـناختی
 در لمحصــول تحــّو  را هــا انقــالب کــه هســتند انقــالب اتیــنظر  از یا دســته ،انقــالب

  .)۵۸ :۱۹۷۲ ،١وارتس( دانند یم افراد یذهن یندهایفرا
 ۀدیـپد کیـ عنوان به آن عوامل و علل ،رانیا اسالمی انقالب بررسی ،در این مقاله 

 بــا را انقــالب نیــا ،پژوهشــگران. اســت قــرار گرفتــه توجــه مــورد اجتمــاعی - سیاســی
                                                 

1. Warts. 
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 ۀمقالـ در. انـد داده قرار تبیین و تحلیل مورد گوناگون سطوح در و مختلف کردهاییرو 
 بـر رانیا یاسالم انقالب یریپذ نییبت و نییتب ،گار یۀنظر  اساس بر رانیا انقالب حاضر،
  .شد خواهد آشکار ینسب تیّ محروم یتئور اساس
 ۀینظر  را خود یها یبررس یمبنا ،افراد یذهن تحّوالت بر تمرکز و توجه با ،نظریه نیا
 بـه افراد حصول راه در چنانچه معتقدند هین نظر یا برطبق و گذارده یپرخاشگر یناکام

 در یتینارضـا و یناکـام جـادیا ،وضـع نیـا یعـیطب حصولم ،شود جادیا یمانع اهداف
 یامر یپرخاشگر ،باشد در دسترس شده و ییشناسا تیمحروم منبع چنانچه و آنهاست

  .)۸۱۳: ۱۳۸۲ ،سام دلیری( بود خواهد یروان یها تنش کاهش جهت یعیطب
 کوشـد یمـ اسـت ینسـب تیّ محروم به معروف که خود ۀینظر  گار در ،منظور نیبد
 سـپس و کرده اشاره افراد در) یتینارضا منبع( ینسب تیمحروم جادیا یچگونگ بهابتدا 

 از یاجتمـاع یرهـایّ متغ ریتـأث تحـت ،یروانـ یذهنـ تیوضـع نیا چگونه که نشان دهد
 .گردد یم انینما) ینیع یتیوضع( یاسیس خشونت شکل در و شده خارج یحالت ذهن
تا با کاربست  ،از این فرایند استفاده کردهدر تحلیل انقالب اسالمی ایران  ،این مقاله نیز

 . توانایی تبیین انقالب بر اساس این نظریه را بسنجد ،آن

 نظری چارچوبالف. 
اجتمـاعی و  - روانشـناختی هـای نظریـه از یکـی به عنوان ،مدل نظری رابرت تدگار

 ،هـا انقـالب رویـداد علـل دربـارۀ کـه سیاسی دارای اهمیت است تحّوالتثیر آن در أت
 کننـد ارزیابی مختلف های ب انقال با را نظریه این تا اند نموده تالش قانمحقّ  از بسیاری

 بـه ابتـدا ،منظـور همـین بـرای. بسـنجند را مختلف های انقالب با سازگاری آن میزان و
 . گار پرداخته خواهد شد نظریۀ بررسی

 ســاساح و یناکــام موضــوع مبتنــی بــر کــه اســت یپردازانــ تئــوری جملــه از ،گــار
 ،ینسـب تیـمحروم. است کرده یبررس یاسیس رفتار بر را آن راتیتأث ،یت نسبیمحروم

چه شدت محرومیت بیشـتر  هر«از منظر وی . دارد پرخاشگری یناکام ۀینظر  در شهیر 
  .)۲۹: ۱۳۷۷ ،گار( »حجم خشونت نیز بیشتر خواهد بود ،باشد

 همکـارانش و دوالرد توسـط ۱۹۳۹ سـال در بـه شـکل مشـخص کـه مذکور ۀینظر 
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۳۶ 

 یبرخـ بـه شـهیهم ،یناکـام ایـن کـه نخست :است یاساس فرض دو یدارا ،شد مطرح
 یناشـ یناکـام از شـهیهم یپرخاشـگر ،کـه دیگر این. انجامد یم یپرخاشگر اشکال

 یهـا راه ایـ و مجراهـا شـدن بسـته بـه اغلـب ،یناکام .)۳۰۵: ۱۹۷۸ ،رنیبا و بارون( شود یم
مجراهـای رسـیدن بـه آرزو و اهـداف  ۀمـانی کـه همـز. دارد اشـاره اهداف به یابیدست

بـین  اسـت کـه معنـا نیـبـه ا ،شـدگیایـن مسدود. انفجار رخ خواهد داد ،مسدود شود
و این نظریه را گـار تکمیـل  )۱۴۲: ۱۳۷۲ ،زیبرکووت( ردیگ قرار یمانع ها ها و واقعیت خواسته

 . دهد کرده و در تصویر زیر نظریه را نمایش می

 
 )۶۹، ۱۳۷۷(گار، 

هـای ارزشـی از  ت نسبی حاصل تفاصـل انتظـارات یـا خواسـتهمحرومیّ  ،از نظر گار
محرومیـت نسـبی را آن گونـه کـه در  ۀسه الگوی عمد ،گار. های ارزشی است توانایی

 . متمایز کرده است ،تصویر باال نمایش داده شده
آرزوهـا و انتظـارات  ،محرومیت ناشی از افول اسـت کـه در ایـن وضـعیت :نخست

 . ها در حال کاهش و فروکش است ابت و توانایی رسیدن به امکانات و ارزشث
آرزوها و انتظارات  ،محرومیت ناشی از آرزوها و انتظارات که در این وضعیت :دوم

زار بـفاقـد قـدرت و ا ،مردم جامعه. در حالت افزایش بوده و توانایی ایستا و ثابت هستند
 . الزم برای رسیدن به آن هستند

 ،رونده که افزایش شدید انتظارات و آرزوها بـوده و از طرفـی محرومیت پیش :سوم
 . ها همراه است کاهش همزمان و شدید توانایی با
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 ،این سه وضعیت در تبیین انقالب مبتنی بر محرومیت نسبی با پیش فرض قرار دادن
 و یارزش انتظارات میان وجود اختالف از کنشگران برداشتکه  بر این باور است راگ

 کنشـگران احساس صورت به ،محرومیت نسبی .)۵۴: ۱۳۷۷ ،گر( آنهاست ارزشی توانایی
 . شود می مشخص توانایی محیط و انتظارات میان اختالف وجود بر

 مـردم کـه دانسـت شرایط زنـدگی و کاالها از ای مجموعه باید ،را ارزشی انتظارات 
 کـه هسـتند و شرایطی کاالها ،هم ارزشی توانایی. دانند می ها آن کسب مستحّق  را خود
 بـود خواهنـد قـادر جمعی ابزارهای داشتن اختیار در صورت در که باورند این بر مردم

 ارزش گونه سه ،دیگر سوی از .)۳۴: ۱۳۷۷ ،گر( کنند حفظ و آورده دست به نیز را ها آن
 هـای ارزش ،االشخاصـی های بـین ارزش؛ باشد نسبی محرومیت احساس محل تواند می
  .)۱۱۸: ۱۳۹۷ ،ساسانیان( رفاهی های ارزش و قدرت به بوطمر

ناکامی و پرخاشـگری  ۀعلت وقوع انقالب و تغییرات بزرگ اجتماعی را بر پای ،گار
عـدالتی نسـبی شـهرت  وی به محرومیت نسبی یا احساس بـی ۀنظری ،رو از این. داند می

 بـین فـرد که است شکاف نسبی تمحرومیّ  یا ناکامی اصلی معنای ،بنابراین. یافته است
 که کند می احساس فرد و کند می احساس خود انتظارات/توقعات و امکانات و توانایی

شـکاف بـین انتظـارات و «اسـت  کم او امکانات ولی ،است برخوردار باالیی توانایی از
 ،اسـتانفورد کـوهن( زنـد می انقالب و شورش به دست فرد ،زمان این در .»وضعیت موجود

۱۳۶۹ :۲۰۴(.   
 مطرح را یمشابه ۀینظر  ها انقالب وقوع لیدال  مورد در زین یوسید  مزیج گار، از قبل
چـه فاصـله بـین  هـر س،یو یـد   ۀیـنظر  اسـاس بـر. کـرد لیتکم را آن گار که بود کرده

احسـاس محرومیـت و  ،انتظارات یا احساس نیـاز و امکانـات ارضـاء نیـاز بیشـتر باشـد
های اقتصادی و مادی در یک  چه ارزش هر ،ظر ویاز ن. شود عدالتی نسبی بیشتر می بی

چه کوشش فرد  هر. شود احساس محرومیت نسبی بیشتر می ،جامعه بیشتر گسترش یابند
چـون  ،شـود اهمیت آن ارزش برایش بیشتر مـی ،برای دستیابی به یک ارزش بیشتر باشد

