
 93-11: 1931 بهار، 1، شماره 1وره د                                                     

 

 
 

گیری انقالب های ساختاری دولت پهلوی و تأثیر آن بر شكلزمینه
 اسالمي ايران

  

 2علیرضا صدرا،  *1عارف برخورداری

دانشگاه تهرا . استادیار مرکز مطالعات عالی انقالب اسالمی،1

Email: arefbarkhordari@ut.ac.ir

 . دانشیار رشته علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران2 
 

 23/21/1131اریخ پذیرش: ، ت22/11/1131تاریخ دریافت: 

 چكیده
 اقدداما  . تشکیل شدد  ودود   ساختارها از ایمجموعه از دیگر جوامع مانند اسالمی، انقالب از قبل ایران،

 و هاشکاف گیریو درنهایت، شکل ساختارها این درون خیزتنش عوامل کردنفعال سبب پهلوی گفتمان
 آمدد. درنتیجده،   وجدود وه ساختاری نامتعادل وضعیت نوعی شرایطی، چنین در. شد آنها در هاییتعارض

 و ناکارآمدد  ناعادالنده،  ردمظد م نظدر  در موجدود  عیتوضد  و آورد وارد اجتمداعی  نیروهدای  ودر  فشارهایی
 شدد و ایدن   تکوین اجتماعی هایوندیگرو  و تجزیه هم از اجتماعی نیروهای این. کرد جلو  افتاد عقب
 ایدن  در. گردیدد  جامعده  در جمعی حرکت ورای مطلووی اوضاع تبع،وه و ثبا وی وضعیت ایجاد سبب امر

 انقالودی  و شدیعی  سیاسی اسالم. وود ایران در عدالت و دگرگونی نبالدوه که گرفت شکل عقایدی راستا،
 عوامدل  ودا  همگدام  و خمیندیرر    امدام  رهبدری  وده  توانسدت  و وود مؤثرتر عمومی واورهای سایر وین در

 گیدری شدکل  سدبب  ،درنهایدت  و شدد   ایدران  در انقالوی تحوال  ساززمینه انقالب، سویوه وخشتسریع
 جمعدی  رفتدار  نظریدۀ  قالب در و توصیفی استتحلیلی روش وه حاضر، نوشتۀ. شود ایران اسالمی انقالب

 کند.می وررسی را فرایند این اسملسر،
 

 کلیدواژگان
 ها.ها، ساختارها، شکافاسالم سیاسی شیعی، انقالب اسالمی، تعارض 

 ن

 * نویسندة مسئول
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 مقدمه
 واکددنش نیددز شناسددیدر روانگوینددد. رفتددار مددی  ،معمددول عمددل و زندددگی   ۀشددیوودده 
 معددی عبددار  اسددت از الگوهددای رفتدداری    رفتددار ج»کننددد. رفتددار تعریدد  مددی  رد را فدد
کنندد،  ناپذیر. افرادی که از رفتار جمعی پیروی میوینیساختار، خودانگیخته، هیجانی و پیشوی

 معینددی واشددد، واکددنش ۀدر وراوددر محددرص خاصددی کدده ممکددن اسددت شددخ  دیگددر یددا حادثدد
 ،اصدددطالف رفتدددار جمعدددی واضدددع ،پدددارص اودددر ر.  828 :4831، کدددو نر« دهنددددنشدددان مدددی
رفتدار جمعدی از هدر گردهمدایی     »کند: گونه توصی  میرفتار جمعی، آن را این ۀدر اثرش دروار

 ر خلد  یدا وضدع روحدی کده هدرکن در آن      گیرد کده در آن هدر فدرد، در اثد    ت میئانسانی نش
« شدود ای راندد  مدی  سوی عمل یا اندیشهیاوی آن شرکت داشته است، وهسهمی دارد و در شکل

   . 112 :4831رجولیوس و کولب، 
 وسدی   از داندد مدی  عبدار   را جمعدی  رفتدار  ،جمعدی  رفتدار  تئدوری  کتداب  در نیل اسملسر

 و  42: 4831اسملسدر، ریافتده  تعمدیم  ایعقیدد   کنش، وراسداس  از وخشی وازسازی ورای غیرنهادمند
 موقعیتی، یا محیطی زمینۀ در که کندتعری  می کنشگر یک مندقاعد  تالش را اجتماعی کنش

 . 11: 4831جدید،  صباغر است مطلوب اهداف یا هدف وه دستیاوی دنبالوه
 هددراس،دانددد: ایددن احساسددا  مددی  اشددکال رفتددار جمعددی را شددامل     اسملسددرنیددل 

 سدددنجی و احیدددای دیندددی ،اری، موقعیددت هیجددان جمعدددی رهدددوس جمعددی، رونددد  تجددد  
 ر رشددامل جنددبش اصددطالحی  و جنددبشنجدداآمیددز، جنددبش معطددوف ودده هطغیددان خمددومت

 هددایو جنددبش هدداگیددری فرقددهسیاسددی و دینددی، شددکل معطددوف ودده ارزش رشددامل انقددالب
 ۀکنندددعنددوان عوامددل اولیدده و تعیددین شددش شددر  را ودده در ادامدده،  . وی ...ناسیونالیسددتی و

 ،فشددار سدداختاری ،سدداختاری ۀزمیندد انددد از:ت کدده عبددار اسدد کددرد رفتددار جمعددی  کددر  
 :4831اسملسدر،  رعملیا  کنترل اجتمداعی   ،وسی  ورای اقدام ،دهند عوامل شتاب ،یافتهواور تعمیم

21-21 . 
 گیدری شکل ورای .است ارزش وه معطوف جنبش نوعی یاسیانقالب س وناور آنچه گفته شد،

 رفتدار  و عمدومی  وسی  مساعد جامعه آن ساختاری زمینۀ واید انقالب، نام وه جمعی نوعی رفتار
 اندد از: یدریم، ایدن مراحدل عبدار     اگر وخواهیم مراحلدی ودرای انقدالب در نظدر وگ    . واشد جمعی

فشارهایی ور جامعه و نیروهای فعال و  اقداما  ورخی واسطۀخیز وهتنش های ساختاری. زمینه4
؛ شوندتشوی   حل وه همکاری وا یکدیگرورای پیداکردن را  نیروها .2شود؛ میاجتماعی تحمیل 

 دنبال تحق  عدالت در جامعه واشد وکه وهپذیرند میعنوان آلترناتیو وه ی رار یا ارزشواومردم  .8
 ،یجمعد  رفتار یسووه وخشعیتسر عوامل یورخ .1؛ دهد ارا ه یحلرا  ،یافتهتعمیم واورعنوان هو

ایدن  در  .5؛ گیدرد مدی دارد و وسدی  و حرکدت جمعدی شدکل     میوه واکنش جمعی وا  را جامعه
عهد  می وسی ِ یبرره مرحله، و سرکوب  .1؛ گیردکنشگران را ور کنترل   در انتها، نیروهای 
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دهندد و  اجتماعی در نظام، توان الزم را ورای جلوگیری و سدرکوب رفتدار جمعدی از دسدت مدی     
   گیرد.انقالب شکل می

های ساختاری هر جامعه، نقطۀ شروع رفتار جمعی و وسی  عمومی است کده  رو، زمینهازاین
 انجامد. وناوراین، واید دریاویم که زمینۀ ساختاری چیست؟انقالب میوه 

 ای واشدد کده شدکل   گونده معده وایدد وده   وه معنای آن است کده سداختار جا  زمینۀ ساختاری 
 :4831 اسملسدددر، ؛821-823: 4831 کدددو ن،ر خاصدددی از رفتدددار جمعدددی در آن وددده وقدددوع و یونددددد 

 تعریدد  در اسملسددر، جمعددی رفتددار وریتئدد کتدداب از متددرثر صددباغ جدیددد،  جددواد . 21-21
 هدای سداختاری عبدار  اسدت از شدرایط     زمینده »نویسدد:  هدای سداختاری مدی   شرایط و زمینه

کلی اجتماعی یا عوامل و شرایطی که در ساخت سیاسی، اقتمادی، فرهنگدی و اجتمداعی نظدام    
« شدود. مدی  مستقر وجود دارد و در صور  رشد یا ادامه، واعث ایجاد تنش و تعدارض در جامعده  

 هددای مسدداعد سدداختاری، شددرایطزمیندده»کنددد: . در جددای دیگددر ویددان مددی 82ددد54رصدباغ جدیددد:  
گیدری رفتدار جمعدی الزم اسدت. شدرایط مسداعد       کلی اجتماعی مساعدی است که ورای شدکل 

