ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۱۱۸ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۷

ﮐﺎرﺑﺴﺖ و ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻈﺮﯾﮥ »ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ«
در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﺑﻬﺰاد ﻗﺎﺳﻤﯽ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎری
١

ﭼﮑﯿﺪه

٢

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش.«۱۳۹۸/۰۲/۰۸ :
 .١اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮑﺪه و ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ

h

)ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﺴﺌﻮل(.

Ghasemi.b@ihu.ac.ir

 .٢اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻗﺰوﯾﻦ.
bakhtiari@HUM.ikiu.ac.ir

ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ

در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ ﻧﺴـﺒﯽ ﺗـﺪ راﺑـﺮت ﮔـﺎر در
ﻗﺎﻟﺐ ﭼـﺎرﭼﻮب ﻧﻈـﺮی ،اﻧﺘﺨـﺎب و در اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان ﻣـﻮرد ﺳـﻨﺠﺶ و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺳﺆال اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ
ﻧﺴﺒﯽ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ّ
ﺗﺤﻮﻻت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را دارد .در ﺻـﻮرت
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦﭘﺬﯾﺮی ﯾﺎ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎقﭘﺬﯾﺮی ،ﻋﻠﺖ آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ از ﮐﺎرﺑﺴﺖ اﯾـﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ در اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،ﺑـﺮ اﺳـﺎس دﻻﻟـﺖﻫـﺎی
ﻣﺸﺘﺮک آن ،ﻋﻠﻞ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﯾـﺮان ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺤﺚ ،ﻣﺪل ﻧﻈﺮی ﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﮔﺰارهﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾـﺮان در ﻃـﻮل
اﻧﻘﻼب ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮی ﺑﺎ روﯾﮑـﺮد وﯾـﮋۀ ﺧـﻮد ،ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﻘﻼب را در ﻋﺮﺻﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارا اﺳﺖ.

۳۳

۳۴

در ﻣﺠﻤﻮع ،ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮی اﻧﻘﻼب ﺗﺪﮔﺎر در اﯾﺮان و ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ
ﻧﺴﺒﯽ را در ّ
ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮد ،ﻧﻪ از اﯾﻦ ﻣﻨﻈـﺮ
ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از ّ
ﮐﻪ ّ
ﺗﺤـﻮﻻت
اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺣﻮزۀ ﺗﺒﻌﯿﺾ و درک ﺷﮑﺎف ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ
ّ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻣﺤﺘﻮای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،اﺑﻄـﺎلﭘـﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ،ﻫـﺮ
اﻧﻘﻼب ﯾﮏ ﺗﺌﻮری ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻮﯾﺖ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮد
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ،اﻧﺘﻈـﺎرات ارزﺷـﯽ ،ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ
ارزﺷﯽ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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در ﺑﺮرﺳــﯽ ﺗﺤـ ّـﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳــﯽ  -اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺟﻮاﻣــﻊ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ،آﻧﭽــﻪ در ﭘﺪﯾــﺪهﻫــﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ ﺗﮑﺮار ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ دارﻧﺪ ،ﻣﻮﺿـﻮع ﮐﺸـﻤﮑﺶ،
درﮔﯿﺮی ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫـﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﻧﺘﯿﺠـﮥ ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ و
ﺧﺸــﻮﻧﺖ ،ﺷــﻮرش و اﻧﻘــﻼب اﺳــﺖ .در ﺑﺴــﯿﺎری از ﮐﺸــﻮرﻫﺎ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿــﺖ و ﺧﺸــﻮﻧﺖ
ّ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و وﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ زﻣﯿﻨﻪ و ﻋﻠﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ و اﺗﻔﺎق
ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ّ
اﻧﻘﻼبﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎ رﻫﯿﺎﻓﺖ و ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻣﺘﻌـﺪدی ﻣـﻮرد
ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ّ
ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ اﻧﻘـﻼب در
ﺷــﺮوع و ﯾــﺎ ﻓﺮاﯾﻨــﺪ و ﺳــﺮاﻧﺠﺎم آن ،ﭘﺪﯾــﺪۀ اﻧﻘــﻼب ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑــﺎ روﯾﮑــﺮد ﺳﯿﺎﺳــﯽ و ﯾــﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﮐﻤﺘﺮ ﺑـﻪ روﯾﮑـﺮد و ﭼـﺎرﭼﻮب
ﻧﻈﺮی از ﻣﻨﻈﺮ رواﻧﺸـﻨﺎﺧﺘﯽ  -اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻧﻈﺮ ﯾـﺎت روانﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ
اﻧﻘــﻼب ،دﺳــﺘﻪای از ﻧﻈﺮ ﯾـﺎت اﻧﻘــﻼب ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ اﻧﻘــﻼبﻫــﺎ را ﻣﺤﺼــﻮل ﺗﺤـ ّـﻮل در
ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ذﻫﻨﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽداﻧﻨﺪ )وارﺗﺲ.(۵۸ :۱۹۷۲ ،١
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﭘﺪﯾـﺪۀ
ﺳﯿﺎﺳــﯽ  -اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ .ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺮان ،اﯾـﻦ اﻧﻘــﻼب را ﺑــﺎ
1. Warts.

اﻟﻒ .ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی
ﻣﺪل ﻧﻈﺮی راﺑﺮت ﺗﺪﮔﺎر ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑـﯽ از ﻧﻈﺮﯾـﻪﻫـﺎی رواﻧﺸـﻨﺎﺧﺘﯽ  -اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و
ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در ّ
ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐـﻪ درﺑـﺎرۀ ﻋﻠـﻞ روﯾـﺪاد اﻧﻘـﻼبﻫـﺎ،
ّ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻼش ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﺑﺎ اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨـﺪ
و ﻣﯿﺰان ﺳﺎزﮔﺎری آن ﺑﺎ اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺴـﻨﺠﻨﺪ .ﺑـﺮای ﻫﻤـﯿﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ،اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﮔﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮔــﺎر ،از ﺟﻤﻠــﻪ ﺗﺌــﻮریﭘﺮدازاﻧـﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣﺒﺘﻨــﯽ ﺑــﺮ ﻣﻮﺿــﻮع ﻧﺎﮐــﺎﻣﯽ و اﺣﺴــﺎس
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ،ﺗﺄﺛﯿﺮات آن را ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ ﻧﺴـﺒﯽ،
ر ﯾﺸﻪ در ﻧﻈﺮ ﯾﮥ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی دارد .از ﻣﻨﻈﺮ وی »ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺠﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد« )ﮔﺎر.(۲۹ :۱۳۷۷ ،
ﻧﻈﺮ ﯾﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻣﺸـﺨﺺ در ﺳـﺎل  ۱۹۳۹ﺗﻮﺳـﻂ دوﻻرد و ﻫﻤﮑـﺎراﻧﺶ
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روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺳﻄﻮح ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻗﺮار دادهاﻧـﺪ .در ﻣﻘﺎﻟـﮥ
ﺣﺎﺿﺮ ،اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﯾﮥ ﮔﺎر ،ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺒﯿﯿﻦﭘﺬﯾﺮی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑـﺮ
اﺳﺎس ﺗﺌﻮری ﻣﺤﺮوﻣ ّﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ آﺷﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ّ
ﺗﺤﻮﻻت ذﻫﻨﯽ اﻓﺮاد ،ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﻈﺮ ﯾﮥ
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﮔﺬارده و ﺑﺮﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﯾﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در راه ﺣﺼﻮل اﻓﺮاد ﺑـﻪ
اﻫﺪاف ﻣﺎﻧﻌﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،ﻣﺤﺼﻮل ﻃﺒﯿﻌـﯽ اﯾـﻦ وﺿـﻊ ،اﯾﺠـﺎد ﻧﺎﮐـﺎﻣﯽ و ﻧﺎرﺿـﺎﯾﺘﯽ در
آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی اﻣﺮی
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶﻫﺎی رواﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﺳﺎم دﻟﯿﺮی.(۸۱۳ :۱۳۸۲ ،
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﮔﺎر در ﻧﻈﺮ ﯾﮥ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣ ّﯿﺖ ﻧﺴـﺒﯽ اﺳـﺖ ﻣـﯽﮐﻮﺷـﺪ
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ )ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ( در اﻓﺮاد اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺳـﭙﺲ
ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ وﺿـﻌﯿﺖ ذﻫﻨـﯽ رواﻧـﯽ ،ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐ ّﯿﺮﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ از
ﺣﺎﻟﺖ ذﻫﻨﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه و در ﺷﮑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ )وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻋﯿﻨﯽ( ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ،در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺴﺖ
آن ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﺑﺴﻨﺠﺪ.

۳۶

ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،دارای دو ﻓﺮض اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﻧﺎﮐـﺎﻣﯽ ،ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ
اﺷﮑﺎل ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐـﻪ ،ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮی ﻫﻤﯿﺸـﻪ از ﻧﺎﮐـﺎﻣﯽ ﻧﺎﺷـﯽ
ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﺎرون و ﺑﺎﯾﺮن .(۳۰۵ :۱۹۷۸ ،ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ،اﻏﻠـﺐ ﺑـﻪ ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪن ﻣﺠﺮاﻫـﺎ و ﯾـﺎ راهﻫـﺎی
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺷـﺎره دارد .زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻫﻤـﮥ ﻣﺠﺮاﻫـﺎی رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ آرزو و اﻫـﺪاف
ﻣﺴﺪود ﺷﻮد ،اﻧﻔﺠﺎر رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﯾـﻦ ﻣﺴﺪودﺷـﺪﮔﯽ ،ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﺎ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد )ﺑﺮﮐﻮوﺗﯿﺰ (۱۴۲ :۱۳۷۲ ،و اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﮔـﺎر ﺗﮑﻤﯿـﻞ
ﮐﺮده و در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
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)ﮔﺎر(۶۹ ،۱۳۷۷ ،

ّ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻔﺎﺻـﻞ اﻧﺘﻈـﺎرات ﯾـﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﻪﻫـﺎی ارزﺷـﯽ از
از ﻧﻈﺮ ﮔﺎر،
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ارزﺷﯽ اﺳﺖ .ﮔﺎر ،ﺳﻪ اﻟﮕﻮی ﻋﻤﺪۀ ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ ﻧﺴـﺒﯽ را آن ﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ در
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ،ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ :ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﻮل اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ وﺿـﻌﯿﺖ ،آرزوﻫـﺎ و اﻧﺘﻈـﺎرات
ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ارزشﻫﺎ در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ و ﻓﺮوﮐﺶ اﺳﺖ.
دوم :ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از آرزوﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﮐﻪ در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،آرزوﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات
در ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺴﺘﺎ و ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻓﺎﻗـﺪ ﻗـﺪرت و اﺑـﺰار
ﻻزم ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻮم :ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﭘﯿﺶروﻧﺪه ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎرات و آرزوﻫﺎ ﺑـﻮده و از ﻃﺮﻓـﯽ،
ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.