در . زنـد مـیبه خاطر آن دست به انقـالب  ،ارزش اهمیت یافته و آن را به دست نیاورده
دیگری از محرومیت  ۀنمون ،که در تصویر زیر نمایش داده شده» جمیز دیویس« ۀنظری
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۳۸ 

  .)۲۹: ۱۹۶۲ ،دیویس( شود را نشان داده است در جامعه که سبب انقالب می

 )۷: ۱۹۶۲ ،دیویس( 
 خـود مردم که است زندگی شرایط و انتظارات/نیازها از دسته آن ،نسبی محرومیت 
 ،نتیجــه در. دارد پــی در را ناکــامی ،هــاآن بــه نیــافتن دســتو  بیننــد یمــ آن مســتحق را

 یکـدیگر بـا مسـتقیم ۀرابط ،دو این. شود می پرخاشگری و خشونت به منجر محرومیت
 معتقدنـد برخـی و گرفتـه قـرار نقـد مـورد گـار روانشناسـی ۀنظریـ که حالی در. دارند

 سـرخوردگی یا نسبی یتمحروم حاصل ،سیاسی آمیز خشونت های فعالیت در مشارکت
  .)۳۹: ۱۳۸۰ ،ساندوز( نیست

 »نسبی محرومیت« آن و دارد اساسی فرض پیش یک گار نظری مدل ،ترتیب بدین
گاهی با نخست ،تدگار مدنظر محرومیت این که ،است  شکاف و محرومیت وجود به آ

 انقـالب بـه کـه اسـت سیاسـی خشـونت ،نتیجه در و شدن سیاسی سپس و آن درک و
 از ناشـی سیاسـی نارضـایتی در انقـالب گیری شکل علل ،مجموع در. نجامیدا خواهد

 :داد نمایش ذیل نمودار قالب در توان می را محرومیت
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 ارزشـی هـای توانایی اما مانند می ثابت ارزشی انتظارهای ،نزولی نسبی محرومیت در
 در. اسـت رت شایع گذار حال در یا سنتی جوامع در محرومیت نوع این. یابند می کاهش

 هـای توانایی ،یابنـد می افزایش ارزشی انتظارات که حالی در ،صعودی نسبی محرومیت
 بـا همزمان طور به که دارد شیوع جوامعی در تر بیش ،الگو این. یابند می کاهش ارزشی
 در ،بلندپروازانـه نسبی محرومیت در. شوند  می مواجه سیستمی و ایدئولوژیک تحّوالت
 . یابند می افزایش ارزشی انتظارات ،است ثابت ارزشی های توانایی که حالی

 ،ت در ایـن جـامنظـور از شـّد . ت خشونت دخیل هستندرهای مختلفی در شّد متغیّ 
قدر اختالف بـین  هر. انگیزد میزان نارضایتی و خشمی است که محرومیت نسبی برمی

هـا  هرچه اهمیت ارزش .شدیدتر خواهد بود  نارضایتی، تر باشد ها بیش انتظارها و توانایی
 . نارضایتی شدیدتر خواهد بود، تر باشد بیش

دوام آن ، تر باشد هرچه شدت آن بیش، اگر امکان بروز خشم در کوتاه مدت نباشد
های بدیل بسیاری برای ارضای انتظارات موجـود  اگر راه، در نهایت. تر خواهد بود بیش
، دهای بـدیل انـدکی داشـته باشـ راه ولی اگر، شود خیر احساس میأبا تنارضایتی ، باشد
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۴۰ 

هـای  تـر بـر اهرم هرچـه طـرفین بیش، به طور کلـی. آید احتمال به خشم آمدن پدید می
 . تر خواهد بود میزان خشونت بیش، آمیز کنترل داشته باشند قهر

توجیـه  ،بـا گسـترش محرومیـت سیاسـی ،انقـالب گـار ۀبر اساس نظریـ ،در نتیجه
 ،معیشتی ،های رفاهی های ناشی از محرومیت ارزش رزشخشونت نیز گسترش یافته و ا

رهـای مغتیّ  ۀبـا گسـتر . شـود های مختلف منتج به نارضایتی سیاسی می اجتماعی و گونه
 . انقالب فراهم خواهد شد ۀزمین ،مختلف در توجیه خشونت و نارضایتی سیاسی

 محرومیت نسبی تدگار و انقالب اسالمی ایران ۀنظریب. 
 ،انقـالب ایـران و رویکـرد محرومیـت نسـبی گفتنـی اسـت کـهدر برسی وضعیت 

 یذهنـ یتیوضـع ،شـده هیـارا فیـتعر  بـر بنـا که ینسب تیمحروم به یابیدست یچگونگ
 جامعه یک افراد ،انقالب در .گیرند می شکل خاصی ۀانگیز  و علل با ها انقالب ،است
 توسـل با ،یابند ستد خود حقوق و ها خواسته به آمیز مسالمت مشی از نتوانند که زمانی

 علـت ،افالطـون نظـر از. رونـد مـی انقـالب و نظام تغییر دنبال به آمیز خشونت مشی به
 نتیجـه در و طبقـاتی تضادّ  موجب ،پرستی لتجمّ . است حرص و پرستی لتجمّ  ،انقالب
 تـرین قـدیمی از ،نظریـه ایـن. شـود مـی جدیـد حکومت جایگزینی و انقالب ،شورش
 است تحلیل و تقسیم قابل کالسیک های نظریه ۀدست در که است انقالب های رهیافت

   .)۲۳۱: ۱۳۴۵ ،دورانت ویل(
. اسـت شـده مطـرح مختلفـی هـای دیـدگاه ،ایران انقالب رخداد علل خصوص در
 قـرار آزمـون مـورد و کرده تبیین مختلف های نظریه در را اسالمی انقالب ،گران تحلیل
ــد داده ــه ۱۹۷۹ ســال در کــه اســالمی انقــالب .ان ــروزی ب  کــه شــد باعــث ،رســید پی
 تطبیـق صـدد در و پرداختـه اسـالمی انقـالب ۀدربـار  تحلیـل بـه انقـالب پردازان نظریه

 اجتماعی لتحّو  یک با برخورد در پردازی نظریه هر شک بی«. برآیند آن با خود نظریات
 بـه ،پدیـده آن بـا خـود هـای نظریـه تطبیـق ضمن آید می بر صدد در نخست ،سیاسی و

 . بپردازد آن لتحلی
 داتیّ ؤ م از یکی ۀمنزل به اجتماعی لتحّو  آن ،بود کامیاب تحلیل در نظریه یک اگر 
 اجتماعی لتحّو  آن تبیین و تحلیل به قادر نظریه این چنانچه اما ،شد خواهد محسوب آن
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 اجتمـاعی ۀپدید این که است وقت آن ،آمد تنگ یا فراخ حادثه پیکر بر آن قبای و نبود
 قول به البته. شود می آغاز اندیشی چاره و آید می در نظریه های مبطل از یکی صورت به

 مـوارد بـا برخـورد در پردازان نظریه که نیست چنین دهد می نشان علم تاریخ ،الکاتوش
 بـا کننـد مـی سعی بلکه ،باشند شسته نظریه آن به نسبت خویش اعتقاد از دست ،مبطل
 ،مـورد بـا متناسب و الحاقی های تبصره و مناسب های ترمیم و درپی پی های کردن رفو

 شـد طـرح رویکـرد این ،باب این از .)۳۱: ۱۳۷۸ ،حجاریان( »بازگردانند نظریه به را توانایی
 آن ثیراتأت بازتاب و اسالمی انقالب پیروزی از سال ۴۰ گذشت با امروزه دهد نشان که
 تبیـین صـدد در انقـالب هـای رهیافـت و هـا نظریـه از بسیاری هنوز ،ها انقالب سایر در

 تطبیق و انقالب تبیین به نو نگاهی و هستند آن تغییر و اصالح و خود رویکرد با انقالب
 . پرازند می آن

ــا ،اســالمی انقــالب ۀبحبوحــ در انقالبــی ایــدئولوژی  و موجــود وضــع نکــوهش ب
 حـادات و مـردم عمـومی نارضایتی ایجاد در یمهمّ  نقش ،پیشین نظام از زدایی مشروعیت

 بـا اسـالمی انقـالب در انقالبـی ایدئولوژی. است کرده ایفا شاهنشاهی نظام علیه ها آن
 مـردم تحریـک و تحریض در یمهمّ  نقش ،خود نظر مورد مطلوب جامعه ۀارائ و ترسیم
 با ایدئولوژی. است کرده فراهم را اسالمی انقالب پیروزی ۀزمین و داشته شاه رژیم علیه
 رژیـم علیـه یمّلـ انسجام و اتحاد ایجاد باعث ،جامعه عضایا به مشترک بخشی تهویّ 

 با همچنین. است آورده فراهم ،حاکم رژیم سرنگونی در را یمهمّ  نقش و شده گذشته
 اعتراضـی جنـبش بـه مردم پیوستن در مهمی نقش ،»پوشی پرده« استراتژی کارگیری هب