 نداوراین، داندد و و ساختاری در واالترین مرتبۀ خود وروز نوع خاصی از رفتار جمعی را مجداز مدی  
 رفتدار جمعدی شدکل وگیدرد؛ مدگال  اگدر      مساعد ساختی وجود داشدته واشدد تدا یدک      واید زمینۀ
 هدای واشدد، زمیندۀ سداختی ودرای جندبش     ای تمایزا  نژادی و قومی وجدود نداشدته   در جامعه

 . همانر «نژادی مساعد نیست
 هددایلددی اجتمدداعی یددا وضددعیت و زمیندده زمینددۀ سدداختاری عبددار  اسددت از شددرایط ک 

 هددا وعددال شددوند، واعددث ایجدداد تعددارضای یددک جامعدده کدده اگددر فخیددز درون سدداختارهتددنش
 هدای هدا، وده نیروهدا و گدرو     تعدارض  هدا و شدود. ایدن شدکاف   هایی در آن ساختارها مدی شکاف

شود. س ن نیروهای اجتماعی تجزیده شدد  و   آورد و سبب نارضایتی آنها میاجتماعی فشار می
، اعتراض و کنش جمعدی افدراد جامعده شدکل     یاود. در ادامههای اجتماعی تکوین میوندیگرو 
خیز در ساختارهای سیاسدی، اقتمدادی، اجتمداعی،    رو، اگر زمینۀ ساختاری تنشگیرد. ازاینمی

واسطۀ ورخی اقدداما  فعدال شدوند، تعارضدا  شدکل      فرهنگی و مذهبی وجود داشته واشد و وه
هدای سیاسدی،   فدراد محرومیدت  شود و این اگرفته و فشارهایی وه ورخی افراد در جامعه وارد می

واسدطه ایدن فشدارها وده آنهدا وارد شدد ، درص       اقتمادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی را که وه
شود؛ درنتیجه، زمینۀ مناسبی ورای حرکت انقالودی  کنند و نارضایتی و تضاد منافع ایجاد میمی

 گیرد.  و کنش جمعی شکل می

وه اینکده  ن نیز استگنا ور این قاعد  نیست. واتوجهفرد انقالب اسالمی در ایرارویداد منحمروه
ها و عملکردهای آنها های پهلوی اول و دوم، ورایند جامعه و مردم ایران نبودند، سیاستحکومت

هدا سدبب   رو، اقدداما  ایدن دولدت   نیز متناسب وا فرهنگ و ساختارهای جامعۀ ایران نبود. ازاین
 سیاسی، اقتمادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی   خیز درون ساختارهایشدن عوامل تنشفعال

 

...گیریهایساختاریدولتپهلویوتأثیرآنبرشکلزمینه



 1931 بهار، 1، شمارة 1دورة  های معاصر انقالب اسالمی،پژوهش   11

 

 

هایی در این ساختارها شد. ایدن امدر خدود سدبب ایجداد      ها و تعارضجامعۀ ایران و ایجاد شکاف
سیستم و نیروهای اجتماعی و افراد جامعه شد و وضعیت را ورای آندان ناعادالنده و    فشارهایی ور

گیدری حرکدت جمعدی فدراهم     طلووی ورای شکلناکارآمد نشان داد. درنتیجه، زمینۀ ساختاری م
 کرد.  

 ،در حددوزۀ سدداختارهای اقتمددادی و اجتمدداعی، عددواملی همچددون شهرنشددینی پرشددتاب   
 هدددا، توسدددعۀ واوسدددته و ارزشگسدددیختگی هنجارهدددا گسدددترش آمدددوزش عدددالی، ازهدددم 

 احسدداس محرومیددت اجتمدداعی و اقتمددادی ندداوراوری، عامددل فشددار سدداختاری و  و گسددترش 
 فرهنگددی اقددداما  دولددت پهلددوی، سددبب    ینددۀ سدداختارهای مددذهبی و   شددد  وددود. در زم 

 ایجدداد تددنش در امددور  هدیددد هویددت فرهنگددی و شددیعی جامعدده و دوپددارگی آن و درنتیجدده،  
 هدا و فشدارهایی کدده  متدداد چنددین تدنش  اعتقدادی و فرهنگدی مدردم و جامعدده شدد  ودود. در ا     

ماندد   ن ناعادالنه، ناکارآمدد و عقدب  ور نظام و نیروهای اجتماعی وارد شد، این وضعیت از نظر آنا
تبع، سیستم و نیروهای اجتماعی و کنشگران ازنظدر کدارکرد سیسدتمی و رواندی     جلو  کرد و وه

دنبدال  تحت فشار قرار گرفتند و دچار اختالل شدند. و در نهایت نارضایتی از وضع موجود را وده 
 آورد. 

ثبداتی و  د حرکدت جمعدی و ودی   در پی این اقداما ، وضعیت مساعد سداختاری ودرای ایجدا   
عنوان آلترناتیو که جامعۀ ایران مذهبی وود، اسالم شیعی وه وجود آمد. س ن، ازآنجانارضایتی وه

و واور عمومی مردم پذیرفته شد. در پی چنین وضعیتی، عملکرد نامطلوب کارگزاران حکومتی و 
دهند  وه انقدالب  عوامل شتابعنوان های کنترل اجتماعی و سرکووگر گفتمان پهلوی وهسازمان

وخشیدن وه این حرکت جمعی وسیار مؤثر واقع شدند. در نهایت، ایدن نقدش رهبدری    در سرعت
امام خمینیرر   در وسی  انقالوی وود که وا رهبری آگاهانه و اید ولوژی اسدالم سیاسدی شدیعی،    

اسخ وده ایدن سدؤال    ترین انقالب جهان شد. متن حاضر، در پی پگیری استگناییساز شکلزمینه
گیدری انقدالب اسدالمی ایدران تدرثیر      های ساختاری دولت پهلوی چگونه ودر شدکل  است: زمینه

 گذاشته است؟ 
 

 گیری انقالب اسالمي ايرانزمینۀ ساختاری و تأثیر آن بر شكل
ینیرر    هن وسیاری از پژوهشدگران  وررسی علل وقوع انقالب اسالمی ایران وه رهبری امام خم

خود کرد  است. ورخی اقتماد، ورخی استبداد، ورخی نوسدازی، ورخدی توطئدۀ غدرب و      را درگیر
دانندد. ایدن مقالده، علدت     آمریکا، ورخی عرفان و ورخدی نیدز مدذهب را عامدل ایدن انقدالب مدی       

ی طدی چندد   هدای سداختاری دولدت پهلدو    گیری انقالب اسالمی ایران را وا ترکید ور زمینهشکل
 مرحله تبیین خواهد کرد.

 ای متعددددی در هددر جامعدده وجددود دارد  طددور کدده قددبال  گفتدده شددد، سدداختاره   انهمدد
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 دهددد کدده زمینددۀ مناسددب سدداختاری  خ مددیای رو انقددالب یددا جنددبش، زمددانی در جامعدده  
 ۀ ایدددران قبدددل از انقدددالب نیدددز دارایودددرای انقدددالب در آن جامعددده فدددراهم واشدددد. جامعددد

 شدددن عوامددل فعددال دولددت پهلددوی واعددث   سدداختارهای متعددددی وددود  اسددت. اقددداما    
 وجددود آورد.هددایی در آنهددا وددهعددارضهددا و تخیددز درون ایددن سدداختارها شددد و شددکاف تددنش

 مددل فددردیوجددود آورد و هددم در کنددار عواعدددالتی وددههددا، هددم نارضددایتی و وددیایددن شددکاف
 قددالب اسدالمی ایددران شدد. در ادامدده،  سدداز وهدور ان و نقدش رهبددری امدام خمینددیرر  ، زمینده   

های آن و س ن حرکت امام خمینیرر   و عوامدل  ها و تعارضختارها و شکافوه وررسی این سا
 سوی انقالب و در نهایت، انقالب خواهیم پرداخت. وخش وهتسریع

 

 وضعیت ساختار سیاسي. 1
درخموص وضعیت ساختار سیاسی در ایران دورۀ پهلوی واید وه عوامدل متعدددی توجده کدرد؛     

ایران است. درمورد نوع نظام سیاسدی در ایدران خموصدا  دورۀ    اولین عامل، نوع نظام سیاسی در 
اند. هرچند پن از انقالب مشدروطه، ندوع   محمدرضاشا ، پژوهشگران انواع متعددی را  کر کرد 

طور واقعی، ورخدی آن را  نظام سیاسی در ایران ازنظر تاریخی نظام پادشاهی مشروطه وود؛ اما وه
 ؛51: 4831افضدلی،  ر دانندد یمونیال رخموصا  دورۀ محمدرضدا  مدی  پاتریمونیال و ورخی آن را نئوپاتر