۳۷

ﻛﺎﺭﺑﺴﺖ ﻭ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻈﺮﻳﺔ »ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ...

ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻗﺮار دادن اﯾﻦ ﺳﻪ وﺿﻌﯿﺖ در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻧﻘﻼب ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ،
ﮔﺎر ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﺸﮕﺮان از وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن اﻧﺘﻈﺎرات ارزﺷﯽ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ارزﺷﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ )ﮔﺮ .(۵۴ :۱۳۷۷ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺸـﮕﺮان
ﺑﺮ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن اﻧﺘﻈﺎرات و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺘﻈﺎرات ارزﺷﯽ را ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ زﻧـﺪﮔﯽ داﻧﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺮدم
ّ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮐﺴﺐ آنﻫﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ارزﺷﯽ ﻫﻢ ،ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ
ﺧﻮد را
ﻣﺮدم ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﻗـﺎدر ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻮد
آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ )ﮔﺮ .(۳۴ :۱۳۷۷ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ارزش
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻞ اﺣﺴﺎس ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ارزشﻫﺎی ﺑـﯿﻦ اﻻﺷﺨﺎﺻـﯽ ،ارزشﻫـﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺪرت و ارزشﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ )ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن.(۱۱۸ :۱۳۹۷ ،
ﮔﺎر ،ﻋﻠﺖ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮی
ﻣﯽداﻧﺪ .از اﯾﻦرو ،ﻧﻈﺮﯾﮥ وی ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﺑـﯽﻋـﺪاﻟﺘﯽ ﻧﺴـﺒﯽ ﺷـﻬﺮت
ّ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺷﮑﺎف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓـﺮد ﺑـﯿﻦ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﯾﺎ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻮﻗﻌﺎت/اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت او ﮐﻢ اﺳـﺖ »ﺷـﮑﺎف ﺑـﯿﻦ اﻧﺘﻈـﺎرات و
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد« .در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﻓﺮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻮرش و اﻧﻘﻼب ﻣﯽزﻧـﺪ )اﺳـﺘﺎﻧﻔﻮرد ﮐـﻮﻫﻦ،
.(۲۰۴ :۱۳۶۹
ﻗﺒﻞ از ﮔﺎر ،ﺟﯿﻤﺰ دﯾﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد دﻻﯾﻞ وﻗﻮع اﻧﻘﻼبﻫﺎ ﻧﻈﺮ ﯾﮥ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﻣﻄﺮح
ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺎر آن را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐـﺮد .ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﻈﺮ ﯾـﮥ دﯾـﻮﯾﺲ ،ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﯿﻦ
اﻧﺘﻈﺎرات ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﯿـﺎز و اﻣﮑﺎﻧـﺎت ارﺿـﺎء ﻧﯿـﺎز ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ،اﺣﺴـﺎس ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ و
ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .از ﻧﻈﺮ وی ،ﻫﺮ ﭼﻪ ارزشﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎدی در ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﻨﺪ ،اﺣﺴﺎس ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺮد
ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻫﻤﯿﺖ آن ارزش ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣـﯽﺷـﻮد ،ﭼـﻮن
ارزش اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورده ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﻘـﻼب ﻣـﯽزﻧـﺪ .در
ﻧﻈﺮﯾﮥ »ﺟﻤﯿﺰ دﯾﻮﯾﺲ« ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ،ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮی از ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ

در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﻘﻼب ﻣﯽﺷﻮد را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ )دﯾﻮﯾﺲ.(۲۹ :۱۹۶۲ ،
۳۸