  .)۳۹۴: ۱۳۸۸ ،پناهی( است داشته رژیم علیه
 نظم و پهلوی رژیم مشروعیت بحران از جامعه رهایی ،المی ایرانانقالب اس اهداف

 کـه مشروعیتی بحران ،بود رژیم آن توسط جامعه بر حاکم سکوالریستی ۀوابست سیاسی
 فراگیـر ۀسـلط و سـو یـک از حـاکم اسـتبدادی نظـام سکوالریسـتی فرهنـگ در ریشه
 و سکوالریستی ظامن حاکمیت ،دیگر جانب از. داشت امپریالیسم و صهیونیسم ۀگسترد

 نـه ،آن اعتقـادی مبـانی و اصـول که شد می اعمال ای جامعه در استعماری - استبدادی
 ذاتـاً  هـای اندیشـه بلکـه ،نداشـت حاکمیـت ایـن با سازگاری و همسویی گونه هیچ تنها

 بـه یـا کشـید مـی چـالش بـه را اسـتعماری ۀسلط و استبدادی اقدام نوع هر ،آن انقالبی
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 کـرد می تجویز خود پیروان برای را استعماری ۀسلط و استبدادی نظام با چالش ،عبارتی
 نفـی ۀمثابـ بـه »فـرج انتظـار«. داشـت ایـدئولوژیک توجیـه و تبیین ،تجویز این برای و

 اسالمی حاکم برای خاص صفاتی وجود لزوم بر کیدأ ت ،دینی های حکومت مشروعیت
 عدم به که مسلمانان برای ظالم امحکّ  برابر در شورش تجویز ،اجتهاد و عدالت همچون
  .)۱۶ و ۱۵: ۱۳۸۵ ،محمدی( باشد می ،شود می منجر نیز آنان از پیروی و اطاعت
 نیـز تدگار تئوری و نبوده تبیین قابل غربی های تئوری در ایران انقالب ۀزمین و علت

 گونـه دو ۀوسیل هب ،سلطنتی رژیم از زدایی مشروعیت. ندارد را ایران انقالب تطبیق یارای
 بـه کـه اسـت عواملی ،زا درون عوامل از منظور. گرفت صورت زا برون و زا درون عوامل
 ،شـیعه ایـدئولوژیکی دیدگاه از. دهد می قرار بست بن در را رژیم ماهوی و ذاتی لحاظ
 ،شـده تفویض پادشاه به خداوند طرف از که الهی موهبتی عنوان به سلطنتی نظام دیگر

 و صـالحیت و اهلیـت فاقـد نهـادی ،خود خودی به سلطنت ادنه بلکه ،شود نمی یتلقّ 
 حکومت کتاب در) ره( خمینی امام ،راستا همین در. شود می شناخته شریعت مخالف
 و ملـوک ۀکلمـ ،اکـرم مبراپیـ نـزد کلمه منفورترین که کند می اشاره خود اسالمی
  .)۳۹۴ :۱۳۷۸ ،خمینی امام( است بوده سالطین

 بـر خود بلکه ،ندارد موضوعیت و قداست دینی نظر از تنها نه سلطنت نهاد ،در واقع
 و جاهلیـت های تسنّ  مبنای بر قدرت انتقال و است کیمتّ  زورمداری و بتغلّ  سیاست
 و اسالم نظری و اعتقادی مبانی با کامالً  ،امر این. گیرد می صورت خون عامل و وراثت
 اینکـه و نسـبی حرومیـتم ،وصـف ایـن بـا؛ دارد قـرار یجـّد  تعارض در شیعه مذهب

. رسـد مـی نظر به ضعیف بسیار علل از ،با واقعیت انطباق نداشت ایران ۀجامع انتطارات
آخـر پهلـوی نبـوده  ۀتاریخی در ایران داشته و محـدود بـه دور  ۀزمین ،چون این موضوع

 . است
 خمینی امام که گردد می بر شاه رژیم های سیاستگذاری و اقدامات به ،زا برون عامل

 ربـ را اساسی ضربات و کند می اشاره شاه رژیم عملکردهای به ،وسیع مقیاسی در) ره(
 بیـان گونـه ایـن را هـا ویژگـی ایـن از برخـی ،آبراهامیـان. سـازد مـی وارد وی مشروعیت

 و آمریکـا هـای امپریالیسـتی بـه کشـور فـروش برای را شاه ]خمینی امام[ او: « دارد می
 از حمایـت ،اساسـی قـانون کـردن مـال لگـد و مشـروطیت نقـض ،اسـرائیل بـه کمک
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 دادن هـدر و فحشا ۀاشاع و تشویق ،ملی فرهنگ کردن نابود ،فقرا استثمار و ثروتمندان
 »داد مـی قـرار شـدید انتقـاد مـورد عیاشـی مجـالس و قصـرها در کشـور ارزش با منابع

  .)۵۲۴: ۱۳۷۸ ،آبراهامیان(
 بیان »اسالمی انقالب شعارهای شناسی جامعه« کتاب در پناهی که جامع تحلیل در
 حدود که اسالمی انقالب در شده مطرح شعارهای مجموع از که شده مشخص ،کرده
رهای مختلف نظـام ها به متغیّ  درصد آن ۲۱٫۳شعار یا حدود  ۸۸۵ ،اند بوده شعار ۴۱۵۳

شـود کـه بیشـترین تعـداد و  مشـخص مـی ،با توجه به دیگر محورهـا. ق دارندپیشین تعلّ 
  .)۳۰۷: ۱۳۹۲ ،پناهی( باشد ق به این محور میرهای انقالب اسالمی متعلّ درصد شعا

نفرت و خصومت مردم و انقالبیون از  ۀنشان دهند ،حجم باالی شعارها از یک سو
بحـران مشـروعیتی اسـت  ۀنشان دهند ،و دولت پهلوی است و از سوی دیگر رژیم شاه

بـه عبـارت . بیـان شـده اسـتکه به صورت شعارهای مختلف توسط انقالبیون و مردم 
 ،اقتصادی و اجتماعی رژیـم پیشـین ،سیاسی ،شعار مربوط به ابعاد فرهنگی ۸۸۵ ،دیگر

 ،مخالفـت ،هـا را در جهـت محکـوم کـردن شعارهایی هستند که مـردم و انقالبیـون آن
 انـد های گوناگون سـر داده ت و اعتراض به نظام حاکم مطرح کرده و در موقعیتیضّد 

   .)۳۰۹ :۱۳۹۲ ،پناهی(
درصـد  ۹۷٫۵یـا  شـعار ۸۶۳ ،شعار این محور ۸۸۵از  گفتنی است که ،در مجموع

 ۲۲انـد و فقـط  ها به محکوم کردن و مخالفت با وضعیت سیاسی رژیم پهلوی مربوط آن
بـا توجـه بـه ایـن . شـوند هـا مربـوط مـی درصد شعارها بـه دیگـر وضـعیت ۲٫۵شعار یا 
وضـعیت سیاسـی  ،بـرای انقالبیـون و مـردم لهأترین مس توان گفت که مهم می ،وضعیت

 ایـن ماهیـت ضـّد . ه آن بـوده اسـتمتوّجـ ،مـردم ۀکه نوک تیز حملـ رژیم پهلوی بوده
کرده بود  رژیم پهلوی بوده که مردم را چنان منزجر و متنفر ۀاستبدادی و وابست ،مردمی

تـوان  می ،همچنین. که حاضر شدند جان خود را برای سرنگونی چنان رژیمی فدا کنند
و فرهنگـی  اقتصـادی ،های اجتماعی نابسامانی ۀاین تحلیل را نیز بیان کرد که مردم هم

اند و تمام نیرو و توان خود را بـرای برانـدازی  جامعه را از چشم شاه و رژیم پهلوی دیده
 ،راه برای اصالح اوضاع نابسامان فرهنگی ،اند تا با براندازی رژیم شاه آن معطوف کرده

  .)۳۱۰: ۱۳۹۲ ،پناهی( ا گرددهیّ اجتماعی م
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مهم این است که در میان شعارهایی که متوجه وضعیت سیاسی نظـام پیشـین  ۀنکت 
 ۹. ۱۵شعار یعنی  ۱۳۷درصد در مخالفت با رژیم شاه و  ۴. ۳۳شعار یعنی  ۲۸۸ ،هستند

چیزی حدود نصف  ،به عبارتی. شوند های شاه مربوط می درصد نیز به اعمال و سیاست
موضـوعی . شود های او مطرح می به شاه و اعمال و سیاست ،ای وضعیت سیاسیشعاره

چراکه از نظر فقه  ،موضوعی اساسی و بنیادی است ،که از نظر ایدئولوژی انقالبی شیعه
والیـت  ،والیت فقیه و حکومت اسالمی امام خمینـی ۀسیاسی شیعه و بر اساس نظری
بـه فقهـای واجـد  ،ت به طور عامبوده که در زمان غیب مخصوص خدا و معصومین