 . 231: 4831 زارع،
هدای سدنتی و نتیجدۀ تغییدر و تحدول در      پاتریمونیال شکل مترخر نظدام »ازنظر ماکن وور، 

ویدژ   صور  که ودا توسدعۀ دسدتگا  دیدوانی و اداری و وده      ساخت قدر  پدرساالری است. ودین
دهدد.  پدرساالری وه نظام موروثی و پاتریمونیال تغییدر شدکل مدی    دستگا  نظامی، اقتدار سنتی

شدود؛ امدا   گراسدت کده قددر  شخمدی در آن اعمدال مدی      سیاد  پاتریمونیال سدیادتی سدنت  
ای از سدلطۀ پاتریمونیالیسدم اسدت. وددین صدور  کده در       یافتده نئوپاتریمونیالیسم، شکل تحول

عایت سنت و وا تکیه ور اختیدار و خودکدامگی   نئوپاتریمونیال یا سلطانیسم، اعمال قدر  ودون ر
ای یافته العاد گیرد. در نئوپاتریمونیال، حیطۀ اختیار و خودکامگی توسعۀ فوقسلطان صور  می

 . 851 :4831وور، ر «است
 ودودن قددر  و سیاسدت؛   . شخمدی 4از:  هدای پاتریمونیدال عبدار  اسدت    های رژیدم ویژگی

وودن رواوط قدر ؛ . غیررسمی8ساالری؛ جای شایستهوه محوری. حاکمیت اصل تقرب و اراد 2
جواد صباغ معتقد اسدت:   . 851: 4831وور، ر. اهمیت نظامیگری 5. وجود ستیز متوازن در جامعه؛ 1
هدای نئوپاتریمونیدال قا دل شدد؛ ودا ایدن تفداو  کده در         ها را نیز واید ورای رژیمهمین ویژگی»

های پاتریمونیال، ویژگی توجیه دینی مشروعیت ورای ف نظامهای نئوپاتریمونیال اوال  ورخالرژیم
نئوپاتریمونیالیسدددم از اهمیدددت چنددددانی ورخدددوردار نیسدددت و عناصدددر جدیددددی از قبیدددل  

 های نئوپاتریمونیال شود. ثانیا  رژیممدرنیزاسیون یا پشتیبانی خارجی جایگزین مذهب میشبه
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زا یددا ودداهری، سددطحی و وددرون هددای دیگددری هسددتند کدده شددامل نوسددازی   دارای ویژگددی
شدن قدر  نزد حاکمان، فساد گسترد  و عمی  در اجزا مدرنیزاسیون، خودکامگی یا مطلقهشبه

هدای قددر ، ثدرو  و منزلدت از     های صاحب امتیاز اعم از گدرو  و ارکان نظام، حذف کلیۀ گرو 
صدباغ  ر «صفحۀ سیاسی و اجتماعی رانسداد ، وخشش و عطایدای گسدترد  ازسدوی حداکم اسدت     

   . 33-34: 4831جدید،
هدای تداریخی،   های مذکور و وررسی دیددگا  ورخدی پژوهشدگران و وررسدی    وه ویژگیواتوجه

یاویم پن از سقو  دولت قاجار و وه قدر  رسیدن رضاخان، رژیمدی ودا سداخت سیاسدی     درمی
سدنتی   در زمدان قاجدار، سیاسدت   »وجود آمد. جواد صباغ جدید معتقد اسدت:  نئوپاتریمونیال وه

ای در ایران ورقرار وود  است. ودین معنی که هرچند شدا  قاجدار   مبتنی ور پاتریمونیالیسم مرتبه
ودودن  مراتب قدر  قرار داشت، اما تمرکزگرایی شددید و مطلقده  در مرکز دوایر مروو  وه سلسله

  هدا و تمدام قلمدرو سدرزمینی خدویش نفدو      قدر  شا  ودان معنی که درمورد همۀ افراد و گرو 
 .  18: 4831صباغ جدید،ر «وجود نیامد  وودداشته واشد، وه

دولت پهلوی، ورخالف دورۀ قاجار، نفو ش وسیار زیاد شد و »رسول افضلی ور این واور است: 
کارگیری نیروی سرکوب و ووروکراسی مدرن، وحران نئوپاتریمونیالیسم را حدل کدرد.   از طری  وه

گیری از حمایت خارجی و درآمددهای دریدافتی ودا ایجداد     رضاخان و وعدها محمدرضاشا  وا وهر 
ودر  نیروی پلین سرکووگر، دایرۀ اختیارا  و قدر  خویش را تا آنجا گسترش دادندد کده عدالو    

عنوان محوری فعال و نیرومند، گردانندۀ همۀ اموری مراتب قدر  وودند، وهآنکه در مرکز سلسله
ای وده  ود. وددین سدان، نظدام پاتریمونیدال مرتبده     وودند که دروردارندۀ سایر نخبگدان رسدمی ود   

 . 223 -211 :4831افضلی،ر «نئوپاتریمونیالیسم دیکتاتوری تبدیل شد
 پدذیری رژیدم  نشداندگی و سدلطه  ، دسدت عامل دیگر درخموص وضدعیت سداختار سیاسدی   

 ا علیدده ممدددق و وازگشددت محمدرضددا وددهمددرداد ودده رهبددری آمریکدد23پهلددوی وددود. کودتددای 
 حمایددت آمریکددا و انگلددین صددور  گرفددت، شددروع ایجدداد حکددومتی      حکومددت کدده وددا   

 حمایدت آمریکدا  »یورسدکی معتقدد اسدت:    پذیر در ایدران ودود. مدارص جدی گازو    واوسته و سلطه
 و ایددران، واعددث دسددتیاوی حکومددت شددا از شددا  و ایجدداد راوطددۀ حددامی پیددروی وددین آمریکددا  
 مداعی شدد. حکومدت شدا  در    طبقدا  اجت  وه درجۀ وداالیی از خودکدامگی و اسدتقالل عمدل از    

 ودده فشددارهای درونددی اجتمدداعی ورخددوردی غیرمسددئوالنه  اثددر ایددن اسددتقالل عمددل نسددبت  
 هدای اقتمدادی  امعده ودود. شدا  سیاسدت    دور از مندافع و نیازهدای ج  های او وهداشت و سیاست

 رایط اقتمدادی ایدران ودود، وده همدین     کرد که غالبا  وسدیار نامناسدب ودا شد    معینی را دنبال می
 ودر اینکده ایدن اسدتقالل    ، عدالو  4131، فقر و ناوراوری پاورجا ماند و شکوفایی نفتی دهدۀ  جهت

 نداوراین، وهبدود وضدع را ودرای عامدۀ     مدیریت ناوهنجار همرا  شدد. و عمل را قو  وخشید، وا سوء
 ر سداخت تدا در وراودر فشدار فزاینددۀ     مردم وده ودار نیداورد. اسدتقالل عمدل حکومدت آن را قداد       
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بقاتی متوسط و سطح پایین، ورای دگرگونی اجتماعی، اقتمادی و سیاسی مقاومدت  های طگرو 
 .   411: 4838گازویورسکی،ر «کند

آمیدز ایدران و آمریکدا کده واعدث تقویدت حکومدت و        این رواوط سلطه»ازنظر گازیوروسکی، 
ر قادرساختن آن ورای دستیاوی وه استقالل عمل وود، همچون یک عامل ساختاری ویرونی وه کدا 

آفرینی طبقۀ متوسط نوین و طبقۀ کارگر صنعتی شد که ور اثر شیوۀ تولیدد  افتاد و مانع از نقش
اند. طبقۀ متوسط نوین در زمان حکومت ممدق، ورتدری و تواندایی   وجود آمد جدید در ایران وه

کردن نشان داد و چنانچه عوامل ساختاری ویرونی دخالت نداشتند، این خویش را ورای حکومت
توانست وه موفقیت دست یاود؛ اما ایجاد حکومتی واوسته وا استقالل عمل واال این روند قه میطب

 «هدایی از طبقدۀ متوسدط ندوین شدد     را از هم گسست و واعث تسدهیل سدلطۀ رژیدم ودر وخدش     
   . 185: 4838گازویورسکی،ر

ای هد عامل دیگر وضعیت ساختار سیاسی، خودکامگی وود. سلطانیسم رضاشدا  را وایدد سدال   
دانست. پدر و  4812-4853های و دورۀ حکومت سلطنتی محمدرضا را واید سال 4821-4842