)دﯾﻮﯾﺲ(۷ :۱۹۶۲ ،
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ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ،آن دﺳﺘﻪ از ﻧﯿﺎزﻫﺎ/اﻧﺘﻈﺎرات و ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺧـﻮد
را ﻣﺴــﺘﺤﻖ آن ﻣ ـﯽﺑﯿﻨﻨــﺪ و دﺳــﺖ ﻧﯿــﺎﻓﺘﻦ ﺑــﻪ آﻧﻬــﺎ ،ﻧﺎﮐــﺎﻣﯽ را در ﭘــﯽ دارد .در ﻧﺘﯿﺠــﻪ،
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ دو ،راﺑﻄﮥ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ
دارﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾـﮥ رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ ﮔـﺎر ﻣـﻮرد ﻧﻘـﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﺳـﺮﺧﻮردﮔﯽ
ﻧﯿﺴﺖ )ﺳﺎﻧﺪوز.(۳۹ :۱۳۸۰ ،
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﺪل ﻧﻈﺮی ﮔﺎر ﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﺳﺎﺳﯽ دارد و آن »ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ«
اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺗﺪﮔﺎر ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ آ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﺷﮑﺎف
و درک آن و ﺳﭙﺲ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﻧﻘـﻼب
ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ،ﻋﻠﻞ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻧﻘـﻼب در ﻧﺎرﺿـﺎﯾﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﻮدار ذﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داد:
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در ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﺰوﻟﯽ ،اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎی ارزﺷﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫـﺎی ارزﺷـﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ ﯾﺎ در ﺣﺎل ﮔﺬار ﺷﺎﯾﻊﺗﺮ اﺳـﺖ .در
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺻﻌﻮدی ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ارزﺷﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨـﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫـﺎی
ارزﺷﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﺷﯿﻮع دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑـﺎ
ّ
ﺗﺤﻮﻻت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧـﻪ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ارزﺷﯽ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،اﻧﺘﻈﺎرات ارزﺷﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
ّ
ّ
ّ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺷﺪت ﺧﺸﻮﻧﺖ دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻨﻈـﻮر از ﺷـﺪت در اﯾـﻦ ﺟـﺎ،
ﻣﯿﺰان ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و ﺧﺸﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد .ﻫﺮ ﻗﺪر اﺧﺘﻼف ﺑـﯿﻦ
اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﺮﭼﻪ اﻫﻤﯿﺖ ارزشﻫـﺎ
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﮔﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ﺧﺸﻢ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﺮﭼﻪ ﺷﺪت آن ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،دوام آن
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،اﮔﺮ راهﻫﺎی ﺑﺪﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ارﺿﺎی اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﻮﺟـﻮد
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ اﮔﺮ راهﻫﺎی ﺑـﺪﯾﻞ اﻧـﺪﮐﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ،
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اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آﻣﺪن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠـﯽ ،ﻫﺮﭼـﻪ ﻃـﺮﻓﯿﻦ ﺑﯿﺶﺗـﺮ ﺑـﺮ اﻫﺮمﻫـﺎی
ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾـﮥ اﻧﻘـﻼب ﮔـﺎر ،ﺑـﺎ ﮔﺴـﺘﺮش ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،ﺗﻮﺟﯿـﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ارزشﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ارزشﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ ،ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷـﻮد .ﺑـﺎ ﮔﺴـﺘﺮۀ ّ
ﻣﻐﺘﯿﺮﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،زﻣﯿﻨﮥ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ب .ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺗﺪﮔﺎر و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
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در ﺑﺮﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﻘـﻼب اﯾـﺮان و روﯾﮑـﺮد ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ ﻧﺴـﺒﯽ ﮔﻔﺘﻨـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ،
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ ﺗﻌﺮ ﯾـﻒ اراﯾـﻪ ﺷـﺪه ،وﺿـﻌﯿﺘﯽ ذﻫﻨـﯽ
اﺳﺖ ،اﻧﻘﻼبﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻞ و اﻧﮕﯿﺰۀ ﺧﺎﺻﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در اﻧﻘﻼب ،اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺸﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﺣﻘﻮق ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺳـﻞ
ﺑﻪ ﻣﺸﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم و اﻧﻘـﻼب ﻣـﯽروﻧـﺪ .از ﻧﻈـﺮ اﻓﻼﻃـﻮن ،ﻋﻠـﺖ
ﺗﺠﻤﻞﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ ّ
ﺗﺠﻤﻞﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺣﺮص اﺳﺖّ .
اﻧﻘﻼبّ ،
ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ
ﺷﻮرش ،اﻧﻘﻼب و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾـﺪ ﻣـﯽﺷـﻮد .اﯾـﻦ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ،از ﻗـﺪﯾﻤﯽﺗـﺮﯾﻦ
رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺘﮥ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺖ
)وﯾﻞ دوراﻧﺖ.(۲۳۱ :۱۳۴۵ ،
در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﻞ رﺧﺪاد اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،دﯾـﺪﮔﺎهﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را در ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮده و ﻣـﻮرد آزﻣـﻮن ﻗـﺮار
دادهاﻧــﺪ .اﻧﻘــﻼب اﺳــﻼﻣﯽ ﮐــﻪ در ﺳــﺎل  ۱۹۷۹ﺑــﻪ ﭘﯿــﺮوزی رﺳــﯿﺪ ،ﺑﺎﻋــﺚ ﺷــﺪ ﮐــﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان اﻧﻘـﻼب ﺑـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ درﺑـﺎرۀ اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و در ﺻـﺪد ﺗﻄﺒﯿـﻖ
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ آن ﺑﺮآﯾﻨﺪ» .ﺑﯽﺷﮏ ﻫﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﯾﮏ ّ
ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﺨﺴﺖ در ﺻﺪد ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﻄﺒﯿـﻖ ﻧﻈﺮﯾـﻪﻫـﺎی ﺧـﻮد ﺑـﺎ آن ﭘﺪﯾـﺪه ،ﺑـﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ﺑﭙﺮدازد.
ّ
اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺑﻮد ،آن ّ
ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﯾﺪات
آن ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺒﯿﯿﻦ آن ّ
ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﻧﺒﻮد و ﻗﺒﺎی آن ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﻓﺮاخ ﯾﺎ ﺗﻨﮓ آﻣﺪ ،آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪۀ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﻄﻞﻫﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪ در ﻣﯽآﯾﺪ و ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل
ﻻﮐﺎﺗﻮش ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان در ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ﻣـﻮارد
ﻣﺒﻄﻞ ،دﺳﺖ از اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻌﯽ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ﺑـﺎ
رﻓﻮ ﮐﺮدنﻫﺎی ﭘﯽ درﭘﯽ و ﺗﺮﻣﯿﻢﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی اﻟﺤﺎﻗﯽ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﻣـﻮرد،
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ« )ﺣﺠﺎرﯾﺎن .(۳۱ :۱۳۷۸ ،از اﯾﻦ ﺑﺎب ،اﯾﻦ روﯾﮑـﺮد ﻃـﺮح ﺷـﺪ
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  ۴۰ﺳﺎل از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﺄﺛﯿﺮات آن
در ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻘﻼبﻫﺎ ،ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺮﯾـﻪﻫـﺎ و رﻫﯿﺎﻓـﺖﻫـﺎی اﻧﻘـﻼب در ﺻـﺪد ﺗﺒﯿـﯿﻦ
اﻧﻘﻼب ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺧﻮد و اﺻﻼح و ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﻮ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻧﻘﻼب و ﺗﻄﺒﯿﻖ
آن ﻣﯽﭘﺮازﻧﺪ.
اﯾــﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻧﻘﻼﺑــﯽ در ﺑﺤﺒﻮﺣ ـﮥ اﻧﻘــﻼب اﺳــﻼﻣﯽ ،ﺑــﺎ ﻧﮑــﻮﻫﺶ وﺿــﻊ ﻣﻮﺟــﻮد و
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖزداﯾﯽ از ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﻧﻘﺶ ّ
ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﺠﺎد ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻣـﺮدم و اﺗﺤـﺎد
آنﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻧﻘﻼﺑـﯽ در اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﺎ
ﺗﺮﺳﯿﻢ و اراﺋﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ،ﻧﻘﺶ ّ
ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺤﺮﯾﺾ و ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﻣـﺮدم
ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺷﺎه داﺷﺘﻪ و زﻣﯿﻨﮥ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺎ
ّ
ّ
ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎد و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻠـﯽ ﻋﻠﯿـﻪ رژﯾـﻢ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻘﺶ ّ
ﻣﻬﻤﯽ را در ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ،ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺳﺘﺮاﺗﮋی »ﭘﺮدهﭘﻮﺷﯽ« ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑـﻪ ﺟﻨـﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿـﯽ
ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﭘﻨﺎﻫﯽ.(۳۹۴ :۱۳۸۸ ،
اﻫﺪاف اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،رﻫﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺑﺤﺮان ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی و ﻧﻈﻢ
ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺑﺴﺘﮥ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن رژﯾﻢ ﺑﻮد ،ﺑﺤﺮان ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﯽ ﮐـﻪ
رﯾﺸﻪ در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴـﺘﯽ ﻧﻈـﺎم اﺳـﺘﺒﺪادی ﺣـﺎﮐﻢ از ﯾـﮏ ﺳـﻮ و ﺳـﻠﻄﮥ ﻓﺮاﮔﯿـﺮ
ﮔﺴﺘﺮدۀ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ داﺷﺖ .از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﺘﯽ و
اﺳﺘﺒﺪادی  -اﺳﺘﻌﻤﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪای اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﺻـﻮل و ﻣﺒـﺎﻧﯽ اﻋﺘﻘـﺎدی آن ،ﻧـﻪ
ً
ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ و ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ اﯾـﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﻧﺪاﺷـﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ اﻧﺪﯾﺸـﻪﻫـﺎی ذاﺗـﺎ
اﻧﻘﻼﺑﯽ آن ،ﻫﺮ ﻧﻮع اﻗﺪام اﺳﺘﺒﺪادی و ﺳﻠﻄﮥ اﺳـﺘﻌﻤﺎری را ﺑـﻪ ﭼـﺎﻟﺶ ﻣـﯽﮐﺸـﯿﺪ ﯾـﺎ ﺑـﻪ
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ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪادی و ﺳﻠﻄﮥ اﺳﺘﻌﻤﺎری را ﺑﺮای ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐـﺮد
و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺠﻮﯾﺰ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻮﺟﯿـﻪ اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ داﺷـﺖ» .اﻧﺘﻈـﺎر ﻓـﺮج« ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﮥ ﻧﻔـﯽ
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی دﯾﻨﯽ ،ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم وﺟﻮد ﺻﻔﺎﺗﯽ ﺧﺎص ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ
ّ
ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺪاﻟﺖ و اﺟﺘﻬﺎد ،ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮرش در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﺎم ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم
اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﯿﺮوی از آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺤﻤﺪی ۱۵ :۱۳۸۵ ،و .(۱۶
ﻋﻠﺖ و زﻣﯿﻨﮥ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﺒﻮده و ﺗﺌﻮری ﺗﺪﮔﺎر ﻧﯿـﺰ
ﯾﺎرای ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان را ﻧﺪارد .ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖزداﯾﯽ از رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ دو ﮔﻮﻧـﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ درونزا و ﺑﺮونزا ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻮاﻣﻞ درونزا ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻟﺤﺎظ ذاﺗﯽ و ﻣﺎﻫﻮی رژﯾﻢ را در ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺷـﯿﻌﻪ،
دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ اﻟﻬﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷـﺪه،
ّ
ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻬﺎد ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ،ﻧﻬـﺎدی ﻓﺎﻗـﺪ اﻫﻠﯿـﺖ و ﺻـﻼﺣﯿﺖ و
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( در ﮐﺘﺎب ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻔﻮرﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻧـﺰد ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ اﮐـﺮم ،jﮐﻠﻤـﮥ ﻣﻠـﻮک و
ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ )اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ.(۳۹۴ :۱۳۷۸ ،
در واﻗﻊ ،ﻧﻬﺎد ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ دﯾﻨﯽ ﻗﺪاﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺑـﺮ
ّ
ﺗﻐﻠﺐ و زورﻣﺪاری ّﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ّ
ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺟﺎﻫﻠﯿـﺖ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ
ً
وراﺛﺖ و ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻋﺘﻘﺎدی و ﻧﻈﺮی اﺳﻼم و
ّ
ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ در ﺗﻌﺎرض ﺟـﺪی ﻗـﺮار دارد؛ ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺻـﻒ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ ﻧﺴـﺒﯽ و اﯾﻨﮑـﻪ
اﻧﺘﻄﺎرات ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺪاﺷﺖ ،از ﻋﻠﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ.
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﯾﺮان داﺷﺘﻪ و ﻣﺤـﺪود ﺑـﻪ دورۀ آﺧـﺮ ﭘﻬﻠـﻮی ﻧﺒـﻮده
اﺳﺖ.
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮونزا ،ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاریﻫﺎی رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
)ره( در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ وﺳﯿﻊ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی رژﯾﻢ ﺷﺎه اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺿﺮﺑﺎت اﺳﺎﺳﯽ را ﺑـﺮ
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ وی وارد ﻣـﯽﺳـﺎزد .آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿـﺎن ،ﺑﺮﺧـﯽ از اﯾـﻦ وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎ را اﯾـﻦﮔﻮﻧـﻪ ﺑﯿـﺎن
ﻣﯽدارد » :او ]اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ[ ﺷﺎه را ﺑﺮای ﻓـﺮوش ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﺘﯽﻫـﺎی آﻣﺮﯾﮑـﺎ و
ﮐﻤﮏ ﺑـﻪ اﺳـﺮاﺋﯿﻞ ،ﻧﻘـﺾ ﻣﺸـﺮوﻃﯿﺖ و ﻟﮕـﺪ ﻣـﺎل ﮐـﺮدن ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ ،ﺣﻤﺎﯾـﺖ از
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ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻘﺮا ،ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ و اﺷﺎﻋﮥ ﻓﺤﺸﺎ و ﻫـﺪر دادن
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ارزش ﮐﺸـﻮر در ﻗﺼـﺮﻫﺎ و ﻣﺠـﺎﻟﺲ ﻋﯿﺎﺷـﯽ ﻣـﻮرد اﻧﺘﻘـﺎد ﺷـﺪﯾﺪ ﻗـﺮار ﻣـﯽداد«
)آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن.(۵۲۴ :۱۳۷۸ ،
در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻪ ﭘﻨﺎﻫﯽ در ﮐﺘﺎب »ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﯿﺎن
ﮐﺮده ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود
 ۴۱۵۳ﺷﻌﺎر ﺑﻮدهاﻧﺪ ۸۸۵ ،ﺷﻌﺎر ﯾﺎ ﺣﺪود  ۲۱٫۳درﺻﺪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ّ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈـﺎم
ّ
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻮرﻫـﺎ ،ﻣﺸـﺨﺺ ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌـﺪاد و
ّ
درﺻﺪ ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﭘﻨﺎﻫﯽ.(۳۰۷ :۱۳۹۲ ،
ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﺷﻌﺎرﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ ﻧﻔﺮت و ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻣﺮدم و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن از
رژﯾﻢ ﺷﺎه و دوﻟﺖ ﭘﻬﻠﻮی اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ ﺑﺤـﺮان ﻣﺸـﺮوﻋﯿﺘﯽ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن و ﻣﺮدم ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت
دﯾﮕﺮ ۸۸۵ ،ﺷﻌﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رژﯾـﻢ ﭘﯿﺸـﯿﻦ،
ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣـﺮدم و اﻧﻘﻼﺑﯿـﻮن آنﻫـﺎ را در ﺟﻬـﺖ ﻣﺤﮑـﻮم ﮐـﺮدن ،ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ،
ّ
ﺿﺪﯾﺖ و اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳـﺮ دادهاﻧـﺪ
)ﭘﻨﺎﻫﯽ.(۳۰۹ :۱۳۹۲ ،
در ﻣﺠﻤﻮع ،ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از  ۸۸۵ﺷﻌﺎر اﯾﻦ ﻣﺤﻮر ۸۶۳ ،ﺷـﻌﺎر ﯾـﺎ  ۹۷٫۵درﺻـﺪ
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺮﺑﻮطاﻧـﺪ و ﻓﻘـﻂ ۲۲
ﺷﻌﺎر ﯾﺎ  ۲٫۵درﺻﺪ ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮ وﺿـﻌﯿﺖﻫـﺎ ﻣﺮﺑـﻮط ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑـﺮای اﻧﻘﻼﺑﯿـﻮن و ﻣـﺮدم ،وﺿـﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ّ
رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﻮک ﺗﯿﺰ ﺣﻤﻠـﮥ ﻣـﺮدمّ ،
ﻣﺘﻮﺟـﻪ آن ﺑـﻮده اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﺿـﺪ
ﻣﺮدﻣﯽ ،اﺳﺘﺒﺪادی و واﺑﺴﺘﮥ رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﭼﻨﺎن ﻣﻨﺰﺟﺮ و ﻣﺘﻨﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﭼﻨﺎن رژﯾﻤﯽ ﻓﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﯽﺗـﻮان
اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻫﻤﮥ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼـﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﭼﺸﻢ ﺷﺎه و رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی دﯾﺪهاﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو و ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑـﺮای ﺑﺮاﻧـﺪازی
آن ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﺪازی رژﯾﻢ ﺷﺎه ،راه ﺑﺮای اﺻﻼح اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣ ّﻬﯿﺎ ﮔﺮدد )ﭘﻨﺎﻫﯽ.(۳۱۰ :۱۳۹۲ ،
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ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈـﺎم ﭘﯿﺸـﯿﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ۲۸۸ ،ﺷﻌﺎر ﯾﻌﻨﯽ  ۴ .۳۳درﺻﺪ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺷﺎه و  ۱۳۷ﺷﻌﺎر ﯾﻌﻨﯽ ۹ .۱۵
درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺷﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﭼﯿﺰی ﺣﺪود ﻧﺼﻒ
ﺷﻌﺎرﻫﺎی وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺷﺎه و اﻋﻤﺎل و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی او ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ
ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﯿﻌﻪ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﯿﻌﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﮥ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨـﯽ ،bوﻻﯾـﺖ
ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪا و ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ kﺑﻮده ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم ،ﺑـﻪ ﻓﻘﻬـﺎی واﺟـﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﺬا در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎل ﮐﻪ زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺴـﺘﯽ ﻓﻘﯿـﻪ ﻋـﺎدل و
ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮاﯾﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد )اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ.(۳۲۹ :۱۳۷۸ ،
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻏﯿﺮ ﻋﺎدل و ﻏﯿﺮ ﻓﻘﯿﻪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻃﺎﻏﻮت اﺳـﺖ و
ً
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻢ زﻣﺎن ﻫﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻤﺪ رﺿـﺎ ﭘﻬﻠـﻮی
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺿﺪ دﯾﻦ وی آﺷﮑﺎر ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ،ﺑﻬﺎﻧـﮥ ﻃـﺎﻏﻮت ﺑـﻮدن
ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ bو ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن از ﯾﮏ ﺳﻮ
ّ
ّ
و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﺪ دﯾﻨﯽ و ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺷـﺎه و ﻋﻮاﻣـﻞ رژﯾـﻢ از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ ،ﯾـﮏ ﺑﺴـﺘﺮ و
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪوﺟﻮد آورده ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ،ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آن را ﺑﻪ ﻋﻤـﻞ
آورده و ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻌﺎرﻫﺎ ،اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ ،ﺑﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﺘﺰﻟﺰل رژﯾـﻢ ﭘﻬﻠـﻮی
ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮدن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دﯾﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ،اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮم ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﮔﺎر را در اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ اﻧﺘﻈـﺎرات ﻣـﺮدم در ﺳـﺎل  ۱۳۵۰ﺑـﺎ رﺷـﺪ ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ  ۴۰دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﻮل ﻧﻔﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ درآﻣﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻻ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳـﺖ؛ اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﺳـﺎل  ۱۳۵۵ﺗـﺎ  ۱۳۵۷ﺑـﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در اروﭘﺎ ،اﯾﺮان ﺑﺎ رﮐﻮد و ﺗﻮرم ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﻘـﻼب ۱۳۵۷
در اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺗﮏ ﺑﻌـﺪی و ﺻـﺮف اﻗﺘﺼـﺎدی  -ﻣـﺎدی ،اﯾـﻦ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﻘﻼب را دارد ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐـﻪ در ﻧﻈﺮﯾـﮥ ﮔـﺎر ،روﯾﮑـﺮد
اﻗﺘﺼــﺎدی و ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ اﺳــﺖ و اﯾــﻦ وﺿــﻌﯿﺖ ،در اﻧﻘــﻼب اﯾــﺮان ﻣﺼــﺪاق ﭘﯿــﺪا
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ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ،ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺘﺼﺎدی و رﻓﺎه ﻣﺎدی ﻧﺒـﻮده ،ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮب اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﺮﻫﮥ اﻧﻘﻼب ﻧﯿـﺰ ﻧﯿﺴـﺖ .آﻧﭽـﻪ در
ﺟﺪاول ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ،ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻧﻘﻼب را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻧﻈﺮ ﯾﮥ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺎر ،ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺸﯿﺮﯾﻪ از ﻣﻮاﻓﻘﺎن اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان در ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻈﺮ ﯾﻪﻫﺎی ﻓﻮق ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ دورۀ  ۱۹۷۳ﺗﺎ  ،۱۹۷۸ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﯾـﮥ ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ
ﻧﺴﺒﯽ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد .ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺪی ،ﺟﺎن ﻓﻮران و ﻓﺮد ﻫﺎﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﺻـﻮرﺗﯽ از اﯾـﻦ ﻧﻈﺮﯾـﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و در دﺳﺘﮥ ﻣﻮاﻓﻘـﺎن ﻗـﺮار دارﻧـﺪ )ﮐـﺪی۱۳۷۸ ،؛ ﻓـﻮران۵۳۲ :۱۳۸۳ ،؛ ﻣﺸـﯿﺮ زاده،
 .(۴۲ :۱۳۷۵از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﯾﻪ ،ﻣﯿﺸﻞ ﻓﻮﮐﻮ ،ﻧﻈﺮ ﯾﮥ اﺻـﻼح ﺷـﺪه اﺳـﮑﺎﭼﭙﻮل،
اﻟﮕﺎر ،ﻟﯿﻠﯽ ﻋﺸـﻘﯽ و ﺑﺴـﯿﺎری از ﻧﻈﺮ ﯾـﻪﭘﺮدازان داﺧﻠـﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ )ﻓﻮﮐـﻮ۱۳۸۶ ،؛
اﺳﮑﺎﭼﭙﻮل۱۳۷۷ ،؛ ﻋﺸﻘﯽ (۱۳۷۹ ،ﮐـﻪ اﻧﻘـﻼب اﯾـﺮان را ﻓﺮاﺗـﺮ از اﻗﺘﺼـﺎد و ﺑﺤـﺮان اﻗﺘﺼـﺎدی
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ً
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ روﯾﮑﺮد ﮔﺎر در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،دﯾﺪﮔﺎه ﯾـﮏﺟﺎﻧﺒـﻪ و ﺻـﺮﻓﺎ
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب ﻧﺪارد و ﻧﺒﻮد ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺮای اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ّ
ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ،از دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺿـﻌﻒ اﯾـﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺴﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣـﺮدم دﺧﯿـﻞ
ﻧﺒﻮده و اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﭼﻨﺪان ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺗﺎﺑﺘﻮان ﯾﮏ اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ داد.
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ در ﺳـﺎل  ۸۹اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ ،در ﺷـﻌﺎرﻫﺎی ﻣﻄـﺮح در اﻧﻘـﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮ ارزش ﺷﻬﺎدت و ﺟﺎﻧﺒﺎز )۴۱درﺻﺪ( و اﻫﻤﯿﺖ دﯾﻦ اﺳﻼم و ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ آن )۳۱درﺻﺪ( و ارزش ﺣﺠﺎب اﺳـﻼﻣﯽ )۶درﺻـﺪ( ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﻈـﺎم ﭘﯿﺸـﯿﻦ ﻧﺸـﺎن
ّ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻣﺮدم ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺎﺳﺪ ،ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ و
ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﭘﻨﺎﻫﯽ۳۲۰ :۱۳۹۲ ،؛ ﻫﺮاﺗﯽ.(۱۰ :۱۳۹۴ ،
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﻫـﺪاف و آرﻣـﺎنﻫـﺎی
اﻧﻘﻼب در ُﺑﻌﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮده ،اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم از وﺿﻌﯿﺖ
ّ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ اﺑﻌﺎد ﺑﻮده و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠـﺖ اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ
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ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪل ﺷﺪه و در ﻗﺎﻟـﺐ ﺷـﻌﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب رژﯾﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻫﺮاﺗﯽ .(۱۰ :۱۳۹۴ ،ﺑﺮﺧﻼف
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋـﺎﻣﻠﯽ ﻓﺮﻋـﯽ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺪه ،ﺷـﮑﻞﮔﯿـﺮی
اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و اﻟﺒﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺷـﮑﻞﮔﺮﻓﺘـﮥ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ،ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺟﻨﺒـﮥ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪه ﺑـﻪ ﻧﺎرﺿـﺎﯾﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ،ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﺎﻣـﻞ دﺳـﺖ دوم و
ﮐﻢرﻧﮓ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )درﺧﺸﻪ و ﻫﺮاﺗﯽ.(۱۶ :۱۳۹۱ ،
ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻧﻘﺪ ﺗﺒﯿﯿﻦﭘﺬﯾﺮی ﻧﻈﺮﯾﮥ ﮔﺎر ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣـﯽﺗـﻮان
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ را ﻃﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آن
در ﺑﺮﻫﮥ ﺳﺎل  ۱۳۵۰ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۵۵ﮐﻪ ﺑﺮﻫﮥ رﺷﺪ ﺑﻮده و از  ۱۳۵۵ﺗﺎ  ۱۳۵۷ﮐﻪ رﮐﻮد و ﺗﻮرم
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده ،اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﺑﺮﻫﮥ زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺬﮐﻮر ،دورهﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی در ﺣﺎل ﺳﭙﺮی ﺷـﺪن ﺑـﻮد و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ،ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﻋﻠﺖ اﻧﻘﻼب ﺑﺎﺷﺪ.