بایسـتی فقیـه عـادل و  ،لذا در شرایط حال که زمان غیبت است ،شود شرایط واگذار می
  .)۳۲۹: ۱۳۷۸ ،امام خمینی( الشرایط حکومت را در دست بگیرد جامع
حکومت طاغوت اسـت و  ،حکومت هر انسان غیر عادل و غیر فقیه ،بر این اساس 

اگر حاکم زمان هم شخصی مثل محمد رضـا پهلـوی  خصوصاً م ،باید با آن مبارزه کرد
طـاغوت بـودن  ۀبهانـ ،بوده و به خوبی باشد که اعمال و رفتارهای ضد دین وی آشکار

گیری کـرد کـه بـا توجـه بـه  توان نتیجه می ،بنابراین .کرد خود را برای انقالبیون مهیا می
سایر انقالبیون از یک سو و  ایدئولوژی سیاسی انقالبی مطرح شده توسط امام خمینی

یـک بسـتر و  ،مردمی شـاه و عوامـل رژیـم از طـرف دیگـر دینی و ضّد  و عملکرد ضّد 
به عمـل را برداری از آن  نهایت استفاده و بهره ،وجود آورده بود که انقالبیون هشرایطی ب

بر مشروعیت متزلزل رژیـم پهلـوی  ،ها سخنرانی و ها اعالمیه ،آورده و با طراحی شعارها
 . زمینه فراهم شد ،ال بردن مشروعیت دینی و سیاسیؤ تاختند و با زیر س
اگر وضعیت سوم محرومیت مدنظر گار را در این  ،محرومیت نسبی ۀبر اساس نظری
بـا رشـد ناگهـانی  ۱۳۵۰دهد کـه انتظـارات مـردم در سـال  نشان می ،مرحله تبیین کنیم

کشور را با درآمد  ،ه اقتصاد ایراندالر بوده است که تزریق پول نفت ب ۴۰قیمت نفت به 
بـا  ۱۳۵۷تـا  ۱۳۵۵از سـال ایـن در حـالی اسـت کـه ؛ اقتصادی باال مواجه کرده اسـت

 ۱۳۵۷ایران با رکود و تورم همراه بوده که موجب انقـالب  ،کاهش قیمت نفت در اروپا
 تنهـا ایـن نظریـه ،مـادی - با نگاه تک بعـدی و صـرف اقتصـادی. در ایران شده است

رویکـرد  ،گـار ۀبه این دلیل کـه در نظریـ ،یی تبیین بخش اقتصادی انقالب را داردتوانا
در انقــالب ایــران مصــداق پیــدا  ،ایــن وضــعیت و اقتصــادی و سیاســی برجســته اســت
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چنـد  هـر ،موضوع اقتصادی و رفاه مادی نبـوده ،درخواست انقالبیون ، چراکهکند نمی
آنچـه در . انقالب نیـز نیسـت ۀبره موضوع به معنای وضعیت خوب اقتصادی ایران این

 . سازد ماهیت انقالب را آشکار می ،جداول باال نشان داده شد
بشیریه از موافقان این  .موافقان و مخالفانی داشته است ،محرومیت نسبی گار ۀینظر 
 نظر به ،فوق های   یهنظر  پرتو در رانیا وضعیت به نگاهی باکه بر این باور است  ،نظریه

محرومیـت  ۀیـنظر  با ،انقالب از قبل های سال عنیی ،۱۹۷۸تا  ۱۹۷۳ ۀدور  که رسد می
جان فوران و فرد هالیدی به صـورتی از ایـن نظریـه  ،نیکی کدی .دارد همخوانی نسبی

 زاده، ریمشـ ؛۵۳۲: ۱۳۸۳ فـوران، ؛۱۳۷۸ ،یکـد ( دارنـد قـرار موافقـان ۀدست در وحمایت کرده 
 اسـکاچپول، شـده اصـالح یۀنظر  فوکو، شلیم ه،ینظر  نیا مخالفان جمله از. )۴۲: ۱۳۷۵
 ؛۱۳۸۶ فوکـو،( هسـتند یخـارج و یداخلـ پردازان هیـنظر  از یاریبسـ و یعشـق یلیل الگار،

 یاقتصـاد بحـران و اقتصـاد از فراتـر را رانیـا انقـالب کـه )۱۳۷۹ ،یعشق ؛۱۳۷۷ اسکاچپول،
 .هستند نظر نیا مخالف و کنند یم لیتحل

 صـرفاً  و جانبـه دیدگاه یـک ،ر تحلیل انقالب اسالمیرویکرد گار د رسد می به نظر
نبود توجیه کافی  های فرهنگی و سیاسی انقالب ندارد و اقتصادی است و توجه به جنبه

ضـعف ایـن نقاط از دیگر  ،اقتصادی ایران تحّوالتبرای انطباق نوسانات قیمت نفت بر 
زندگی مـردم دخیـل طور مستقیم در  هب ،گفتنی است که درآمدهای نفتی. نظریه هست

 . نبوده و اینکه نوسانات چندان شدید نبوده است تابتوان یک انقالب را به آن نسبت داد
 انقـالب در مطـرح شـعارهای در ،گرفتـه انجـام ۸۹ سـال در که پژوهشی پایۀ بر 

 توجه ضرورت و اسالم دین اهمیت و) درصد۴۱( جانباز و ارزش شهادت بر ،اسالمی

کیـد )درصـد۶( اسـالمی ش حجابارز  و) درصد۳۱( آن به  همچنـین. اسـت شـده تأ

 نشـان پیشـین نظـام وضـعیت به انقالب مربوط شعارهای بررسی ،تحقیق این براساس

مردمی و  ضّد  ،نظامی فاسد ،مردم برای مختلف علل به ،ایران سیاسی نظام که دهد می
  .)۱۰: ۱۳۹۴ ،هراتی؛ ۳۲۰: ۱۳۹۲ ،پناهی( فاقد مشروعیت سیاسی بوده است

 هـای آرمـان و اهـداف بـه مربوط ،اسالمی انقالب شعارهای بیشترین که آنجا از 

 وضعیت از مردم نارضایتی که است آن گویای نیز این ،فرهنگی بوده ُبعد در انقالب

 اسـالمی انقـالب تعّلـ ترین مهم شاید بوده و ابعاد سایر از شدیدتر، جامعه فرهنگی
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۴۶ 

 سیاسـی شـعارهای قالـب و در شده بدل یاسیس نارضایتی به نارضایتی این اما؛ باشد

 برخالف .)۱۰: ۱۳۹۴ ،هراتی( است یافته نمود گذشته رژیم نامطلوب وضعیت به مربوط

 گیـری شـکل ،شـده عنـوان فرعـی عـاملی به عنـوان اقتصاد که ایران اسالمی انقالب

 جنبـۀ از بیشـتر ،مشـابه گرفتـۀ شـکل های جنبش دیگر البته و بحث های مورد انقالب

 فرهنگ نقش ،مقابل در. است گرفته قرار پردازان توجه نظریه مورد سیاسی و قتصادیا

 و دوم دسـت عامـل بـه عنـوان ،در جامعـه نارضـایتی بـه شکل دهنده عامل به عنوان
  .)۱۶: ۱۳۹۱ ،درخشه و هراتی( است شده گرفته نظر در رنگ کم

 تـوان مـی ایران المیاس انقالب با گار نظریۀ پذیری تبیین نقد در که دیگری نکتۀ

فرایند زمانی را طی نکرده بود و عـالوه بـر آن  ،این است که رشد اقتصادی نمود اشاره
 رکود و تورمکه  ۱۳۵۷تا  ۱۳۵۵رشد بوده و از  ۀکه بره ۱۳۵۵تا سال  ۱۳۵۰سال  ۀدر بره

 زمانی ۀبره در پیش از این آغاز شده بود و ،انقالب با تکیه بر عوامل دیگر ،حاکم بوده
 توانـد نمـی ،نتیجـه درو  بـود شـدن سپری حال در پیروزی به نزدیک های دوره ،مذکور
 . باشد انقالب علت برای اصلی عامل

 اسالمی انقالب ایران - ماهیت فرهنگی ج.
 تیـماه بـر بنـا ،یانقالبـ هـر ماننـد این انقالب ،بنا به ماهیت انقالب اسالمی ایران

 برخی که دارد یا ژهیو  خاص و اصطالحات و ها واژه ،میمفاه ،خود های هدف و برنامه
 و هـا واژه نیا میان از. است ناب اسالمی و ارزشی یها شهیاند از خاص ییایدن ،ها آن از

 ،مسـتکبران ،مستضـعفان مظلـومین و همچـون هـایی عنوان تـوان می ،نینو  اصطالحات
اهیم توجــه بــه مفــ ،همچنــین .بــرد نــام را مستضــعفان تیــحاکم ایــ یاســتکبار جهــان
حاکمیـت الهـی کـه مخصـوص انقـالب  ،محـوری عـدالت ،ایثـارگری ،طلبـی شهادت