.  14: 4831 افضدلی، ر ها وه تمرکز ویشدتر قددر  و تشددید خودکدامگی پرداختندد     پسر در این دور 
دولت، مالکیت واقعی زمین و سرمایه »خموص معتقد است: محمد علی همایون کاتوزیان دراین

: 4832کاتوزیدان، ر «کدرد ر داشت و وناوراین، هموار  فوق طبقا  و فراتر از قانون عمل میرا در اختیا

41   . 
یافتده و پیوسدته،   نبود قانون، نبدود تحدرص اجتمداعی و نبدود نهادهدای اجتمداعی سدازمان       

ترین عناصری وودند که واعث پایداری حکومدت خودکامده و تدا حدد زیدادی، مدانع توسدعۀ        مهم
 ی، علمی و تکنولوژی مستمر شدند.اجتماعی، اقتماد

عامل دیگر وضعیت ساختار سیاسی جامعۀ ایران، رانتیروودن دولت پهلوی وود. دولت رانتیدر  
کندد  های خارجی را وه شکل مدنظم دریافدت مدی   دولتی است که مقادیر درخور توجهی از رانت

نندۀ اصدلی راندت اسدت و    ک. دریافت4هایی دارد:  . دولت رانتیر ویژگی5 و 8 ،2 فمل ریکاردو،ر
. سهم درآمدهای رانتی 2ها ورعهد  دارد؛ کردن رانتترین نقش را در توزیع و هزینهطبعا  اساسی

. در این دولت گدرو  وسدیار   8درصد کل درآمدهای دولت واشد؛ 12در درآمد دولت واید ویش از 
بدع راندت وایدد خدارجی     . من1کوچکی از افراد جامعه در تولید اکگر ثرو  و درآمد نقش دارندد؛  

 . (H.beblawi. G luciani.p11.12 های اقتمادی تولیدی داخل واشد، نه فعالیت
نیدازی دولدت از   ور مسا ل فوق، ترثیر رانت ور دولت شامل استقالل دولت از جامعه، ویعالو 

ف شدود. از طدر  کنندۀ رانت مدی ایجاد دموکراسی و نهادهای دموکراتیک و تبدیل دولت وه توزیع
: 4831شکاری، رشود. های اجتماعی و رشد ووروکراسی در جامعه میدیگر، رانت واعث تضعی  گرو 

 . 418: 4831 افضلی، ؛11
 عبارتی، نفت ور اقتماد  ویشتر درآمدهای دولت پهلوی، خموصا  پهلوی دوم، از نفت وود. وه
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تولید این درآمد نقش داشتند.  ایران تسلط داشت؛ وناوراین، درصد کمی از افراد جامعۀ ایران در
اهمیت در ایجاد کار و اشتغال وود و افدراد  از طرف دیگر، در دولت پهلوی نفت هموار  عاملی کم

های دیگر از وه وخشاندکی در این زمینه مشغول وه کار وودند. همچنین سهم وخش نفت نسبت
: 4832 کاتوزیدان، ر وود  اسدت  قبیل کشاورزی، صنعت و خدما  در تولید ناخال  ملی وسیار ویشتر

411 . 
توان گفدت کده ایدران در زمدان سدلطنت محمدرضدا، دارای       های مذکور میور اساس ویژگی

دولتی رانتی وود. محمدرضا وا در دست داشدتن منداوع نفتدی، خدود را از سدایر طبقدا  جامعده        
پدول نفدت،    دلیدل داشدتن  مستقل کرد و در چنین وضعیتی، ورخی از طبقا  داخل جامعه را وه

الحمایه و واوسته وه خود کرد و واعث تضعی  ورخی طبقا  جامعده شدد. همچندین ودرای     تحت
های اجتماعی، کسب مشروعیت و حفظ ثبا  سیاسی، نوعی توزیع رانت در میان طبقا  و گرو 

دولدت رانتیدر پهلدوی    »وجود آورد. جواد صباغ جدید معتقد است: سیستم ووروکراسی دولتی وه
های اجتماعی ازجمله ودورژوازی کم درادور، طبقدۀ متوسدط جدیدد و      ه جذب ورخی گرو اقدام و

هدای  حدال، وده دلیدل اسدتقالل از گدرو      فکران در نظام سیاسی کرد؛ اما درعدین ورخی از روشن
ها و طبقا  سنتی دارای نفو  ازجمله روحانیدان  اجتماعی و غرور ناشی از درآمدهای نفتی، گرو 

ید  گرفت و همین دو طبقه توانستند متحد شوند و اسدتقالل خدود را از دولدت    و وازاریان را ناد
 . 428: 4831صباغ جدید،ر« وجود آورندحفظ کنند و وعدا  چالشی وزرگ ورای حکومت وه

 

 اجتماعي . وضعیت ساختار اقتصادی،2
های واثبدا    وه دنبال رشد یا رکود ناگهانی اقتمادی و نوسازی شتاوان، تغییر و تحولی در جایگا

آیدد و مدردم از شدهرها و روسدتاهای مختلد  و      وجدود مدی  و شرایط اجتماعی پایددار مدردم وده   
شدوند. در ایدن وضدعیت، افدراد متفداوتی ودا       های گوناگون وه شهرهای وزرگ کشید  میفرهنگ

شود و هر فرد شوند و انواع مختل  هنجارها حاکم میپیشینۀ فرهنگی مختل  در شهر جمع می
دهدد و اغلدب   کند. در چنین وضعیتی، آشفتگی هنجاری رخ مدی رو  وه یک هنجار عمل مییا گ

آوردن اهداف و ارضای نیازهای خدود  دستافراد هنجارهای رسمی موجود را مانع وزرگی ورای وه
کنندد و دسدت وده انقدالب     دانند. وناوراین، شروع وه مخالفت علیه فرهنگ رسمی حداکم مدی  می
 .   281-251: 4833 ،پوررفیعر زنندمی

ور اساس آنچه گفتده شدد، در جامعدۀ ایدران قبدل از انقدالب خموصدا  دورۀ محمدرضاشدا ،         
وجودآمددن  شهرسازی و توسعۀ آموزش عالی دو عامل تغییرا  اجتمداعی وودندد کده واعدث وده     

هدای اقتمدادی،   دنبدال آن نداوراوری  گسیختگی و ازجاکندگی اجتماعی و آشفتگی هنجاری و وه
پذیری درونی ساختار اجتمداعی  اعی و سیاسی در جامعه شدند که در پی خود واعث آسیباجتم

 ساز زمینه حاکم و در نتیجه، ایجاد شکاف و تعارض ساختاری در جامعه گردید. این رویه،
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 و درنتیجدده، انقددالب ودده رهبددری امددام   هددای ناراضددی  گرایددی و وسددی  عمددومی گددرو   هددم
 خمینیرر   شد.

آموزشی در دوران پهلوی خموصا  پهلوی دوم، واید ا عان شود که سدطوف  درخموص مراکز 
هدا و اعدزام دانشدجویان وده خدار       و مراکز آموزش گسترش یافت و تعدداد مددارس و دانشدگا    

خواندندد، وده علدت    های داخل درس میای رشد یافت. دانشجویانی که در دانشگا طورگسترد وه
ویشتر از طبقا  فقیر جامعه وودند کده وعددا  وده کدانون     سطح پذیرش دانشجو از طری  کنکور، 

یا اینکه وسیاری از اساتید دانشگا  که منتقدد    13: 4818 رووین، واریرمبارز  علیه رژیم تبدیل شدند 
 کردند.  یا مخال  رژیم وودند، تفکر خود را وه این دانشجویان منتقل می

ادهزار نفر وودندد کده محمدرضدا قمدد     ور دانشجویان داخلی، دانشجویان خارجی هشتعالو 
داشت کادر متخم  خود ودرای ادارۀ کشدور را از آندان تدرمین کندد. ایدن دانشدجویان عمددتا          

گرایی پیدا کردند و در مواجهۀ مستقیم وا غرب، تجروۀ زنددگی  های چپ، اسالمی و وومیگرایش
رد شدد  و دسدت وده    و آموزش در غرب و مقایستۀ آن وا نظام ناکارآمدد حکومدت پهلدوی، دلسد    

. ونداوراین، هرچندد نظدام     423: 4831جدیدد،  صدباغ رها و فعالیت علیه نظام زدند دهی انجمنسازمان
هددای تحمددیلی، شددغلی و مددادی مناسددب در اختیددار طبقددۀ متوسددط   سیاسددی پهلددوی فرصددت

کرد  و غیرمذهبی قرار داد؛ ولی وه لحاظ سیاسی نتوانست فضای مناسدب را ودرای آنهدا    تحمیل
 ساز اعتراض شد.راهم کند و این رویه، زمینهف