ج .ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  -اﺳﻼﻣﯽ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫـﺮ اﻧﻘﻼﺑـﯽ ،ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ ﻣﺎﻫﯿـﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻫﺪفﻫﺎی ﺧﻮد ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،واژهﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺧﺎص و وﯾﮋهای دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از آنﻫﺎ ،دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎص از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻧﺎب اﺳﻼﻣﯽ و ارزﺷﯽ اﺳﺖ .از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ واژهﻫـﺎ و
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻧﻮﯾﻦ ،ﻣﯽﺗـﻮان ﻋﻨﻮانﻫـﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﻣﻈﻠـﻮﻣﯿﻦ و ﻣﺴﺘﻀـﻌﻔﺎن ،ﻣﺴـﺘﮑﺒﺮان،
ﺟﻬــﺎن اﺳــﺘﮑﺒﺎری ﯾ ـﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿ ـﺖ ﻣﺴﺘﻀــﻌﻔﺎن را ﻧــﺎم ﺑــﺮد .ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ،ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻣﻔ ـﺎﻫﯿﻢ
ﺷﻬﺎدتﻃﻠﺒـﯽ ،اﯾﺜـﺎرﮔﺮی ،ﻋـﺪاﻟﺖﻣﺤـﻮری ،ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ اﻟﻬـﯽ ﮐـﻪ ﻣﺨﺼـﻮص اﻧﻘـﻼب
اﺳﻼﻣﯽ در ّ
ﺗﺤﻮﻻت دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .واﻗﻌﮥ ﻋﺎﺷﻮرا و ﻗﯿﺎم اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ hﻧﯿﺰ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه
وﯾﮋهای در ﻧﻈﺎم ﻓﮑﺮی ـ دﯾﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن دارد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎر ﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾـﺮان،
ّ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اذﻋﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺮ ﯾـﻪﭘﺮدازان ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،ﻣﺘـﺄﺛﺮ از ﻓﺮﻫﻨـﮓ
ﻋﺎﺷﻮرا اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺗﺪا اﺳﮑﺎﭼﯿﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ »ﺷﯿﻌﻪ ،ﻗﯿـﺎم اﻣـﺎم ﺣﺴـﯿﻦ hرا
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮای واﮐﻨﺶ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد« )ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻫﻨـﺮی

ﻟﻄﯿﻒﭘـﻮر .(۱۶۴ :۱۳۷۹ ،ﻋﻨﺼﺮ ﻋﺎﺷﻮرا ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﻔﺮد ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ آن ﮔﺮه ﺧﻮرده ﮐﻪ ﺗﻮأﻣﺎن ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﻬﺎدت ،اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ،ﺟﻬﺎد و ﺗﻮّﻟﯽ و ّ
ﺗﺒﺮی ،ﻫﻤﮕـﯽ اﺑﻌـﺎد ﻣﺤﺘـﻮاﯾﯽ ﺣﻤﺎﺳـﮥ ﻋﺎﺷـﻮرا
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ،ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾــﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑـﻪ ﺗﻔﺴـﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯿـﺎن از وﻗـﺎﯾﻊ
ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻬـﺎد ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑـﯽ از
ﻓﺮوع ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸ ّﯿﻊ ،روح اﻧﻘﻼﺑﯽﮔـﺮی را در ﭘﯿـﺮوان آن زﻧـﺪه ﻧﮕـﻪ ﻣـﯽدارد .در اﺳـﻼم
ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺎم و ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸ ّﯿﻊ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ،ﻋﻨﺎﯾﺖ وﯾﮋهای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾـﻦ
ّ
ﻣﻔﻬــﻮم ،در زﻧــﺪﮔﯽ اﻣـﺎم ﺣﺴـﯿﻦ hﺗﺠﻠـﯽ ﺗــﺎم ﯾﺎﻓﺘــﻪ ،ﺑــﻪ ﮔﻮﻧــﻪای ﮐــﻪ ﺷـﯿﻌﯿﺎن وی را
ﺳ ّﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺷﻬﺎدت ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣ ّﯿﮥ
ً
ّ
ﻣﺒﺎرزه و اﻧﻘﻼﺑﯽﮔﺮی ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻫﻨﺮی۱۲۷ :۱۳۷۹ ،؛ ﻧﻘﯿﺐزاده.(۲۶۶ :۱۳۸۱ ،

۴۷

ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و رﻫﺒﺮی آن ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻈﺮ ﯾﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رواﺑـﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠـﻞ و

ﺗﻮﻣﺎس ﻫﺎﺑﺰ و ﻫﺎﻧﺲ ﻣﻮرﮔﻨﺘﺎ اﺳﺖ ،ﻣﺮدود ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد و ﻧﻈﺮ ﯾـﻪ ﺣﺮﮐـﺖ

ﮐﺮد ﮐﻪ »ﺳﻼﻣﺖ و ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎن ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﻘﺮاض ﻣﺴﺘﮑﺒﺮ ﯾﻦ اﺳﺖ و ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳـﻠﻄﻪﻃﻠﺒﺎن

ﺑﯽﻓﺮﻫﻨﮓ در زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﺑﻪ ارث ﺧﻮد ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻌـﺎﻟﯽ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻋﻨﺎﯾـﺖ

ﻓﺮﻣﻮده ،ﻧﻤﯽرﺳﺪ«) .اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ.(۲۶۲ ،۱۱ :۱۳۶۱ ،
ّ
در واﻗﻊ ،ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻟﻬﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻧﻘﻼب ،ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣـﯽداﻧـﺪ.
ﻫﺮ ﻧﻬﻀﺖ ﯾﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ دارد و اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ

اﺧﺘﻼف در اﻫﺪاف و ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﯿﻄﯽ آﻧﺎن اﺳـﺖ .ﺑـﺮﺧﻼف ﻧﻈـﺮ ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﮑﺎﺗـﺐ ،ﮐـﻪ

ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺷﮑﻞ اﻧﻘﻼبﻫﺎ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،اﻣﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ آﻧﺎن ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده و اﯾـﻦ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﻋﺒـﺎرت
اﺳﺖ از ّ
ﻣﺎدﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﻧﻘﻼبﻫﺎ ،رﯾﺸـﮥ ﻣـﺎدی
ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﯾﺸﮥ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻘﻼبﻫﺎ ،دو ﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و

ﻣﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﻘﻼبﻫﺎ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،اﻋﺘﻘـﺎدی و

اﯾــﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ دارﻧــﺪ )ﻣﻠﮑﻮﺗﯿــﺎن .(۶۹ :۱۳۸۷ ،اﻧﻘــﻼب اﺳــﻼﻣﯽ اﯾــﺮان ،ﻋــﻼوه ﺑــﺮ ﻣﺎﻫﯿــﺖ
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ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد را ﮐﻪ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﻣﺎﮐﯿـﺎول،

اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزۀ اﻧﻘﻼبﻫـﺎ ﺷـﺪه و در

۴۸
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ﺣﻮزۀ اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﻨﯽ ،اﻟﮕﻮ ﺑﺮای اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ،ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﺧـﺎص ﺧـﻮد را دارد ﮐـﻪ اﮔـﺮ آن ﺑـﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣـﻮرد
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕـﺮ اﻧﻘﻼبﻫـﺎی ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر آﻣـﺪه و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮد ،ﻟﺬا اﻧﺘﻈﺎر ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ آﺛـﺎر و ﻧﺘـﺎﯾﺠﯽ ﮐـﻪ دﯾﮕـﺮ اﻧﻘﻼبﻫـﺎ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،در ﻣﻮرد اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻧﯿﺰ رخ دﻫﺪ )ﺷـﻔﯿﻌﯽﻓﺮ .(۸۱ :۱۳۹۱ ،ﺟﻬﺖ ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿـﺖ
ّ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان ﻗﺒـﻞ از اﻧﻘـﻼب در ﻧﻈـﺮ
ﺑﺮﺧﯽ از رﻫﺒﺮان ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﺟﻬﺎن و اﯾـﻦ ﮐـﻪ اﻧﻘـﻼب اﯾـﺮان را ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ اﻧﻘـﻼب
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺟﻬﺎن ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن اﯾـﻦ اﻧﻘـﻼب ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ در
ﻗﻠﺐﻫﺎ ﺟﺎی ﮔﯿﺮد ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﻗﻠﺐ ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﻋﺮب .ﭘﺎرهای از ﺳﯿﺎﺳـﺘﻤﺪاران ،ﮐـﻪ از
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﺮﯾﺎن و روﻧﺪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﻮدهاﻧﺪ آن را »اﺛﺒﺎت ﻇﻬـﻮر ﻣـﺬﻫﺐ ﺑـﻪﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻟﻬﯽ ،ﺑﺎ ﻗﺪرت اﻧﺒـﻮه
ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی درﺳﺖ ،ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از اﻧﻘﻼب را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )اﺳﺘﻤﭙﻞ (۴۳۵ :۱۳۷۸ ،ﮐـﻪ
درﺻﺪد ﻧﺸﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺪا اﺳﮑﺎﭼﭙﻮل ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز و ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻧﻘﻼب ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ اﻧﻘﻼبﻫـﺎی روﺳـﯿﻪ و ﻓﺮاﻧﺴـﻪ
اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آنﻫﻢ ﻧﻪ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻫﻤﮥ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﮥ اﻗﺸﺎر و ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺑـﺎ رﻫﺒـﺮی ﻗـﻮی و ﭘﺮداﺧـﺖ
ﺑﻬﺎﯾﯽ ﮔﺰاف )ﻓﻮران۳ :۱۹۹۳ ،؛ اﺳﮑﺎﭼﭙﻮل .(۲۸۶، ۱۹۷۹ ،اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ،درون اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ
و ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪ .ﻓﺮاﻣﺮزی ﺑﻮدن اﯾﻦ اﻧﻘـﻼب ﺳـﺒﺐ ﺷـﺪ ﺗـﺎ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ارزشﻫﺎ و ﺳـﻨﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟـﺪ در رواﺑـﻂ دروﻧـﯽ ﺟﺎﻣﻌـﮥ ﺧـﻮد را
ّ
ﻣﺘﺤﻮل ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﺮح اﺻﻮل و ارزشﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮ
ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ و ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮔﺬارد.
ﻣﯿﺸﻞ ﻓﻮﮐﻮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘـﻼب
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻋﻨﺼـﺮ دﯾـﻦ و ﻣﮑﺘـﺐ اﺳـﻼم را در ﻣﻌـﺎدﻻت ،ﻣﻌـﺎﻣﻼت و ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻧﻈـﺎم
ّ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ وارد ﮐﺮد )ﻓﻮﮐﻮ .(۶۴ :۱۳۷۷ ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑـﺮ ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫﺎی دﯾـﻦ،
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ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺳﺘﮑﺒﺎرﺳﺘﯿﺰی ،از ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻇﻬـﻮر ﯾﺎﻓـﺖ و ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﻫـﺪﻓﯽ
ّ
ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد .اﯾﻦ اﻧﻘﻼب در آن واﺣﺪ ،ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
را ﺑﺎ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه داﺷـﺖ .ﭼﻨـﺪ ّ
ﻣـﺎﻫﯿﺘﯽ ﺑـﻮدن اﻧﻘـﻼب اﯾـﺮان ،ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﯽﺷـﻮد ﺗـﺎ
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد درﺻـﺪد ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ آن ﺑﺮآﻣـﺪه و
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از آن ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻋﺪهای از ﻣﻨﻈﺮ
دﯾﻨﯽ ،ﻋﺪهای از ﻣﻨﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒـﻖ
ﮔﻔﺘﮥ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺪی ،اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺛﺒﺎت ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ﻣـﺬﻫﺐ
ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در اﻧﻘﻼب اﯾﺮان اﯾﻔﺎ ﮐﺮده و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﯿﺖ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧـﺪ )ﭘﻨـﺎﻫﯽ،
 .(۱۷۷ :۱۳۹۱ﻫﻤﮥ اﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ارزﺷﯽ درﺑﺎرۀ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋـﻼوه ﺑـﺮ
آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﻣﺎﻫﯿـﺖ اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان ،در راﺳـﺘﺎی اﺑﻄـﺎلﭘـﺬﯾﺮی ﻧﻈﺮﯾـﮥ ﺗﻮﺳـﻌﮥ
ﻧﺎﻣﺘﻮازن درﺑﺎرۀ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
ﻣﺎﻫﯿﺖ دﯾﻨﯽ ،اﻧﻘﻼب اﯾﺮان را از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺳـﺎﺧﺘﻪ
ّ
ﺗﻔﮑـﺮ ﻣـ ّ
ـﺎدیﮔﺮاﯾﯽ ﻏﺮﺑــﯽ و ﺷــﺮﻗﯽ ﺑــﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠــﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳــﺖ .ﺗﻤــﺎم
ﺑــﻮد ﮐــﻪ در ﻣﻘﺎﺑــﻞ دو
اﻧﻘﻼبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺮ
ﮐﺪام اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻗﻄﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑـﻪ
ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺧﻮداری از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی دﯾﻨﯽ از آﻧﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮔﺸﺖ .اوﻟﯿﻦ ﺷﺎﺧﺼـﮥ ﻣﻬـﻢ اﻧﻘـﻼب
اﯾﺮان ،ﻣﺎﻫﯿﺖ دﯾﻨﯽ و اﺳﻼﻣﯽ آن ﺑﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮدن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﻮاﯾﻒ ،اﻗﻮام و ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪوﯾﮋه اﻫـﻞ ﺳـﻨﺖ )دﺑﯿﺮﺧﺎﻧـﻪ ﺷـﻮرای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺪارس ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ،(۱۳۹۵ ،اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﯾـﮏ اﻧﻘـﻼب ﻣـﺬﻫﺒﯽ
ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ دارد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﺟﻤﺎلزاده .(۷۲ :۱۳۹۱ ،ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﻣﮑﺘﺐ اﻫﻞﺑﯿﺖ ،kﻫﻤﻮاره ﻧﻔﯽ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﮐﺮده و ﺑـﻪ ﻣﺒـﺎرز ﺑـﺎ ﻇﻠـﻢ و ﺳـﺘﻤﮕﺮی
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه اﺳـﺖ .در ﺑﺤـﺮﯾﻦ ﻧﯿـﺰ ،ﺟﻨﺒﺶﻫـﺎی ﻣﺮدمﺳـﺎﻻریﺧـﻮاه ،دارای ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎﻫﯽ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ رﯾﺸﻪ در ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺸﯿﻊ دارد .آﻧﭽﻪ ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ّ
را ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮدۀ ﻣﺮدم در ﺗﺤﻘﻖ آن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر ﻣـﺮدم
در ﻫﺮ اﻧﻘﻼب ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﻣﯿـﺰان ﻋﻤـﻖ و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿـﺖ و ﻧـﺎب ﺑـﻮدن آن اﻧﻘـﻼب اﺳـﺖ.
ﺣﻀﻮر ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮥ ﻣﺮدم در اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼبﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن ،ﺑـﺮ ﺑﺰرﮔـﯽ
اﯾﻦ اﻧﻘﻼب و ﺑﺎزﺗﺎب آن در ﺟﻬﺎن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ )ﻣﺤﻤﺪی.(۴۲ :۱۳۹۴ ،

د .ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻈﺮﯾﮥ »ﺗﺪ راﺑﺮت ﮔﺎر« در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
۵۰
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ﭘﺲ از ﯾﮏ دوره رﺷﺪ ﺳﺮ ﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ وﻗﻮع ﯾـﮏ رﮐـﻮد ،ﻣﯿـﺎن اﻧﺘﻈـﺎرات ﻣـﺮدم و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷـﺪه ،اﺧـﺘﻼف اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽﺷـﻮد و ﺑﺮﺧـﯽ از اﻗﺸـﺎر ﻣـﺮدم دﭼـﺎر
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف از ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺎرج ﺷـﻮد ،ﻣﻨﺠـﺮ
ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﯽﮔﺮدد .اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ ﯾـﮥ دﯾـﻮﯾﺲ و ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻓﮑـﺮی او ّ
ﺗﻌﻤـﻖ ﺑﺸـﺘﺮی ﺻـﻮرت
ﮔﯿﺮد ،اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را دارد ﮐـﻪ ﺗﺌـﻮری او ﻗﺒـﻞ آن ﮐـﻪ روانﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﯾـﮏ روﯾﮑـﺮد
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب را ﻗﺒـﻞ از ﻫـﺮ ﻋﺎﻣـﻞ
دﯾﮕﺮ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ّ
ﺗﺤﻮﻻت ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﮥ
ﻗﻮﺗﯽ در ﺗﺌﻮری او داﻧﺴﺖ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿـﺖ و ﺗﻄﺒﯿـﻖ اﯾـﻦ ﺗﺌـﻮری ﺑـﺎ
اﻧﻘﻼب اﯾﺮان را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .دﯾﻮﯾﺲ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺾ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ
ﻧﺴﺒﯽ را ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز اﻧﻘﻼب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﮔﺮ .(۱۳ :۱۳۷۷ ،ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ دﻟﯿـﻞ ،ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ در
ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان را دارا ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن از زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺟﯿﻤـﺰ دﯾـﻮﯾﺲ ،ﻧﻈﺮ ﯾـﮥ
ﺧﻮد را در ﺑﺎب ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻧﻘﻼبﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﯾـﮏ ﺗﺌـﻮری
ﺑﺮای اﻧﻘﻼب« در ﻣﺠﻠﻪ » «American Sociological Reviewدر ﺳﺎل  ۱۹۶۲ﻃﺮح ﮐـﺮد
ﻣﯽﮔﺬرد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ از ﺟﻬﺖ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ،ﺗﺒﯿـﯿﻦ دﯾـﻮﯾﺲ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼـﺎدی
ﻣﯽﭘـﺮدازد و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﮐﻤـﮏ ﮔـﺮﻓﺘﻦ از ﻋﻮاﻣـﻞ اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﺑـﻪ ﺣﯿﻄـﮥ روانﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و
روانﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻃﺒـﻖ
ﻣﺪل دﯾﻮﯾﺲ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﯾـﮥ اﻗﺘﺼـﺎدی  -روانﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﭘﯽ دارد.
دﯾﻮﯾﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻓﻘﺮ ﯾﺎ »ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ« ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎﻣـﻞ ّ
ﻣﺤﺮﮐـﯽ
ﺑﺮای ﺷﻮرش و اﻧﻘﻼب ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ز ﯾﺮا در ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ ،ﻣﺮدم ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﭘﯽ رﻓﻊ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺿﺮوری ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اداﻣﮥ
ﺣﯿﺎت و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ،اﻓﺮاد ﮐﺎری ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺪارﻧﺪ
و از ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد ،ﺧﻮد را ﻓﺎرغ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و اﯾـﻦ در ﺑﻬﺘـﺮ ﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻗﻀﺎ ﺳﭙﺮدن و در ﺑﺪﺗﺮ ﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﯾﺄس و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ اﺳـﺖ