گاه یجا ،زین نیام امام حسیعاشورا و ق ۀواقع. دنیای جدید است تحّوالتاسالمی در 
 ،رانیـخ معاصر ایع تار یوقا نیتر  مهماز  یکی. ان داردیرانیا ینید  ـ   یدر نظام فکر یا ژهیو 

ر از فرهنـگ متـأثّ  ،یاسـیپردازان س هیـاز نظر  یاریذعان بساست که به ا یانقالب اسالم
را   نیام امـام حسـیـق ،عهیش« ل معتقد استیتدا اسکاچ ،عنوان مثال به. است  عاشورا

 یبـه نقـل از هنـر ( »ه شاه مورد استفاده قرار دادیواکنش عل ین چارچوب برایعنوان بهتر  به
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م یاز مفـاه یاریبلکـه بسـ ،ستیفرد نک مفهوم منیعنصر عاشورا  .)۱۶۴: ۱۳۷۹ ،پـور فیلط
امر به  ،ر شهادتینظ یمیمفاه. شود یآن گره خورده که توأمان به ذهن متبادر م گر با ید 

   حماسـۀ عاشـورا ییابعـاد محتـوا یهمگـ ،یو تبّر  یجهاد و تولّ  ،از منکر یمعروف و نه
ع یان از وقـایـنرایر ایو بـه تفسـ اند افتهـیـ یاسیکارکرد س ،است که به شکل تمام و کمال

از  یکـیعنوان  ز بـهیـمفهوم جهـاد ن. دهند یداخل و خارج جامعۀ خود جهت م یاسیس
در اسـالم . دارد یمـروان آن زنـده نگـه یـرا در پ یگـر یروح انقالب ،عیّ فروع مذهب تش

ن یـا. نسبت به جهاد شده است یا ژهیت و یعنا ،طور خاص ع بهیّ طور عام و مذهب تش به
را  یان ویعیکــه شــ یا بــه گونــه ،افتــهیتــام  یتجّلــ نیام حســامــ یدر زنــدگ ،مفهــوم

ۀ یّ ت روحیتقو  یرا برا یشهادت بستر مناسب ،بین ترتیبد. کنند یالشهداء خطاب م دیّ س
 یان ظالمانه تلقّ یعیکه از منظر ش یاسیس یها نظامه یخصوصًا عل ،یگر یمبارزه و انقالب

   .)۲۶۶: ۱۳۸۱ ،زاده بینق؛ ۱۲۷: ۱۳۷۹(هنری،  استجاد کرده یا ،شوند یم
 و الملـل نیب روابـط بر حاکم اتینظر  تنها نه ،آن یرهبر و یاسالم گفتمان انقالب 
 ،اولیـماک کسـانی همچـون یها شهیاند از گرفته تأنش که را موجود یجهان ۀسلط نظام

 حرکـت هیـنظر  و اعتقاد نیا با بلکه ،داند می مردود ،است مورگنتا هانس و توماس هابز
 طلبان سـلطه نیا تا و است نیمستکبر  انقراض به بسته ،جهان صلح و سالمت« که کرد 
 تیـعنا آنهـا بـه یتعـال یخدا که خود ارث به نیمستضعف ،هستند نیزم در فرهنگ یب

   .)۲۶۲ ،۱۱: ۱۳۶۱ ،خمینی امام(. »رسد ینم ،فرموده
. انـدد حاکمیت را از آن خداوند مـی حّق  ،فرهنگی انقالب وماهیت الهی  ،در واقع

 سبب به ،تفاوت این و دارد هایی تفاوت یکدیگر با ،ماهیت نظر از انقالبی یا نهضت هر
 کـه ،مکاتـب برخـی نظـر بـرخالف. اسـت آنان محیطی تفاوت و اهداف در اختالف
 عبـارت ماهیـت ایـن و بوده یکسان آنان ماهیت اما ،گوناگون ها انقالب شکل معتقدند
 مـادی ۀریشـ ،ها انقالب ۀهم که داشت توجه نکته این به باید ،اقتصاد و یتمادّ  از است
 و اقتصادی نظر از جامعه شدن قطبی دو ،ها انقالب از برخی ۀریش است ممکن. ندارند
 و اعتقـادی ،اجتمـاعی ،سیاسـی ماهیتی ها انقالب از بسیاری حال این با اما ،باشد مادی

ماهیــت بــر عــالوه  ،ایــرانانقــالب اســالمی  .)۶۹: ۱۳۸۷ ،ملکوتیــان( دارنــد ایــدئولوژیک
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۴۸ 

هـا شـده و در  انقالب ۀجدید در حوز  ۀنظری ۀتولید کنند ،ایدئولوژیک و فرهنگی خود
 . های بعد از خود شده است الگو برای انقالب ،اسالمی و دینی ۀحوز 

 مـورد خوبی بـه آن کـه اگـر دارد را خـود خـاص ماهیـت ،نیز ایران اسالمی انقالب
 و آمـده شـمار بـه جهـان هـای انقالب دیگـر همانند تاس ممکن ،نگیرد قرار شناسایی
 هـا انقالب دیگـر کـه نتـایجی و آثـار کـه گرفـت خواهـد شکل انتظار لذا ،شود تحلیل
 ماهیـت تبیـین جهت .)۸۱: ۱۳۹۱ ،فر شـفیعی( دهد رخ نیز ایران انقالب مورد در ،اند داشته

 رنظـ در انقـالب از قبـل ایران جایگاه چون هایی فهمؤلّ  بایست می ،ایران اسالمی انقالب
 انقـالب نخسـتین را ایـران انقـالب و ایـن کـه جهان های انقالب سایر رهبران از برخی
 در اسـت توانسـته انقـالب ایـن آنان نظر از چراکه ،نامند می جهان در فرهنگ بر مبتنی
 از کـه  ،سیاسـتمداران از ای پاره. عرب جهان جوانان قلب در ویژه به ،گیرد جای ها قلب

 عنوان بـه مـذهب ظهـور اثبات« را آن ندا هبود ایران انقالب روند و جریان شاهد دیکنز 
 انبـوه قدرت با ،الهی حکومت آمیختن هم در با که دانند می »سیاسی مهم نیروی یک
 کـه )۴۳۵: ۱۳۷۸ ،استمپل( کنند می ایجاد را انقالب از دیگری نوع ،درست مبنای بر مردم

 . است البانق اسالمی فرهنگ نشر درصدد
 کـه اسـت معتقـد انقالب کارشناس و پرداز نظریه عنوان به ،نیز اسکاچپول تدا خانم
 فرانسـه و روسـیه هـای انقالب هماننـد کـه بود اجتماعی انقالبی ،ایران اسالمی انقالب
 ۀهم تجهیز با بلکه ،سادگی به نه هم آن ،است شده ساخته مردم توسط لکهب ،نشده ایجاد

 پرداخـت و قـوی رهبـری بـا و اجتمـاعی طبقات و اقشار ۀهم و ورکش سراسر امکانات
 شـد ساخته ایران درون ،انقالب این .)۲۸۶، ۱۹۷۹ ،اسکاچپول؛ ۳: ۱۹۹۳ ،فوران( گزاف بهایی

 تـا شـد سـبب انقـالب این بودن فرامرزی. گردید صادر نیز کشورها و مناطق دیگر به و
 را خـود ۀجامعـ درونـی روابـط در دجـو م های سـنت و ها ارزش تنها نه ،اسالمی انقالب

 بر عمیقی تأثیر ،جدید ایدئولوژیک های ارزش و اصول طرح خاطر به بلکه ،کند لمتحّو 
 . گذارد الملل بین روابط بر حاکم ارزشی نظام و بنیادها

 انقـالب که است معتقد جهانی نظم بر اسالمی انقالب تأثیر با رابطه در فوکو میشل
 نظـام تعامـل و معـامالت ،معـادالت در را اسـالم مکتـب و ندیـ عنصـر ،ایران اسالمی

 ،دیـن های فـهمؤلّ  بـر  تکیه با ،ایران اسالمی انقالب .)۶۴: ۱۳۷۷ ،فوکو( کرد وارد الملل بین
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 هـدفی کـه داد نشـان و یافـت ظهـور جامعه بطن از ،استکبارستیزی و اجتماعی قدرت
 سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و ینید  های فهمؤلّ  ،واحد  آن در انقالب این. دارد جهانی

 تـا شـود می موجـب ،ایـران انقـالب بـودن تیمـاهیّ  چنـد. داشـت همـراه بـه خـود با را
 و برآمـده آن بـا تعامـل درصـدد خود ماهیت با متناسب کشور این از خارج های جنبش