عامل دیگر وضعیت ساختاری اقتمادی و اجتماعی، شهرنشدینی و نوسدازی ودود. اصدالحا      
مالک یا کارگر مزدوگیر فاقد زمین تبدیل ور را وه خرد ، دهقانان سهم4811ارضی شا  در دههء 

درصدد  13شدد و جمعیدت شدهری    کرد. ودین ترتیب، سیل مهاجران روستایی وه شهرها سرازیر 
این مهاجران کده  »خموص معتقد است: . مسعود کمالی دراین 581: 4833 آوراهامیان،رافزایش یافت 

ورای کارهای کشاورزی آموزش دید  وودند، اکگرا  در شهرها وه سمت صنعت و کارهای خددماتی  
ر کارهدای اداری و صدنعتی   توانسدتند د سواد وودند، نمیروی آوردند، ولی از جهت آنکه اکگرا  وی

وه فقر اقتمدادی  جذب شوند و درنتیجه، وه عملگی و کارگری روی آوردند. از طرف دیگر، واتوجه
نشدینی را در اطدراف شدهرها    ای از افدراد، زاغده  ها و کمبود خانه، عدد  خانهآنان و واالوودن اجار 

ی و اقتمادی مددرن یدا سدنتی،    های اجتماعوجود آوردند. درنتیجه، فقر و فقدان جا در محیطوه
سامان تبدیل کرد و آنهدا را وده سدمت اعتدراض و تحدوال  انقالودی       های ویاین افراد را وه تود 

 . 415: 4834کمالی،ر «کشاند
 هدای فرهنگدی، مدذهبی، سیاسدی، اجتمداعی     نوسازی زمانی که ودا شدرایط ودومی و زمینده    
 کددماختاری شددد  و کددمکاف و تعددارض سدد و اقتمددادی جامعدده منطبدد  نباشددد، سددبب شدد  

 هلددوی، خموصددا  محمدرضاشددا ، ورنامددۀ آورد. دولددت پوجددود مددیگسددیختگی اجتمدداعی ودده 
 هددای متعددددی را وددرای آن در نظددرگددینظددران ویژنوسددازی را شددروع کددرد  وددود کدده صدداحب
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اند، از قبیل نوسازی شتاوان، توسعۀ ندامتوازن و توسدعۀ واوسدته، نوسدازی اقتدارگرایانده و      گرفته
 . 58-441: 4831 افضلی،رمدرنیسم شبه

 4851ای کده از اوایدل دهدۀ    وه افدزایش درآمددهای نفتدی   واتوجه»عباس زارع معتقد است: 
جای اینکه نوسازی تر شد. وهتر و ولندپروازانهوجود آمد  وود، سرعت نوسازی در ایران عجوالنهوه

ی قددیمی وندا شدد  ودود کده      ریزی شود، ودر سداختار  های جدید طرفشتاوان ور پایۀ زیرساخت
کم تنگناها شروع وه خودنمایی کرد و درنتیجده، واعدث ایجداد    دلیل ضع  ساختار قدیمی، کموه

 . 231: 4831زارع،ر« تعارضا  ساختاری و آشفتگی اجتماعی شد
در زمان پادشاهان پهلوی خموصا  محمدرضا، »گوید: یرواندآوراهامیان در همین خموص می

هدای اقتمدادی خدود را    تسلط آمرانۀ حکومت ور اقتماد، وه او این آزادی را داد  وود تدا اولویدت  
طلباندۀ خدود ودود و ودرای نظدر      دنبال کند. در زمینۀ نوسازی، شا  مانند پدرش تداوع ارادۀ جدا   

هدای اقتمدادی حکومدت، تداوع     وده اینکده سیاسدت   شد. لذا واتوجهان اهمیتی قا ل نمیکارشناس
هدایی کده در سداختار    های شا  وود و نه منافع و نیازهای اجتمداع، ونداوراین ناهمداهنگی   اولویت

 .   148: 4833آوراهامیان،ر «سرعت رشد کرداقتمادی شروع شد  وود، وه
شدا  در پدیش گرفدت، مجموعدۀ مدردم و نخبگدان        ای کده از طرف دیگر، در روند نوسازی»

مدداران سدعی   ماند ، سیاسدت شدند. در این وضعیت سیاسی عقبغیرحکومتی نادید  گرفته می
کردند وضعیت ساختاری سیاسی را وه ساختارهای شاهنشاهی تمرکزگرایی نزدیک کنند. در می

ته وودندد و سداختارهای   چنین شرایطی، تضادی اساسی وین ساختارهای سیاسی که توسعه نیاف
وجود آمد که تا حدودی متحول شدد  وودندد. ایدن عامدل، جامعده را وده       اقتمادی و اجتماعی وه

 . 528: 4833آوراهامیان، ر «کردسمت انفجار اجتماعی نزدیک می
های خارجی واوسته وودند. دولت رضداخان را دولدت انگلدین ودر     های پهلوی وه دولتدولت

ین دولت، جایگزین دولت قاجار شد که تحدت سدلطۀ روسدیه قدرار داشدت.      ایران تحمیل کرد. ا
هدای یدک دولدت    نتگبیدت کردندد و ونیدا    4882ها دولدت محمدرضاشدا  را در سدال    آمریکایی

های اقتمادی و امنیتی آمریکا وده محمدرضاشدا  کده    وجود آوردند. درواقع، کمکاقتدارگرا را وه
رضا فراهم کرد نیز واعث افزایش توان سرکوب و یارگیری ای ورای اقتدارگرایی محمدخود زمینه

حکومت در جامعه شد. این وضعیت، زمینه را ورای اسدتقالل ویشدتر دولدت از جامعده فدراهم و      
 لواسدانی،  ؛811: 4834 کمدالی، ر های آنهدا دور کدرد  ازپیش از طبقا  اجتماعی و خواستهدولت را ویش

 .  وعد  وه 28: 4832
هدایی را اجدرا کندد کده     ، چنین وضعیتی دولت را قادر سداخت سیاسدت  ازنظر رسول افضلی

. این  35: 4831افضلی،ر های سیاسی دامن زددور وود و والطبع، وه ناآرامیپیوسته از منافع جامعه وه
وضعیت خود موجب شکاف و تعارض ساختاری در جامعه شد و سرانجام وستر و شدرایط الزم را  

 ورای انقالب فراهم آورد. 
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های اقتمادی، اجتماعی و سیاسی علل دیگری است که در ساختارهای اقتمدادی و  ناوراوری
گیدری اعتراضدا  شدد. اخدتالف سدطح      اجتماعی سبب ایجاد شکاف و تعدارض و سد ن شدکل   

رو وه افدزایش ودود. نداوراوری اقتمدادی در تمدامی       4853تا  4811های درآمدها در فاصلۀ سال
ور اختالف ودین سدطوف وداال و پدایین جددول توزیدع درآمددها،        الو سطوف رخ داد  وود، یعنی ع

اختالف سطح درآمد وین شهر و روستا نیز افزایش پیدا کدرد  ودود. جدان فدوران معتقدد اسدت:       
وه زندگی مردم روسدتا وهتدر ودود. وداوجوداین، اکگریدت      ها نسبتسطح زندگی غالب شهرنشین»

تدورم و مشدکال  دیگدر، زنددگی راحتدی نداشدتند و       مردم شهرها وه خاطر توزیع ناوراور درآمد 
هرچند افزایش درآمدهای حاصله از فروش نفت، در کل، درآمد سرانه را در ایدران افدزایش داد،   
اما این افزایش درآمد سطح زندگی همۀ مردم ایران را واال نبرد و سدهم طبقدا  پدایین جامعدۀ     

 .   114 :4832فوران،ر« ایران از درآمد ملی رو وه کاهش نهاد
ای هدای منطقده  هدای رژیدم پهلدوی را نداوراوری    های ورنامهآوراهامیان نوع دیگری از ناوراوری

ها را وه خدود اختمداص   ، تهران ویش از نیمی از کارخانه4811در دهۀ »نامید. وی معتقد است: 
واسدطۀ  . وده  552-558: 4833آوراهامیان،ر «ماند  وودندکه مناط  دیگر کشور عقبداد  وود؛ درصورتی

های سداختاری در جامعده   ها و تعارضتبع، شکافهای قومی و طبقاتی و وهاین اقداما ، ناوراوری
 اتفاق افتاد و وه نارضایتی انجامید.  