)ﺟﻤﺸﯿﺪیﻫﺎ و اوﯾﺴﯽ ﻓﺮدوﯾـﯽ» .(۳۵ :۱۳۹۰ ،وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻫﺴـﺘﻨﺪ،
ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻗﯿـﺎم ﺑﺰﻧﻨـﺪ« )ﻓـﻮران .(۲۴۲ :۱۳۸۲ ،آن ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ اﻧﻘـﻼب
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﻮرش و اﻧﻘﻼب ﻣﯽﺷﻮد
)ﮔﯿـﺪﻧﺰ .(۶۶۳ :۱۳۷۴ ،در واﻗﻊ ،آﻧﭽﻪ در ﺗﺌﻮری دﯾﻮس وﺟﻮد دارد ،اﻧﺘﻈـﺎرات اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه،
زﻣﯿﻨﮥ اﻧﻘﻼب را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑـﯿﻦ رﻓـﺎه و ﻓﻘـﺮ از ﻃـﺮف ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﺗـﺄﻣﯿﻦ
ﻧﺸﻮد ،اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

۵۱

در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑـﺮای ارزﯾــﺎﺑﯽ ﺗﻄﺒﯿـﻖﭘــﺬﯾﺮی اﻧﻘـﻼب اﯾــﺮان ﺑـﺎ ﻧﻈﺮﯾـﮥ ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ ﻧﺴــﺒﯽ،

ّ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮔﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺌﻮری ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﮐـﻪ

ﻣﻮﺟﺐ ﻇﻬﻮر و ﻧﻀﺞ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺰد ﻣﺮدم ﺷﻮد ،ﺑـﺪون اﯾـﻦ ﮐـﻪ وﺳـﺎﯾﻞ

ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑـﯽﺛﺒـﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣـﺪ )ﮔـﺎر،

 .(۱۲۴ :۱۳۷۹زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺮی ﮔﺎر ،در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺴﺖ

اﻧﻘﻼب ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﻌﺪ ﻣﺎدی را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻗﯿﺎم ﺑﺮای زﻧـﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘـﺮ ،ﺗﻨﻬـﺎ
ﻣﺎﻫﯿﺖ رﻓﺎﻫﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺖ اﺳﺖ .در اﻧﻘـﻼب اﯾـﺮان ،ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻣﺎﻫﯿـﺖ دﯾﻨـﯽ و اﺳـﻼﻣﯽ

اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺳﺘﺒﺪادی رژﯾﻢ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ رژﯾﻢ و ﺷﮑﺎف و ﺗﺒﻌﯿﺾ در رژﯾﻢ اﯾﺮان و
ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،از ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ ﯾﻪ ﮔﺎر و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی او ّ
ﺗﻌﻤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ را دارد

ﮐﻪ ﺗﺌﻮری او ﻗﺒﻞ ازآن ﮐﻪ روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ روﯾﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی اﺳـﺖ .روﯾﮑـﺮدی
ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب را ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕـﺮ ،اﻗﺘﺼـﺎدی و ّ
ﺗﺤـﻮﻻت

ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﮥ ﻗﻮﺗﯽ در ﺗﺌﻮری او داﻧﺴﺖ و

اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺗﻄﺒﯿﻖ اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان را ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮده

اﺳﺖ .ﮔﺎر و ﺑﻌﺪﻫﺎ دﯾﻮﯾﺲ ،ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺾ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ را ﻋﺎﻣﻞ ﺑـﺮوز

اﻧﻘﻼب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﮔﺮ .(۱۳ :۱۳۷۷ ،ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ دﻟﯿـﻞ ،ﺳـﺎزﮔﺎری ﺑـﺎ اﻧﻘـﻼب اﯾـﺮان را
ّ
ّ
ﻧﺪارد .در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﮐﻠﯽ ،ﺟﺪول زﯾﺮ ﺷﺎﺧﺼﻪ ،ﻣﯿﺰان و درﺻﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫـﺎی
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ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و زﻣﯿﻨﮥ ﺷﺮوع اﻧﻘﻼب روﺷﻦ ﺷﻮد .ﺟﻤﻠﮥ ﮔﺎر در ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﯾـﮏ

اﻧﻘﻼب اﯾﺮان را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی آزﻣﻮن ﺷﺪه در اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،اﻧﻄﺒﺎق ﺗﺌﻮری
۵۲

ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ در اﻧﻘﻼب اﯾﺮان را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
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)اﮐﺒﺮی ﻣﻌﻠﻢ(۷۰ :۱۳۸۴ ،

ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن در ﭘﯽ اﺛﺒﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﺪ راﺑﺮت ﮔﺎر،
ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان را دارا ﻧﯿﺴﺖ .اﯾـﻦ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ،ﻓﺎﻗـﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪی ﺑـﺮای ﺗﺒﯿـﯿﻦ
ّ
ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻓﺮﻫﻨـﮓ ،اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژی ،رﻫﺒـﺮی ،ﺑﺴـﯿﺞ اﻧﻘﻼﺑـﯽ و ﻫﻮﯾـﺖ و ارزش در
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ .زﻣﯿﻨﮥ اﻧﻘﻼب در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﯾـﺮان ،ﺑـﺮ
ﭘﺎﯾﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،رﻫﺒﺮی و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ .از ﻃﺮﻓـﯽ ،ﺗﺌـﻮری ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ ﻧﺴـﺒﯽ،
ﺑﺨﺸﯽ از ّ
ﺗﺤﻮﻻت در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﺗﺒﻌﯿﺾ ،ﺷـﮑﺎف و
آ ﮔﺎﻫﯽ از وﺟﻮد آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت اﻗﺘـﺪار رژﯾـﻢ ﺣـﺎﮐﻢ ،واﺑﺴـﺘﮕﯽ ،ﻓﺴـﺎد
ﮔﺴﺘﺮده و ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺗﺒﻌﯿﺾ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺪﯾـﺪار ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ
اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻮآوری ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈـﺮ داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﻮارد ﻣـﺬﮐﻮر ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺣﺘﻤـﯽ ﻣﻮﺟـﺐ اﻧﻘـﻼب
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑـﻪ ﺑـﺮوز ﺑﺤـﺮان و ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ در ﺳـﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ
ﻋﻘﻞ اﺑﺰاری اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ اﻧﻘﻼبﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ
دﯾﻨﯽ در ﻧﻘﻄﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار دارد ،در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮد ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ ،ﺷـﮑﺎف و ﺗﺒﻌـﯿﺾ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ و

آ ﮔﺎﻫﯽ و درک ﺳﯿﺎﺳﯽ از آن ،ﺑﺴﺘﺮﺳﺎز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪه و زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟـﺐ اﻧﻘـﻼب
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﮥ اﻧﻘﻼب در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼـﻮص در اﻧﻘـﻼب اﯾـﺮان ،ﺑﺮاﺳـﺎس
ﻧﻈﺮﯾﮥ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺎر ،ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤـﯽرﺳـﺪ .اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺑﺨـﺶ وﺟـﻮد
ﺗﺒﻌﯿﺾ و آ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ آن در اﻧﻘﻼب اﯾﺮان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﻟﮕﻮی ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و ﻣﺮدﻣـﯽ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬـﻢ و
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب و ﭘﺲ از آن در ﻋﺮﺻﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺪل ﺑـﺎﻻ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -ﺳﺎﺧﺘﺎری و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -رواﻧﺸـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑـﺮ
ﻧﺤﻮۀ ﻋﻤﻞ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﻘﻼب اﺛﺮ ﻣـﯽﮔﺬارﻧـﺪ و از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ ،ﮐـﻨﺶ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ ﻫـﺮ دو دﺳـﺘﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻋﺎﻣﻠﯿـﺖ اﻧﺴـﺎﻧﯽ و زﻣﯿﻨـﻪﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ،راﺑﻄﮥ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارﻧﺪ .اﯾـﻦ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻧﻈﺮ ﯾـﻪای ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ
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)ﭘﻨﺎﻫﯽ(۱۳۸۵ ،

۵۳

۵۴

اﻧﻘــﻼب اﺳــﻼﻣﯽ ،اﺛﺮﻫــﺎی ﻋﻤﯿﻘ ـﯽ در وارد ﮐــﺮدن ﻓﺮﻫﻨــﮓ و ﻣﻘــﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕ ـﯽ ﺑــﻪ
ﻧﻈﺮ ﯾﻪﻫﺎی اﻧﻘﻼب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﭘﻨﺎﻫﯽ .(۳۴ :۱۳۸۵ ،ﻋﻠﺖ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻧﯿـﺰ ،ﺧـﻮد ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ذاﺗﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
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ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﺗﺌﻮری ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺮﯾـﻪﻫـﺎی ﻣﻄـﺮح و ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻧﻘﻼبﻫﺎ اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﻧﻘﻼب را در اﯾﻦ ﻣـﯽداﻧـﺪ ﮐـﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ در راه
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﻌﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،آﻧـﺎن دﭼـﺎر ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ
ﻧﺴﺒﯽ ﺷﺪه و ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ز ﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ وﺿـﻊ ،آﺳـﯿﺐ رﺳـﺎﻧﺪن ﺑـﻪ ﻣﻨﺒـﻊ ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ
اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻔـﺎوت درک ﺷـﺪه ﻣﯿـﺎن اﻧﺘﻈـﺎرات ارزﺷـﯽ
)ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ( و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ارزﺷﯽ )داﺷﺘﻪﻫﺎی( اﻓﺮاد اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﮔﺎر و دﯾﻮﯾﺲ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮ در ﺑﺎب
ﻋﻠﻞ رﺧﺪاد اﻧﻘﻼبﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﻧﻘﻼب را در ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ و
ّ
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﯽداﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ وی ،اﯾﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺒﺐ ﺷـﻮرش و
اﻧﻘﻼب ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن اﻗﺘﺼﺎدی در دورهای و ﺑﻌﺪ ،اﻓـﻮل ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ آن در
دورهای دﯾﮕﺮ ،اﻧﻘﻼب رخ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺗﺌﻮری دﯾﻮﯾﺲ ،وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی رو ﺑﻪ رﺷﺪ در
اذﻫﺎن ﮐﺸﻮر اﻧﻘﻼﺑﯽ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی داﺷﺘﻪ و در واﻗﻌﯿﺖ اﻓـﻮل ﮐـﺮده اﺳـﺖ و در ﺣﺎﻟـﺖ
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار دارد ،ﻣﺮدم ﺑﺎ »درک ﻓﺎﺻـﻠﮥ اﻧﺘﺰاﻋـﯽ و ﻋﯿﻨـﯽ« اﻗﺘﺼـﺎد و رﻓـﺎه در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻧﻘﻼب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﻧﻈﺮﯾﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ،اﻧﻘﻼب را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺘﺎﺑﻨﺎﻣﻪ

 .۱ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.
 .۲اﺳﺘﺎﻧﻔﻮرد ﮐﻮﻫﻦ ،آﻟﻮﯾﻦ ،ﺗﺌﻮریﻫﺎی اﻧﻘﻼب ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻃﯿﺐ ،ﺗﻬﺮان ،ﻗﻮﻣﺲ.۱۳۶۹ ،
 .۳اﺳﺘﻤﭙﻞ ،ﺟﺎن دی ،درون اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺷـﺠﺎﻋﯽ ،ﭼـﺎپ دوم ،ﺗﻬـﺮان ،ﻣﺆﺳﺴـﮥ ﺧـﺪﻣﺎت
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ رﺳﺎ.۱۳۷۸ ،
 .۴اﮐﺒﺮی ﻣﻌﻠﻢ ،ﻋﻠﯽ ،ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی ،رواق اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﺷﻤﺎرۀ .۱۳۸۰ ،۶
 .۵اﺳﮑﺎﭼﭙﻮل ،ﺗﺪا ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﺪار و اﺳـﻼم ﺷـﯿﻌﻪ ،ﻣﺘـﺮﺟﻢ ﻣﺤﺴـﻦ اﻣـﯿﻦ زاده ،در رﻫﯿﺎﻓـﺖ ﻧﻈـﺮی
اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻓﺮاﺗﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ،ﻗﻢ ،ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف.۱۳۷۷ ،

۵۵

ﻛﺎﺭﺑﺴﺖ ﻭ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻈﺮﻳﺔ »ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ...

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،آﻧﭽﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،در ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎرات ارزﺷﯽ )ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫـﺎ
و ﺑﺎﯾﺪﻫﺎی( اﻓﺮاد و ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ارزﺷﯽ )داﺷﺘﻪﻫـﺎ و ﻫﺴـﺖﻫـﺎی( آنﻫـﺎ را ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ
ذﻫﻨﯿﺎت آﻧﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .ﺗﻨﻬﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮ ﯾﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﻪ ﭘﺎﺳـﺨﯽ ﻣﻨﻄﻘـﯽ و ﻗـﺎﻧﻊ
ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ در ذﻫﻨﯿﺎت اﻓﺮاد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و از ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺪم
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﺑﺎز ﯾﮕﺮان اﻧﻘﻼب از اﻧﺘﻈﺎرات و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑـﺎ واﻗﻌﯿـﺎت ﻣـﻮرد
ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻖ ،دوری ﺟﺴﺖ.
درﺑﺎرۀ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،روﯾﮑﺮد »ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ« ﺗﺪ راﺑـﺮت ﮔـﺎر ﺑـﺎ اﻧﻘـﻼب اﯾـﺮان
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﺪارد ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺨﺶ وﺟﻮد ﺗﺒﻌﯿﺾ و آ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺟـﻮد ﺷـﮑﺎف و
ﻗﯿﺎم ﺑﺮای آن ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در روﻧﺪ اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺑـﻮده اﺳـﺖ.
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺪﮔﺎر ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑـﺮای ﺗﺤﻠﯿـﻞ اﻧﻘـﻼبﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﻣـﺎدی و
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎدی دارد و در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد.
در ﻣﺠﻤﻮع ،آﻧﭽﻪ در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﻈﺮﯾﮥ راﺑﺮت ﺗﺪﮔﺮ ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ ﻧﺴـﺒﯽ را در
اﻧﻘﻼبﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ و دﻗـﺖ اﺳـﺖ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﻣﺒـﺎﻧﯽ و اﺻـﻞ را ﻣـﺎدی
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد و رﻓﺎه و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از رﻓﺎه و ﻣﺎدﯾﺎت اﺳﺖ .اﻧﻘﻼب
اﯾﺮان ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دارد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﻧﻘﻼبﻫـﺎی ﻏﯿـﺮ اﻗﺘﺼـﺎدی و ﻏﯿﺮﻣـﺎدی در اﯾـﻦ
ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،در ﺑﺨﺶ آ ﮔﺎﻫﯽ و درک وﺟﻮد
ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ  -ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ،
ﻫﺮ اﻧﻘﻼب ﺗﺌﻮری وﯾﮋه و ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد.

۵۶

 .۶اﮐﺒﺮی ﻣﻌﻠﻢ ،ﻋﻠﯽ ،ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی ،رواق اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﺷﻤﺎرۀ .۱۳۸۰ ،۶
 .۷آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن ،ﯾﺮواﻧﺪ ،اﯾﺮان ﺑﯿﻦ دو اﻧﻘﻼب ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺣﻤﺪ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪی ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﯽ.۱۳۷۸ ،
 .۸ﺑﺸﯿﺮﯾﻪ ،ﺣﺴﯿﻦ ،اﻧﻘﻼب و ﺑﺴﯿﺞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.۱۳۷۹ ،
 .۹ﭘﻨﺎﻫﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ.۱۳۹۲ ،
 .۱۰ــــــــ  ،ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی اﻧﻘﻼب ،وﻗﻮع ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ.۱۳۹۱ ،
 .۱۱ﺟﻤــﺎﻟﺰاده ،ﻧﺎﺻــﺮ ،ﮔﻔﺘﺎرﻫــﺎﯾﯽ درﺑــﺎرۀ اﻧﻘــﻼب اﺳــﻼﻣﯽ ،ﭼــﺎپ اول ،ﺗﻬــﺮان ،اﻧﺘﺸــﺎرات داﻧﺸــﮕﺎه اﻣــﺎم
ﺻﺎدق .۱۳۹۱ ،
 .۱۲ﺟﻤﺸﯿﺪیﻫﺎ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ و ﻓﺮﻫﺎد اوﯾﺴﯽ ﻓﺮدوﯾـﯽ ،ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺮﯾﮥ دﯾﻮﯾﺲ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﮥ
ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺳﺎل  ،۱۸ﺷﻤﺎرۀ .۱۳۹۰ ،۳۸
 .۱۳ﺣﺠﺎر ﯾﺎن ،ﺳﻌﯿﺪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رﺷﺪ ﻣﻌﻠﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ .۱۳۷۸ ،۱۷۱
 .۱۴ﺣﺸﻤﺖزاده ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ» ،ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮات اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ در ﮐﺸـﻮرﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ« ۱۳ ،ﻧﺎﻣﮥ ﭘﮋوﻫﺶ ،ش.۱۳۸۴ ،۱۲
ّ
 .۱۵ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪ روح اﻟﻠﻪ ،ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻧﻮر ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ.۱۳۷۸ ،
 .۱۶درﺧﺸﻪ ،ﺟﻼل و ﻫﺮاﺗﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد» ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎرﺿـﺎﯾﺘﯽ اﻧﻘﻼﺑـﯽ ﺑـﺮ ﻧﻈـﺎمﺳـﺎزی آﯾﻨـﺪۀ
اﻧﻘﻼب در اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ« ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ  -ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ش.۱۳۹۲ ،۱۷
 .۱۷دﮐﻤﯿﺠﺎن ،ﻫﺮاﯾـﺮ ،اﺳـﻼم در اﻧﻘـﻼب ﺟﻨﺒﺶﻫـﺎی اﺳـﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻـﺮ در ﺟﻬـﺎن ﻋـﺮب ،ﺣﻤﯿـﺪ اﺣﻤـﺪی
)ﻣﺘﺮﺟﻢ( ،ﺗﻬﺮان ،ﮐﯿﻬﺎن.۱۳۸۸ ،
 .۱۸دوراﻧﺖ ،وﯾﻠﯿﺎم ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺣﻤﺪ آرام ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻗﺒﺎل.۱۳۴۵ ،
 .۱۹ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ،ﺳﻌﯿﺪ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت رواﻧﯽ ﺳﺎﻟﯿﺖ اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﺮبﻫﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﺣﺴـﺎس ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ
ﻧﺴﺒﯽ رﻓﺎﻫﯽ ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ آﻓﺎق و اﻣﻨﯿﺖ ،ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۳۸ﺑﻬﺎر.۱۳۹۷ ،
 .۲۰ﺳﺎم دﻟﯿﺮی ،ﮐﺎﻇﻢ ،ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺪ راﺑﺮت ﮔﺮ ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒـﺮدی ،ﺳـﺎل
ﺷﺸﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،۴زﻣﺴﺘﺎن.۱۳۸۲ ،
 .۲۱ﺳﺎﻧﺪوز ،دﯾﻮﯾـﺪ ،اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت راﻫﺒـﺮدی ،ﺗﻬـﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪۀ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی.۱۳۸۰ ،
 .۲۲ﺷﻔﯿﻌﯽﻓﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺎﻫﯿﺖ ،زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف ،ﻧﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ.۱۳۹۱ ،
 .۲۳ﻋﺸﻘﯽ ،ﻟﯿﻠﯽ ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای زﻣﺎﻧﻬﺎ :اﻣﺎم  ،ﺷﯿﻌﻪ و اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان ،ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان.۱۳۷۹ ،
 .۲۴ﻓﻮران ،ﺟﺎن ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﮑﻨﻨﺪه ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺣﻤﺪ ﺗﺪﯾﻦ ،ﺗﻬﺮان ،رﺳﺎ.۱۳۸۳ ،
 .۲۵ﻓﻮﮐﻮ ،ﻣﯿﺸﻞ ،اﯾﺮان روح ﯾﮏ ﺟﻬﺎن ﺑﯽ روح و  ۹ﮔﻔﺘﮕﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺸﻞ ﻓﻮﮐﻮ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻧﯿﮑـﻮ ﺳـﺮﺧﻮش و
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