 منظر از ای عده ،فرهنگی منظر از برخی. کنند برداشت آن از را خود نیاز مورد الگوهای
 طبـق بر. نگرند می اسالمی انقالب به غیره و سیاسی و اجتماعی منظر از ای عده ،ینید 

 مـذهب و فرهنـگ ،ایـدئولوژی که کرد اثبات همه به ایران انقالب، کدی نیکی ۀگفت
 ،پنـاهی( رونـد می شمار به آن ماهیت عنوان به و کرده ایفا ایران انقالب در را اصلی نقش
عـالوه بـر  ،انقالب اسالمی ۀدهای فرهنگی و ارزشی دربار این رویکر  ۀهم .)۱۷۷: ۱۳۹۱

 ۀتوسـع ۀپـذیری نظریـ ابطـال یدر راسـتا ،آشکارسازی ماهیـت انقـالب اسـالمی ایـران
 . انقالب ایران نیز هست ۀنامتوازن دربار 
 سـاخته تبـدیل فراملی ایدئولوژی یک به آغاز همان از را ایران انقالب ،دینی ماهیت

 تمــام. برخاســت مقابلــه بــه شــرقی و غربــی گرایی یمــادّ  رتفّکــ دو مقابــل در کــه بــود
 هر ،است گرفته قرار بررسی مورد امروز به تا انقالب کارشناسان توسط که هایی انقالب
 بـه ایران اسالمی انقالب اما ،بودند قطب دو این از یکی به وابسته یا و گرفته الهام کدام
 انقـالب مهـم ۀشاخصـ اولین. گشت تمایزم آنان از دینی ایدئولوژی از برخوداری سبب
 مشـارکت و اسالمی انقالب بودن فراگیر وجود با. بود آن اسالمی و دینی ماهیت ،ایران

 شـورای دبیرخانـه( سـنت اهـل ویژه به مذهبی و دینی های گروه و اقوام ،طوایف از بسیاری
 مـذهبی انقـالب یـک عنوان بـه ایران انقالب، )۱۳۹۵ ،سنت اهل دینی علوم مدارس ریزی برنامه
 مبتنی تشیع مذهب .)۷۲: ۱۳۹۱ ،زاده جمال( شود می شناخته دارد تشیع مذهب در ریشه که
 سـتمگری و ظلـم بـا مبـارز بـه و کرده ستم و ظلم نفی همواره ،بیت اهل مکتب بر

 خاسـتگاهی دارای ،خـواه سـاالری مردم هـای جنبش ،نیـز بحـرین در. اسـت فراخوانده
 اسالمی انقالب بازتاب آنچه. دارد تشیع مکتب در ریشه گفت وانت می که بوده مذهبی

 مـردم حضور میزان. است بوده آن قتحقّ  در مردم ۀگسترد حضور ،سازد می مضاعف را
. اسـت انقـالب آن بـودن نـاب و محبوبیـت و عمـق میـزان ۀدهند نشان ،انقالب هر در

 بزرگـی بـر ،جهان دیگر های انقالب با مقایسه در ایران انقالب در مردم ۀسابق بی حضور
  .)۴۲: ۱۳۹۴ ،محمدی( افزاید می جهان در آن بازتاب و انقالب این
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 در انقالب اسالمی ایران »گاررابرت  تد« ۀنظری ارزیابی و سنجش د.
 و مـردم انتظـارات انیـم ،رکـود کیـ وقوع با یاقتصاد عیسر  رشد هدور  کی از پس
 دچـار مـردم اقشـار از برخـی و شـود مـی ایجـاد اخـتالف ،شـده فراهم دیجد امکانات

 منجـر ،شـود خارج تحمل سطح از اختالف این وقتی .شوند می نارضایتی و محرومیت
 صـورت بشـتری قتعّمـ او فکـری مبـانی و سیو یـد  ۀیـنظر  در اگر. گردد می انقالب به

 کـردیرو  کیـ ،باشـد شـناختی روان کـه آن قبـل او تئـوری کـه دارد را نتیجه نیا ،گیرد
 عامـل هـر از قبـل را انقالب وقوع اساسی و اصلی نقش که کردییرو . ستا اقتصادی

 ۀنقط عنوان به توان می را آن که تلفیقی ،دانند می آن از ناشی تحّوالت و اقتصادی ،گرید 
 بـا تئـوری نیـا تطبیـق و اهمیـت که است چیزی همان نیا و دانست او تئوری در قوتی

 محرومیـت ،محض اقتصادی دگاهید  با سیو ید . است کرده ریپذ توجیه را رانیا انقالب
 در موفقیـت ،دلیـل همـین به .)۱۳: ۱۳۷۷ ،گر( کند می معرفی انقالب بروز عامل را نسبی
 ۀیـنظر  ،سیو یـد  جیمـز کـه زمـانی از قرن نیم از بیش. نیست دارا را ایران انقالب تبیین
 تئـوری کیـ سـوی بـه« عنوان تحت ای مقاله در ها انقالب گیری شکل باب در را خود
 کـرد طرح ۱۹۶۲ سال در» American Sociological Review« مجله در »انقالب برای
 اقتصـادی مسـائل بـه سیو یـد  تبیـین ،ییمبنا جهت از شد اشاره که همانطور .گذرد می
 و شـناختی روان ۀحیطـ بـه ،اقتصـادی عوامـل از گـرفتن کمـک بـا سـپس و پـردازد می
 طبـق ،نیبنابرا. است سیاسی شناسی جامعه آن ۀجنتی ،تینها در و اجتماعی شناسی روان
 جینتـا کـه باشـد مـی شـناختی روان - اقتصـادی ۀیـنظر  کی معنی کی به ،سیو ید  مدل

 . دارد پی در شناختی جامعه و سیاسی
 کـیمحرّ  عامـل صورت به تواند نمی ،»مطلق محرومیت« ای فقر است معتقد سیو ید 
 رفع پی در چیز همه از بیش مردم ،مطلق فقر در رایز  ،کند عمل انقالب و شورش برای

 ۀادام ندیفرا در تنها را شیخو  روانی و کییفیز  توانایی و هستند شیخو  ضروری نیازهای
 ندارند اجتماع به کاری افراد ،وضعیتی چنین در. گیرند می کار به ماندن زنده و حیات

 نیبهتـر  در نیـا و نـدکن می فارغ را خود ،ندارد ربطی ماندن زنده به که فعالیتی هر از و
 اسـت خاموشی و سأی با مترادف ،حالت نیبدتر  در و سپردن قضا به تن معنی به حالت
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 ،هسـتند اقتصـادی شرایط بدترین در مردم وقتی« .)۳۵: ۱۳۹۰ ،فردویـی اویسی و ها جمشیدی(
 انقـالب موجـب کـه چیـزی آن .)۲۴۲: ۱۳۸۲ ،فـوران( »بزننـد قیـام بـه دسـت است بعید
 شود می انقالب و شورش سبب نسبی محرومیت بلکه؛ نیست مطلق میتمحرو ،شود می

 ،انتظـارات ایجـاد شـده ،آنچه در تئوری دیوس وجود دارد ،در واقع .)۶۶۳: ۱۳۷۴ ،گیـدنز(
مین أاگر فاصله بـین رفـاه و فقـر از طـرف حاکمیـت تـ. کند انقالب را فراهم می ۀنیزم

 . ناپذیر است انقالب اجتناب ،نشود
 ،محرومیـت نســبی ۀنظریــ بـا ایــران انقـالب پــذیری تطبیـق ارزیــابی ایبـر  اینجـا در

 . شود می بررسی مختصر صورت به مذکور ۀنظری مهم های فهلّ ؤ م
هرگونه تغییر اجتمـاعی کـه  ،در تئوری محرومیت نسبی که کند گار چنین طرح می

ل بـدون ایـن کـه وسـای ،موجب ظهور و نضج انتظارات برای زندگی بهتر نزد مردم شود
 ،گـار( ثبـاتی سیاسـی بینجامـد تواند به بـی می ،گرددانتظارات فراهم مین این أالزم برای ت

ایران قابل بررسی و ارزیابی هست  ۀدر جامع ،زمانی این رویکرد نظری گار .)۱۲۴: ۱۳۷۹
گار در بررسی ابعاد مختلـف یـک  ۀجمل. شروع انقالب روشن شود ۀکه ماهیت و زمین

تنهـا  ،قیام برای زنـدگی بهتـر. ادی را مورد توجه قرار داده استتنها یک بعد م ،انقالب
عـالوه بـر ماهیـت دینـی و اسـالمی  ،در انقـالب ایـران. ماهیت رفاهی و معیشت است

وابستگی رژیم و شکاف و تبعیض در رژیم ایران و  ،ماهیت استبدادی رژیم بهاعتراض 
 . از علل مهم انقالب بوده است ،عدم مشارکت سیاسی