های اجتماعی در رژیدم شدا  وایدد گفدت کده نداوراوری طبقدا  مرفده و         درخموص ناوراوری
حقدوق قضدایی اجتمداعی در زمدان     »نویسد: میپور درآمد جامعه وسیار زیاد وود. فرامرز رفیعکم

پذیر وود و قوانین و هنجارهای رسمی ورای قشر وه پایگا  اجتماعی افراد وسیار انعطافشا  نسبت
االجرا وود. این مسئله ورای اقشار متوسدط جامعده کده در اثدر تحدوال       واالی جامعه، کمتر الزم

شدد یدا   ث احساس حقدار  و محرومیدت مدی   نوسازی متوقع شد  وودند، قاول تحمل نبود و واع
داد، ودرای طبقدا  جامعدۀ    اینکه امتیازا  اجتماعی که رژیم شا  وه آمریکاییان مقیم ایران مدی 

هدایی در سداختار جدیدد    . وناوراین، چنین ناوراوری 35: 4835 رفیع پدور، ر «وار وودایران وسیار حقار 
هدایی را ودرای   ساختاری شد کده زمینده   هایگیری شکافایران قاول پذیرش نبود و سبب شکل

 وجود آورد. اعتراض و انقالب وه
مشدارکت در   که امکدان طوری در رژیم وسیار زیاد وود؛ وهوه لحاظ سیاسی، ناوراوری سیاسی 

 کتده پدایین دی  طدور آمرانده از وداال وده    مدمیما  وده  اهمیدت ودود و ت  کمترین حدد و گداهی ودی   
 تی و منسدووان آنهدا  دسدت اعضدای خدانوادۀ سدلطن     های سیاسدی و اقتمدادی در  پستشد. می

 ار  از حکومدت و رقاوت سیاسی ودین نخبگدان رسدمی حکدومتی و نخبگدان خد      وود و هیچ نوع 
 صدباغ  شدد. جدواد  عبدارتی، انتخاودا  مجلدن، نمایشدی ورگدزار مدی      وده قدر  وجدود نداشدت.   

 هدای و گدرو  ودردن احدزاب   ن و ازودین عددم مددارا ودا مخالفدا    »نویسدد:  خموص میجدید دراین
 ت از فداییان اسالم یا تبعید امام خمینیرر  ، همه حکایدیگر ازجمله جبهۀ ملی، حزب تود ، 
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 «کدرد ها و احزاب و مردم در مسا ل سیاسی مدی مشارکت گرو وودن فضای سیاسی و عدم وسته
 .   453: 4831صباغ جدید،ر

ی و سیاسی وین روسدتاها، منداط    های اقتمادی، اجتماعوناوراین در فرایند مقایسۀ ناوراوری
هدایی  درآمد و متوسط جامعه وا طبقا  مرفه در مناط  شهری و آمریکدایی محروم و طبقا  کم

وجود آمد و خود ندوعی شدکاف و   که در ایران مشغول وه کار وودند، نوعی احساس محرومیت وه
ۀ اعتدراض را فدراهم   خدود زمیند  وجود آورد. این عوامل، خودوهتعارض ساختاری در دل جامعه وه

 کرد.
 

 . وضعیت ساختاری فرهنگي و مذهبي3
 هدای فرهنگدی و مدذهبی وضدعیت خاصدی     در زمینده  جامعۀ ایران در مقایسه وا جوامدع دیگدر،  

 گیددری حرکددت جمعددی  اعدی را وددرای شددکل دارد و ایددن وضددعیت خدداص، وضددعیت مسدد   
 یکدی آرکددی جامعدۀ   مردمی و تغییرا  ونیادی در زنددگی اجتمداعی و سیاسدی فدراهم آورد. ن    

 اسدتگناء یر کشدورهای جهدان سدوم، وده    وده سدا  داندد کده نسدبت   ایران را دارای خموصیاتی مدی 
 و چددین را کشددورهای وددا هویددت فرهنگددی    کنددد. وی ایددران  خیزتددر مددی چددین، انقددالب 

 . او هویددت 283: 4833،224کدددی،ر داندددطددوالنی و در چددارچوب مرزهددای تقریبددا  مشدداوهی مددی  
 ملددی وبینددد، در قالددب تغییددرا  مددذهب از آنکدده در قالددب تغییددرا   ایرانددی را گدداهی وددیش

 مفدداهیم و مضددامین شددیعه، فددراوان در وینددد. موضددوع دوگددانگی خیددر و شددر در  شددیعه مددی
 ود دارد. پددن از غیبددت طددوالنی امددام مفدداهیمی از قبیددل حدد  و واطددل و ولددم و عدددل وجدد 

 . وعدددها وددا پیدددایشی خددود کددم کردندددمهدددیرع ، شددیعیان موقتددا  از ادعددای قدددر  سیاسدد
وویش موردتعرض پنهان وودند، وه مهاجر  وده ایدران   سلسلۀ آل وویه، وسیاری از شیعیان که کم

: 4838 نیازمندد، ر تشوی  شدند. قبل از روی کار آمدن سلسلۀ صفویه، ویشتر مردم ایران سنی وودند

15   . 
، مذهب شدیعه را دیدن   ، سلسلۀ صفویه در ایران ور سر کار آمد و شا  اسماعیل331در سال 

. او علمدای شدیعه را کده ازسدوی رهبدران سدنی آزار        14: 4838نیازمندد،  ر رسمی ایران اعالم کدرد 
دیدند، وه ایران دعو  کرد. ویشتر این علما نیاوت شا  اسماعیل را پذیرفتند و سلطۀ سیاسی می

ان تا اواخر دورۀ قاجار، و دینی او را مشروعیت وخشیدند. ودین ترتیب، تاریخ ایران از زمان صفوی
گیدری  ای وود که وین دین و دولت تقسیم شد  وود. ودا شدکل  شاهد عرصۀ اقتدار گفتمان دوگانه

عندوان  ز غلبدۀ اعدراب ودر ایدران، وده     دولت صفوی، فقدان دولت مستقل و قدرتمند ایرانی پدن ا 
ف گردیدد. صدفویان   کرد، ورطدر هایی که ساوقۀ طوالنی هویت ایران را تهدید میترین وحرانمهم

عنوان دین رسمی توانستند اعتقاد شدیعی را در چدارچوب ایدد ولوژیکی    وا اعالم مذهب شیعه وه
 عنوان ور تعیین مذهب شیعه وهورای طرف سیاسی ایجاد هویت ایران تبدیل کنند. صفویان عالو 
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 کمدالی، ر   خواندنددین کشور، شکل قدیمی دولت ایران یا پادشاهی را وه کار گرفتند و خود را شا

4834 :54   . 
یداوی علمدای شدیعه و    گیری این دولت شیعی، آثار اجتماعی در ور داشت؛ مانند قدر شکل

پیوند و تعامل آنها وا اقتدار سیاسی، نفو  فراگیر مذهب تشیع در زندگی فردی و اجتماعی مردم 
حانیدان شدیعه کده    گیری ندوعی جامعدۀ مدذهبی سدنتی متشدکل از وازاریدان و رو      ایران و شکل

ای، مستقل از دولت وودندد.  طور درخور مالحظهشدند که در وراور دولت و وههایی تلقی میگرو 
عنوان فرهنگ غالب در ایران تا اواخر دورۀ قاجدار هویدت خدود را حفدظ کدرد  ودود.       این آثار وه

هویدت ملدی    مذهبی شکل گرفت که عناصدر آن وناوراین، از دورۀ صفویه، نوعی ساختار فرهنگی
ایران و مذهب تشیع وود. این ساختار غالب تا اواخر دورۀ قاجار تداوم داشت، اما از دورۀ پهلدوی  

ای وده ندام   پدیدد  »وجود آمد و وه قول نیکدی کددی:   واسطۀ اقداما  آنان، شکافی در آن وهو وه
متداز و  وجود آمد که ویژگی ممتاز آن، دوگانگی فرهنگی ودین فرهندگ طبقدا  م   دوفرهنگی وه

 . 235: 4811کدی،ر« نخبگان وا طبقا  محروم و تودۀ مردم وود
ها و الگوهدای فرهنگدی و مدذهبی جامعدۀ ایدران را      وعد از سفر رضاخان وه ترکیه، وی ارزش

های رفتاری و اخالقی غرودی کوشدید. ایدن روندد در دوران     طرد کرد و ورای ورود الگوها و ارزش
. در  235: 4811 کدی،ر ای جامعۀ غروی در جامعۀ ایران فراگیر شدمحمدرضا ادامه پیدا کرد و الگوه

چنین وضعیتی، نوعی دوفرهنگی در جامعۀ ایران روا  پیدا کدرد. در فرهندگ و اخدالق طبقدا      
های غروی و نمب تماویر هنرمندان و قهرماندان غرودی در   واالنشین و مرفه جامعه، خواندن رمان

پیشرفت ودود و آنچده رندگ مدذهبی و ایراندی و فرهندگ ملدی         ها، نشانۀ تجدید ومنازل و سالن
وه همان میزان که طبقۀ وداال  »ماندگی. مارص جی گازریورسکی معتقد است: داشت، نشانۀ عقب

های ایرانی و اسالمی تفاو  داشدت، طبقدۀ   گرا شدند و رفتار آنان وا ارزشو متوسط جدید، غرب
دانستند. در ۀ واال را غیراخالقی و غیراسالمی میپایین و متوسط سنتی، خاندان سلطنتی و طبق

ها و عادا  اجتماعی وخدش ندوین و   ای میان ارزشپی چنین وضعیتی، شکاف و تعارض فزایند 
وجود آمد. این امر، مایۀ ویگانگی وخش سنتی از وخش نوین های سنتی ایران وهگرا و وخشغرب

 . 113-111: 4838گازویورسکی،ر« شدجامعه می
عندوان ندوعی   کنار چنین وضعیتی، حضور گستردۀ آمریکا در ایران و تلقی این حضور وده در 

تهاجم هویتی، مردم ایران را ور آن داشت تدا وده تدرثیر از فرهندگ ملدی و مدذهبی خودشدان و        
هدای فرهنگدی   طلبانۀ فرهنگ تشیع وه حسی قدوی ودرای حفدظ وحدد  و ارزش    های ح جنبه

 وه اقدام جمعی و اعتراضی و انقالب وزنند.  خودشان دست پیدا کنند و دست 
هدا و  گیدری شدکاف  خیز و شکلشدن عوامل تنشوناوراین، اقداما  دولت پهلوی سبب فعال

هدا سدبب ایجداد    هدا و تعدارض  های عظیم در ساختارهای جامعۀ ایران شد و این شدکاف تعارض
 که در صور  ازآنجاییهای زندگی اجتماعی ایران شد. های زیادی در مؤلفهفشارها و کنش

 

...گیریهایساختاریدولتپهلویوتأثیرآنبرشکلزمینه



 1931 بهار، 1، شمارة 1دورة  های معاصر انقالب اسالمی،پژوهش   91

 

 

های ساختاری زیادی وه زنددگی  خود فشارها و تنشایجاد شکاف و تعارض در هر جامعه، خودوه
تبع، واورهایی در جامعه ورای شناخت مناوع این فشدارها و  شود و وهاجتماعی آن جامعه وارد می

د شکاف و تعارض در جامعدۀ  گیرد، وعد از ایجاوردن این فشارها شکل میارا ۀ الگویی ورای ازوین
هدا و ارا دۀ الگدوی    هدا و تعدارض  ایران، الگوها و واورهای متعددی شروع وه شناخت مناوع شکاف

کردندد. ایدن الگوهدا عبدار  وودندد از الگوهدای لیبرالیسدتی،        مناسب ودرای زنددگی آیندد  مدی    
 سوسیالیستی، مارکسیستی، ناسیونالیستی و اسالم شیعی.  

ور، اسالم شیعی ساوقۀ طوالنی در فرهنگ و تمدن جامعۀ ایران داشدت  در وین الگوهای مذک
شد. وناوراین، رژیم ساو  سعی داشدت آن را  های گفتمان سنتی ایران محسوب میو یکی از پایه

ورخورداری »اش و وه قول جواد صباغ جدید وه محتوای درونیحال، واتوجهوه حاشیه وراند. وااین
تر یافتهعنوان الگوی تعمیم، توانست وه 248: 4831صباغ جدید،ر« رای مردماز ویان و قالب مرنوسش و

عنوان اید ولوژی انقالودی فراگیدر وده مدردم     دهد، خود را وهکه آیندۀ وهتری ورای مردم ارا ه می
ویدژ  امامدان شدیعه و شدهاد  آندان،      های شیعی، وده وقبوالند. تحلیل وقایع تاریخی و شخمیت

شددند. امدام   های استبدادی مطدرف مدی  های مبارز  علیه ولم و حکومتنمونه منزلۀ نمادها ووه
ودرای  رکرد خمینی وا تحلیل قیام امام حسینرع ، را  مبارز  وا حکومت شا  را وه مردم معرفی می

  . 2 : 4811 مدنی، مطالعه،
ور  های انقالوی که توسط امام خمینی و دکتر علی شریعتی از حادثۀ عاشدورا صد  در قرا ت

شدد.  گرفت، امام حسینرع  مظهر آزادگی، شجاعت، سعۀصدر و مبارز  ودا ولدم معرفدی مدی    می
کردندد، دارای  طورکلی، واورهای مذهبی و دینی که امام خمینی و دکتر شدریعتی عرضده مدی   وه

خدواهی و نفدی ناوراورهدای    گرایی، قدرب الهدی، عددالت   گرایی، کمالهای زیر وود: معنویتویژگی
شناختن حقدوق  رسمیتاقتمادی، دفاع از محرومان، مبارز  وا استعمار و استگمار و وهاجتماعی، 

 ورد امور و فهم تعالیم اسالمی و الهی.خواهی، استفاد  از عقل وشری ورای پیشها، آزادیملت
هایی در امام خمینیرر  ، ایشان الگوی مبارز  وا ولدم  دلیل وجود چنین ویژگیدر نهایت، وه

عندوان  اساس وود که اسالم وده عملی اسالم و مبارز علیه رژیم پهلوی شناخته شد. وراینو الگوی 
یافته وه رهبری امام خمینیرر  ، زمینۀ مساعدی را ودرای وسدی  عمدومی و اقددام     الگوی تعمیم

 . 435: 4834مفرد، اخوان ؛243: 4831 صباغ جدید،ر دست آوردجمعی و مبارز  وا حکومت پهلوی وه
عنوان الگوی عمومی ورای اقدام جمعدی و اعتدراض، عوامدل    پذیرش اسالم شیعی وه در کنار

وخش واعث تحکدیم و  دیگری این اقدام جمعی و اعتراض را سرعت وخشیدند. این عوامل تسریع
گیدری  کردن ضع  و ولم رژیم پهلوی شدند. درنتیجه، در شکلوخشی وه اسالم و نمایانعینیت

گیری اقدام جمعی و اعتراض مردمی مؤثر وودندد:  د. عوامل زیر در شکلانقالب اسالمی مؤثر وودن
آمیدز  ، سدخنرانی تدوهین  4814حملۀ نیروهای رژیم وده مدردم قدم و طدالب فیضدیه در وهمدن       

در قم، حملۀ مرموران رژیم وا لباس مبدل وه مدرسۀ فیضیه در  4814محمدرضاشا  در سال 
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 45کده سدبب قیدام سراسدری      4812در خدرداد   ، دستگیری امام خمیندیرر   4812فروردین 
علیه تمویب الیحۀ کاپیتوالسیون، انتشدار   4818خرداد شد، سخنرانی امام خمینیرر   در آوان 

آمیز درودارۀ امدام خمیندیرر  ، حادثدۀ جمعدۀ      مقالۀ احمد رشیدی مطل  و در  سخنان توهین
 . 53-11: 4838 د،نیازمنر 4853و فرار شا  از ایران در دی 4853شهریور43خونین 

وخددش عدواملی هسددتند کدده واعددث تحکددیم و  ودده آنچدده گفتدده شدد، عوامددل تسددریع واتوجده 
عددالتی نظدام سیاسدی    واسطۀ آنها ضدع  و ودی  یافته شد  و وهوخشی وه الگوهای تعمیمحقانیت

، جامعه را وه سمت وسی  جمعی و س ن اعتراض عمدومی هددایت   شود. این عواملمشخ  می
هدای سداختاری در جامعده نمایدان گدردد و      هدا و شدکاف  قع، پن از اینکه تعدارض کند. دروامی
هایی ورای حرکت جمعی و اعتراض فدراهم شدود،   ها در تمام ساختارها آشکار و زمینهعدالتیوی

وخشند؛ ولدیکن  وخش هستند که روند اعتراضی و حرکت جمعی را سرعت میاین عوامل تسریع
دهدی و رهبدری نیازمندد    یدن وه روند اعتراض، وده سدازمان  وخشاین حرکت جمعی ورای سرعت

یافته وتواند مدردم را در  است. این دیگر نقش امام خمینیرر   وود که وا ترکید ور الگوی عمومیت
گونه که تحلیلگران انقدالب اسدالمی   دهی و رهبری کند. هماناعتراض و حرکت جمعی، سازمان