 دارد را نتیجـه نیـا ،گیرد صورت شترییب قتعمّ  او فکری مبانی و گار هینظر  در اگر
 کـردییرو . اسـت اقتصادی کردیرو  کی ،باشد شناختی روان که آن از قبل او تئوری که
 تحـّوالت و اقتصـادی ،گـرید  عامل هر از قبل را انقالب وقوع اساسی و اصلی نقش که

 و دانست او تئوری در قوتی ۀنقط عنوان به توان یم را آن که تلفیقی ،ددان می آن از ناشی
 کرده ریپذ توجیه را رانیا انقالب با تئوری نیا تطبیق و اهمیت که است چیزی همان نیا

 بـروز عامل را نسبی محرومیت ،محض اقتصادی دگاهید  با ،گار و بعدها دیویس. است
را  ایـران انقـالب ی بـاسـازگار ،دلیـل همـین به .)۱۳: ۱۳۷۷ ،گر( کنند می معرفی انقالب
هـای  فـهلّ ؤ گرایش به م میزان و درصد ،جدول زیر شاخصه ،یکلّ  ۀدر یک مقایس. ندارد
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 تئوری انطباق ،های آزمون شده در انقالب ایران شاخصه. دهد انقالب ایران را نشان می
 . کند یید نمیأمحرومیت نسبی در انقالب ایران را ت

  )۷۰: ۱۳۸۴ ،اکبری معلم( 
 ،گار رابرت تد نظریۀ که هستند فرضیه این اثبات و تحلیل منطقی پی در اننگارندگ
 تبیـین بـرای توانمنـدی فاقـد ،نظریـه ایـن. نیست دارا را ایران انقالب با کامل سازگاری
 در ارزش و هویـت و انقالبـی بسـیج ،رهبـری ،ایـدئولوژی ،فرهنـگ محور بر تحّوالت
 بـر ،جوامع اسالمی و به خصوص در ایـران انقالب در ۀزمین. است مطالعه مورد جوامع

 ،نسـبی محرومیـت تئـوری ،طرفـی از. اسـت اسـتوار ایدئولوژی و رهبری ،فرهنگ ۀپای
 و شـکاف ،تبعیض در ریشه که سازد می آشکار نیز را ایران کشور در تحّوالت از یبخش

گاهی  فسـاد ،وابسـتگی ،حـاکم رژیـم اقتـدار عاتو موضـ در کـه اسـت آن وجود از آ
 لحـاظ بـه کـه شـود پدیـدار می موضوعات سایر و اقتصادی تبعیض و فاصله و هگسترد
 . شد خواهد بررسی نوآوری و اهمیت
 انقـالب موجـب حتمـی صـورت بـه مـذکور مـوارد کـه داشـت نظـر در باید ،البته
 جامعـه سـطح در سیاسـی خشـونت و بحـران بـروز بـه عامل این وجود بلکه؛ شوند نمی

 بـر مبتنـی و سیاسـی و اقتصادی ،نظریه این در نسبی تمحرومی مبنای. کند می کمک
 ماهیت دلیل به که ایران اسالمی انقالب مانند هایی انقالب با امر این. است ابزاری عقل
 . است تعارض در ،دارد قرار مبنا این مقابل ۀنقط در دینی
 و جامعـه در تبعـیض و شـکاف ،محرومیـت وجود از ناشی های بحران ،حقیقت در
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گاهی  انقـالب موجـب زمانی و شده سیاسی خشونت بسترساز ،آن از سیاسی درک و آ
 و باشـد داشته وجود جدید های ایده جمله از دیگری های زمینه و عوامل که شد خواهد
 براسـاس ،ایـران انقـالب در خصـوص به و اسالمی جوامع در انقالب جانبۀ یک تحلیل
 وجـود بخـش چـه اگـر. رسـد نمـی نظر به سازگار ،گار اجتماعی - روانشناختی ۀنظری

گاهی و تبعیض  . وجود داشته است ایران انقالب در آن به آ

 
  )۱۳۸۵ ،پناهی( 

الگوی باال نشانگر این است که عامـل فرهنگـی و مردمـی نقـش مهـم و  ،در نتیجه
 بـاال مدل. اجتماعی داشته است ۀتعیین کننده در پیروزی انقالب و پس از آن در عرص

 بـر یروانشـناخت - یو اجتماع یساختار - یاجتماع ،یفرهنگ عوامل که دهد یم نشان
 کـنش ،گـرید  از طـرف و گذارنـد یمـ اثر انقالب ندیفرا در یانسان تیعامل عمل ۀنحو 

 ،یفرهنگـ یهـا نـهیزم و یانسـان تیـعامل عوامـل دسـته دو هـر بـا زین یتجرب یاجتماع
 کـه دهـد یمـ نشـان یا هیـنظر  مباحـث نیـا. دارند متقابلرابطۀ  ،یساختارو  یاجتماع
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ــا ،یاســالم انقــالب ــیعم یاثره ــه یفرهنگــ مقــوالت و فرهنــگ وارد کــردن در یق  ب
خـود بیـانگر  ،علت ایـن موضـوع نیـز .)۳۴: ۱۳۸۵ ،پناهی( است داشته انقالب یها هینظر 

 . ماهیت ذاتی و انقالبی خود است

 یریگ جهینت
و مـورد بررسـی قـرار هـای مطـرح  از جمله نظریـه ،ینسب تیمحروم نظریه و تئوری
راه  در چنانچـه ،کـه دانـد علت اصلی انقالب را در این مـی. ها است گرفته در انقالب

ت یـمحروم دچـار آنـان ،شود جادیا یمانع شانیها خواسته و اهداف به افراد یابی دست
ت یـمحروم منبـع بـه رسـاندن بیآسـ ،وضـع نیا یستیز  و یعیطب جۀینت و شده ینسب

 یارزشـ انتظـارات انیـم شـده کدر  تفـاوت جهینت ینسب تیروممح ،بیترت نیبد. است
 . است افراد) یها داشته( یارزش یها ییتوانا و) ها خواسته(

 باب در متأخر های نظریه جمله از ،گار و دیویس منحنی نظریۀ قابل توجه است که
محرومیت نسبی و  در را انقالب اصلی علت که ،آید به شمار می ها انقالب رخداد علل

 و شـورش سـبب کـه نیسـت مطلق محرومیت این ،وی نظر از .داند می عات فزایندهتوقّ 
 در آن ناگهـانی افـول ،بعد و ای ه دور در اقتصادی شتابان رشد با بلکه؛ شود می انقالب
وضعیت اقتصادی رو به رشد در  ،در تئوری دیویس. دهد می رخ انقالب ،گرید  ای دوره

حالـت در داشته و در واقعیت افـول کـرده اسـت و  یصعود نداذهان کشور انقالبی رو 
اقتصـاد و رفـاه در » انتزاعـی و عینـی ۀدرک فاصـل«مردم با  ،بحران اقتصادی قرار دارد

 . کنند انقالب را تحلیل می ،این دو نظریه از منظر محرومیت. کنند انقالب می ،جامعه
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 دیـکأ ت حرومیت نسبیم ۀنظری در ،دهد آنچه در تصویر باال نشان می ،از سوی دیگر
 هـا خواسته( یارزش هم انتظارات ستیبا یم ینسب تیمحروم یبررس یبرا که شده است

 یبررسـ بـا را هـا آن) یهـا و هسـت هـا داشته( یارزش یها ییتوانا هم و افراد) یدهایبا و
 قـانع و یمنطقـ یپاسـخ توان بـه یم که است قیطر  نیا از تنها. کرد نییتع آنان اتیذهن

 عدم مشکل از و افتی افراد دست اتیذهن در ینسب تیمحروم تیوضع مورد در کننده
 مـورد اتیـواقع بـا ها ییو توانا انتظارات از انقالب گرانیباز  یها برداشت نیب یهمخوان

 . جست یدور ،محقق نظر
تد رابـرت گـار بـا انقـالب ایـران » محرومیت نسبی«رویکرد  ،انقالب ایران ۀدربار 

گاهی به وجـود شـکاف و  ،ندارد قابلیت تطبیق و تبیین تنها در بخش وجود تبعیض و آ
. انقالب نیز قابل مشـاهده بـوده اسـت روندبخشی از نظریه است که در  ،قیام برای آن

هـا بـا ماهیـت مـادی و  بیشتر بـرای تحلیـل انقـالب ،محرومیت نسبی مورد توجه تدگار
 . فقیت چندانی نداردمو  ،اقتصادی کاربرد زیادی دارد و در تحلیل انقالب ایران

رابرت تدگر که رویکرد محرومیـت نسـبی را در  ۀآنچه در ماهیت نظری ،در مجموع
مبـانی و اصـل را مـادی  ایـن کـه قابل توجـه و دقـت اسـت ،گیرند کار می هها ب انقالب

انقالب . گیرند و این توقعات برای اقتصاد و رفاه و محرومیت از رفاه و مادیات است می
هـای غیـر اقتصـادی و غیرمـادی در ایـن  ب انقال ،در نتیجه .فرهنگی داردایران ماهیت 

گاهی و درک وجود  ،و این نظریه ناپذیر است چارچوب به طور کامل تحلیل در بخش آ
 ،در نتیجه. جامعه شناختی کمک خواهد کرد - تبعیض در جامعه به لحاظ روانشناختی

 . هر انقالب تئوری ویژه و خاص خود را دارد

 نامهکتاب
 . قرآن کریم .۱
  .۱۳۶۹ ،قومس، تهران ،طیب علیرضا ۀترجم ،انقالب های تئوری ،آلوین ،کوهن استانفورد .۲
 خـدمات ۀسسـؤ م ،تهـران ،دوم چـاپ ،شـجاعی منوچهر ۀترجم ،ایران انقالب درون ،دی جان ،استمپل .۳

 . ۱۳۷۸ ،رسا فرهنگی
  .۱۳۸۰ ،۶ ۀشمار  ،هرواق اندیش ،عامل فرهنگی و سقوط رژیم پهلوی ،علی ،اکبری معلم .۴
 ینظـر افـتیره در زاده، نیامـ محسـن متـرجم ،عهیشـ اسـالم و لداریتحصـ حکومت ،تدا اسکاچپول، .۵

 .۱۳۷۷، معارف نشر ،قم مقاالت، مجموعه ،یفرات عبدالوهاب اهتمام به انقالب
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  .۱۳۸۰ ،۶شمارۀ  ،رواق اندیشه ،عامل فرهنگی و سقوط رژیم پهلوی علی، اکبری معلم، .۶
 . ۱۳۷۸ ،نی، تهران ،محمدی گل احمدترجمۀ  ،انقالب دو بین ایران ،یرواند ،نآبراهامیا .۷
 . ۱۳۷۹ ،تهران دانشگاه ،تهران ،سیاسی بسیج و انقالب ،حسین ،بشیریه .۸
 . ۱۳۹۲ ،علم نشر، تهران ،ایران اسالمی انقالب شعارهای شناسی جامعه ،حسین محمد ،پناهی .۹
یهــــــــ ،  .۱۰  . ۱۳۹۱ ،سمت انتشارات ،تهران ،پیامدها و ندفرای وقوع،، انقالب های نظر
 امــام دانشــگاه انتشــارات ،تهــران ،اول چــاپ ،اســالمی انقــالب دربــارۀ گفتارهــایی ،ناصــر ،جمــالزاده .۱۱

 . ۱۳۹۱ ،صادق
یۀ تطبیق ،فردویـی اویسی فرهاد و غالمرضا ،ها جمشیدی .۱۲  ۀفصـلنام ،ایران اسالمی انقالب با دیویس نظر

 . ۱۳۹۰ ،۳۸ ۀشمار  ،۱۸ سال ،شناختی امعهج مطالعات وهشیژ پ و علمی
 . ۱۳۷۸ ،۱۷۱ ۀشمار  ،معلم رشد ،اجتماعی علوم نظریات بر اسالمی انقالب تأثیر ،دیسع ،انیحجار  .۱۳
 کشـورهای در اسـالمی انقـالب تـأثیرات بررسـی بـرای چارچوبی و مقدمه« ،باقر محمد ،زاده حشمت .۱۴

 . ۱۳۸۴ ،۱۲ش ،پژوهش ۀنام ۱۳ ،»اسالمی
 . ۱۳۷۸ ،ینیخم امام آثار نشر و میتنظ ۀسسؤ م ،تهران ،نور فهیصح ،هاللّ  وحر  دیس ،ینیخم .۱۵
 آینـدۀ سـازی نظـام بـر انقالبـی نارضـایتی ثیرأتـ تطبیقی مطالعه« ،جواد محمد هراتی و جالل ،درخشه .۱۶

 . ۱۳۹۲ ،۱۷ش ،سیاسی دانش پژوهشی - علمی فصلنامه ،»مصر و ایران در انقالب
 یاحمـد دیـحم ،عـرب جهـان در معاصـر اسـالمی هـای جنبش البانقـ در اسـالم ،ریـهرا ،جانیدکم .۱۷

 . ۱۳۸۸ ،هانیک، تهران ،)مترجم(
 . ۱۳۴۵ ،اقبال انتشارات، تهران ،آرام احمد ۀترجم ،تمدن تاریخ ،ویلیام ،دورانت .۱۸
های خوزستان با تمرکز بر احسـاس محرومیـت  عملیات روانی سالیت العربیه بر عرب ،سعید ،ساسانیان .۱۹

  .۱۳۹۷ ،بهار ،۳۸ ۀشمار  ،سال یازدهم ،آفاق و امنیت ۀصلنامف ،نسبی رفاهی
یه تد رابرت گرسام دلیری، کاظم،  .۲۰ ، فصلنامه مطالعات راهبـردی، سـال سنجش محرومیت نسبی در نظر

 .۱۳۸۲، زمستان، ۴ششم، شماره 
 ۀپژوهشـکد، تهـران ،راهبـردی مطالعـات پژوهشـکده ۀترجمـ ،سیاسی ثبات الگوهای ،دیویـد ،ساندوز .۲۱

 . ۱۳۸۰ ،راهبردی لعاتمطا
 مقام نمایندگی نهاد ،معارف نشر ،تهران ،پیامدها و ها زمینه ماهیت، اسالمی، انقالب ،محمد ،فر شفیعی .۲۲

 . ۱۳۹۱ ،ها دانشگاه در رهبری معظم
 .۱۳۷۹، تهران، بازشناسی اسالم و ایران، زمانی برای زمانها: امام ، شیعه و ایرانعشقی، لیلی،  .۲۳
 . ۱۳۸۳ ،رسا، تهران ،تدین احمدترجمۀ  ،شکننده مقاومت، جان ،فوران .۲۴
 و سـرخوش کـوین ۀترجم ،فوکو شلیم با گرید یگفتگو ۹ و روح یب جهان کی روح رانیا ،شلیم ،فوکو .۲۵

 . ۱۳۸۶ ،ین، تهران ،دهید  جهان نیافش
 و جامعـه، تهـران، حـاجلی علـی ،جدیـد اجتماعی های جنبش لعه مطا و فهم ،دیگـران و جین، کوهن .۲۶

 . ۱۳۸۶ ،فرهنگ
 شـهیاند و فرهنگ پژوهشگاه ،تهران ،یگواه میعبدالرح مترجم ،رانیا انقالب یها شهیر  ،ی کین ،یکد .۲۷

 .۱۳۷۸ی، اسالم
اصـغر ترجمـۀ  ،کتـاب خشـونت و جامعـهمنـدرج در  ،مدلی علـی از منازعـات داخلـی ، رابرت ،گار .۲۸

  .۱۳۷۹ ،سفیر، تهران ،افتخاری
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 ،راهبـردی مطالعات ۀپژوهشکد، تهران ،زاد مرشدی علیترجمۀ  ،کنند می شورش ها انسان چراــــــــ ،  .۲۹
۱۳۷۷ . 

 . ۱۳۷۴ ،نی، تهران ،صبوری منوچهرترجمۀ  ،شناسی جامعه، آنتونی ،گیدنز .۳۰
 ،اسـالمی اندیشـه و فرهنـگ پژوهشـگاه ،تهـران ،اسـالمی انقـالب جهانی بازتاب ،منوچهر ،محمدی .۳۱

۱۳۸۵  . 
 انقـالب و ینـیخم امـام پژوهشـکده تهران، ،یاجتماع یها جنبش بر ینظر  یدرآمد ،رایحم رزاده،یمش .۳۲

 .۱۳۷۵ی، اسالم
 فرهنـگ پژوهشگاه انتشارات سازمان ،تهران ،اسالمی انقالب وقوع علل بازخوانی ،مصطفی ،ملکوتیان .۳۳

 . ۱۳۸۷ ،اسالمی اندیشه و
 . ۱۳۷۹ ،یاسالم شهیاند و فرهنگ پژوهشگاه، تهران ،ها ارزش و انقالب ،جواد ،یمنصور .۳۴
 . ۱۳۸۰ ،۵ ۀشمار  ،شهیاند رواق ۀفصلنام ،یاسالم انقالب یها هینظر  به ینگاهـــ ، ـــــ .۳۵
یـۀ پـذیری آزمون تطبیقی مطالعۀ« ،جواد محمد ،هراتی .۳۶  و ایـران در انقـالب بـا هـانتینگتون انقـالب نظر

 ،سـوم سـال ،زمسـتان و پـاییز ،اسـالم جهـان سیاسـی شناسی جامعه پژوهشی - علمی فصلنامه ،»مصر
 . ۱۳۹۴ ،۲ ۀشمار 

، اسـالمي انقـالب اسناد مرکز ،تهران ،اسالمي انقالب و شیعه سیاسي فرهنگ ،هیداللّ  پور، لطیف هنري .۳۷
۱۳۷۹. 
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