.  531: 4832 فدوران، رب مردمی ورای سرنگونی رژیم پهلدوی ودود   اند، انقالب ایران، انقالا عان داشته
فکدران  دهی و رهبری، وازاریان رگ اقتمادی، روشندر این انقالب، روحانیان مبارز نقش سازمان

وخشدی و طبقدا  کدارگر و محدروم نقدش نیروهدای       سدازی و آگداهی  و دانشجویان نقش زمینده 
 .   215: 4831 جدید، صباغر اندشکن جنبش انقالب را ورعهد  داشتهخط

و   213 :4832 زیبداکالم، ردهی دارای تشدکیال  هیئتدی ودود    انقالب اسالمی ایران ازنظر سازمان
های مدذهبی در ایدران، مسداجد، نقدش     ور تشکیال  هیئتی و شبکۀ روحانیت، نقش سنتعالو 

اند. امدام  می وود دهی وه حرکت مردامام خمینیرر   و کارکرد نوار کاست، عوامل کلی در شکل
وجدود آورد. وی وده چهدرۀ مرجعیدت شدیعه      خمینیرر   تحول اساسی در فقه سیاسی شیعه وه

ای انقالوی و مبارز وخشید، نظریۀ والیت فقیه را وسط داد و ور ضدرور  ترسدین حکومدت    چهر 
اسالمی ترکید کرد. نقش نوار کاست در گسترش اسالم شدیعی انقالودی وسدیار مهدم ودود؛ زیدرا       

توانسدتند همیشده در کندار رهبدران و     هدا را وخوانندد و نده مدی    توانستند اعالمیده همگان نه می
 اد  از این اوزار وسیار مهم وود.ها حاضر واشند. وناوراین، استفاید ولوژی

دهدی آن وسدیار مهدم    دهی انقالب، نقش رهبری انقدالب و سدازمان  در کنار موضوع سازمان
تا زمان وه ثمر نشسدتن آن، انکارناپدذیر اسدت و     4812ین در سال است. نقش امام از نقطۀ آغاز
اند. امدام قبدل از هدر چیدز وده      کنندۀ ایشان را در انقالب تریید کرد ویشتر محققان، نقش تعیین

وده قواعدد فقهدی و عقلدی و نوشدتن کتداب       ریزی مقددما  انقدالب اقددام کدرد. وی واتوجده     پی
شدروع   4828و مبارزۀ نظری وا رژیدم پهلدوی را از سدال     ریزی مقدما  انقالبپی االسرار،کش 

وه تشکیل حکومت اسالمی، احساس کرد. مطاو  نظر امام الزم وود علمای اسالم و فقها نسبت
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 نیازمندد، ر ، آشکارا وارد مبارزۀ علنی وا رژیم شدا  شدد  4812تکلی  و مسئولیت کنند. وی از سال 

4838 :55 .   
، 4812خدرداد 45طور عملی در وجود امام تجلی یافت و از شا ، وهرهبری مبارز  علیه رژیم 

رهبر والمنازع جنبش وود؛ ولی از لحاظ تاریخی، مبارزۀ امام ویش از سدی سدال سداوقۀ تداریخی     
هدایی ودرای ورانددازی    شدن صنعت نفت را فرصتو هم قضیۀ ملی 4821دارد. امام هم شهریور 

   . 832: 8  خمینی، امامر دانستندرژیم سلطنتی و ایجاد حکومت اسالمی می
 ، محاکمدده و اعدددام اعضددای4823سددال  همچنددین امددام وددا تشددکیل مجلددن مؤسسددان در

 اندد کده همگدی   هدای ایدالتی و والیتدی مخالفدت کدرد      فداییان اسالم و تمویب الیحدۀ انجمدن  
 امدام، اپدذیری  ندهدد. قاطعیدت و سدازش   ساوقۀ تاریخی مبارزۀ ایشان وا رژیم پهلوی را نشان می

 ب وددود. محمدرضددا حکیمددی دروددارۀ نقددشهددای وی در رهبددری جنددبش انقدال یکدی از ویژگددی 
 عناصدر پیدروزی ایدن انقدالب، قاطعیدت     تدرین  یکدی از عظدیم  »گویدد:  قاطعیت رهبری امام می

 ان مبدارزا  سیاسدی نگراندی آفریدد و    انددرکار امام وود؛ قاطعیتی کده وارهدا ودرای دیگدر دسدت     
 . وددداری روودددین در همدددین خمدددوص    413: 4831حکیمدددی،ر «آندددان را متزلدددزل سددداخت  

 اهلل خمینددی نبددود و اگددر ایددن ت آیددتاگددر رهبددری انقددالب ایددران ودده دسدد  »معتقددد اسددت: 
« انجامیدد ناپذیری او نبود، انقالب ایران وه احتمال زیاد وه سقو  شدا  نمدی  سرسختی و انعطاف

   . 413: 4818رووین،ر
اسالمی ایران وه رهبدری امدام خمیندیرر   و ودا     در نهایت، چیزی که سبب پیروزی انقالب 

وینی اسالمی شیعی شد، ناتوانی دستگا  کنترل اجتماعی یا دسدتگا  سدرکوب رژیدم شدا      جهان
رغم ورخورداری از ماشین سرکوب، نتوانست آن را وه نحوی مدؤثر در سدرکوب   وود. رژیم شا  وه

طرفدی  رین روزهای عمر این رژیم، ویجنبش انقالب مردم ایران وه کار گیرد و این ارتش در آخ
اختیار کرد. فرار سروازان از پادگان، خودداری آنها از تیددراندازی، اعدالم همبسدتگی گروهدی از     

طرفی ارتش، همگی قبل از پیروزی انقالب حادث شدد  نظامیان وا انقالب و رهبری آن، اعالم وی
وازمانددگی دسدتگا     4مایان سداخت. و ناتوانی ماشین نظامی رژیم در سرکوب جنبش انقالب را ن

 کنیم.ای داشت که از  کر آنها خودداری میسرکوب شا ، خود دالیل عمد 
 

 گیرینتیجه
جامعۀ ایران قبدل از انقدالب دارای سداختارهای متعدددی ودود. اقدداما  دولدت پهلدوی واعدث          

خیدز، ایدن   نششدن عوامل تواسطۀ فعالخیز درون این ساختارها شد. وهشدن عوامل تنشفعال
 ها زمینۀ ساختاری مطلووی را ها و تعارضساختارها دچار تعارض و شکاف گردید. این شکاف

 

                                                           
 .451 ،4832:نراقی ؛ و111: 4831؛ زونیتن، 822: 4831لطفیان، رای مطالعۀ ویشتر: . و4



 92 

 

 

گیری حرکت یا جنبش جمعی در ایران فراهم کرد و سبب تکوین نیروهای اجتماعی ورای شکل
ی و س ن نارضایتی و تضاد منافع گردید و فشارهای زیادی وه جامعۀ ایران و نیروهدای اجتمداع  

هدای سیاسدی، اقتمدادی،    آن وارد کرد. این فشارها در نهایدت سدبب ایجداد و درص محرومیدت    
اجتماعی، فرهنگی و مذهبی توسط نیروهای اجتماعی در ایران شدد و وضدعیت مطلدووی ودرای     

انقالودی را وده رهبدری امدام     وجود آورد. در پی آن، مردم ایران، اسدالمِ شدیعی  جنبش انقالوی وه
هدای سداختاری را   هدا و تعدارض  عنوان واور پذیرفتند؛ واوری که وضدعیت شدکاف  خمینیرر  ، وه

 کرد.  نامطلوب و والمانه اعالم و وضعیت خووی را در آیند  ورای آنان ترسیم می
 4812خددرداد45ننددد  از قبیددل حددوادث  کدنبددال ایددن رویدده، ورخددی عوامددل تسددریع  ودده

 فی خمینددی، ودده تگبیددت اسددالم اد  ممددطآمیددز روزنامددۀ اطالعددا  و شدده و مقالددۀ تددوهین
 رکدت جمعدی و جندبش انقدالب انجامیدد.     گیدری ح تبدع، تسدریع در شدکل   انقالودی و وده  شیعی

های مذهبی و هماهنگی شبکۀ مسداجد و روحانیدان، ضدبط نوارهدای     در پی آن، ورگزاری هیئت
دهدی و رهبدری نیروهدای    کاست و نقش ممتاز رهبری امام خمینیرر  ، امکان وسدی ، سدازمان  

نقالوی را فراهم کرد. در نهایت، ناتوانی دستگا  سرکوب و نیروهای نظدامی رژیدم محمدرضدا در    ا
مردم و قدر  امام خمینیرر  ، علما و نیروهای انقالوی واعث پیدروزی انقدالب اسدالمی     سرکوب

 ایران شد. 
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