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چکيده
تا کنون تالشهای بسیاری برای تبیین علمی و همهجانبه دو تحول مهم و اثرگذار تاریخ
معاصر ایران یعنی انقالب مشروطیت و انقالب اسالمی صورت گرفته است .برای این منظور
نظریههای گوناگونی که در مورد انقالبهای اجتماعی مطرح شده ،مورد استفاده قرار گرفته
است .در این مقاله پس از تعریف جنبش و انقالب و تفاوت میان دو مفهوم ،انقالب مشروطه و
انقالب اسالمی مورد تحلیل جامعهشناسانه قرار گرفته است .برای تحلیل مشروطه نظریاتی
مانند نظریه چالمرز جانسون ،نظریه اسکاچپول و همچنین نظریه هانتینگتون مورد استفاده قرار
گرفته است .در تبیین انقالب اسالمی نیز از نظریات در این زمینه از جمله نظریه توطئه ،نظریه
مدرنشدن شتابزده حکومت و نظریه توسعه نامتوازن استفاده شده است .در ادامه به ویژگیهای
انقالب اسالمی از جمله آرمانگرایی دینی ،مردم گرایی واقعی و جهانشمولی پرداخته شده
است .بخش پایانی مقاله نیز به مقایسه مشروطه و انقالب اسالمی از جنبههای مختلف مانند
جامعه محوری ،منشأ و سرچشمه ،هویتبخشی و نسبت با استعمار اختصاص یافته است.
کليد واژهها :انقالب و نهضت مشروطیت ،انقالب اسالمی و نظریههای انقالب ،روشنفکران و
مقایسه مشروطه و انقالب.
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مقدمه
انقالب از جمله واژگانی است که در طول تاریخ ،ذهن و زبان اندیشمندان بسیاری را به خویش
مشغول داشته و زمینه وسیعی برای ابراز نظریات و فرضیات گونااگون درباارع للا و لواما

نو

دیگر موضولات مرتبط پدید وردع است .اندیشمندان بسیاری از جوامع مختلف و با گرایاشهاای
گوناگون کوشیدعاند با پژوهشهای للمی و با بهرعگیری از دانشهای گونااگون انساانی باه تبیاین
دقیق و صحیح پدیدع انقالب بپردازند .این تالشها بویژع در قرن بیستم ،که ن را قرن انقالبها و
نهضتهای اجتمالی ماینامناد ،روا بیشاتری داشاته اسات .کساانی واون تادا اساواوپول ،وا تار
گلدفرانک ،جان وا تون ،جف گودوین ،هانا رنت ،وین استانفورد کوهن و ...ثاار برجساتهای
را دربارع انقالب ارائه کردعاند .نها کوشیدعاند به این پرسش پاسخ دهند کاه انقاالب ویسات و
وگونه به وجود می ید .انقالب پدیدعای است که نسابت باه دیگار رویادادهای اجتماالی کمتار
روی میدهد؛ یعنی حظهای کم در زندگی بعضی از انسانهاست و معموال قاب پیشبینی نیسات
که در وه زمانی و کجا روی خواهد داد تا بتوان با مادگی قبلای ،للا و فرایناد ن را مطا عاه
کرد؛ به همین للت انقالبها پس از اینوه به وقوع پیوستند ،تحلیا و تبیاین مایشاوند .در ایان
راستا جامعه شناسی انقالب تالش میکند به شناخت و درك دقیاقتار اوضااع و رواباط للمای در
جامعهای بپردازد که در ن انقالب روی میدهد.
واژع انقالب از جمله واژعهایی است که در للوم مختلف کااربرد دارد« .انقاالب کشااورزی»،
«انقالب صنعتی» و ...و ی کاربرد ن در جامعه شناسی و للوم سیاسی بیشتر مورد توجه بودع اسات.
واژعهای «انقالب»« ،کودتا»« ،شورش»« ،طغیان» و واژعهایی از این قبی به وقوع تغییراتی در لرصاه
سیاست و «هرم قدرت» اشارع میکنند اما این واژعها با یودیگر تفاوت بنیاادی دارناد .شااید بتاوان
گفت این واژع ها سرنگونی یک رژیم و یا تالش برای سرنگونی ن است و ای تفااوت انقاالب باا
دیگر واژعها در لمق این تغییرات است .انقالب صرفاً جابهجایی یک گروع حاکم باه جاای گاروع
دیگری نیست بلوه تغییری بنیادی نه تنها در حوومت بلوه در بخش الظم زندگی اجتمالی اسات.
بنا به گفته استانفورد کوهن انقالب دارای شش ویژگی است :ا تغییرات ارزشها یا اساطورعهاای
اجتمالی 2ا تغییر ساختاری اجتمالی 3ا تغییر نهادها 4ا تغییر در گروع حاکم  5ا انتقال غیار قاانونی
1 - revolution
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قدرت  6ا خشونت (کوهن 65 : 3۳ ،و .)35
بنا به گفته مایو راش« ،انقالب» سرنگونی یک رژیم در نتیجه خشونت یا تهدید باه خشاونت
است که به تغییرات قاب مالحظهای از نظر اجتماالی ،اقتااادی و سیاسای منجار مایشاود یاا ایان
تغییرات را به دنباال دارد (راش .)224 : 3۱۱ ،از نجاا کاه پدیادع انقاالب باهرغام کمیاابی ن باه
تغییرات قاب مالحظهای منجر میشود ،توجه متفوران زیادی را به خود جلب کردع اسات .در ایان
میان متفوران جامعهشناس از زوایای فوری متعددی به انقالب نگریستهاند .اغلب نظریههای انقالب
یا به «لل موجادع انقاالب پرداختاه اناد ،یاا باه فرایناد وقاوع انقاالب یاا باه پیامادهای ن» (راش،
) 3۱۱،؛ بنابراین نظریههای انقالب را میتوان در کلیترین دسته بندی به سه دسته تقسیم کرد:
) نظریههای تحلیلی که به دنبال یافتن للت وقوع انقالب است.
 )2نظریه های فرایندی که جریان وقوع انقالب و وگونگی بسیج سیاسی را بیان میکند.
 )3نظریههایی که به وقایع بعد از انقالب میپردازد.
در تاریخ معاصر ایران دو واقعه مهم به وشم میخورد که از نها با تعبیر انقالب یاد میشود:
نخست نهضت یا انقالب مشروطه و دیگری انقالب اسالمی .در این مقا اه صارفاً باا اساتفادع از
نظریه های مرتبط با لل وقوع انقالب ،تالش مای شاود ایان دو انقاالب باا یوادیگر مقایساه شاود.
مقایسه این دو انقالب بر اساس نظریات در باب انقالبها لالوع بر نشاندادن میزان کارایی نظریاات
گوناگون در تبیین د قیق انقالب ،برداشت صحیحی نیز از نسبت میان مشروطه و انقالب اسالمی ن
هم بر اساس نظریات للمی به دست میدهد.

 4ـ چارچوب نظري
مطا عه للمی و تطبیقی در مورد انقالبها به صورت جدی پس از انقاالب  22روسایه غااز
شد (گلدستون ) 3۳۱: 5 ،بویژع نس اول نظریههای انقالب ،که با لنوان «موتب تاریخ طبیعی» از
نها یاد میشود به بررسی مقایسهای مشهورترین انقالبها الم از انقالبهاای انگلایس ،امریواا،
فرانسه و روسیه پرداخت.
این نظریهها ،که مشهورترین نها از ن کرین برینتون در کتاب کا بدشوافی وهار انقاالب
( 23۳م) است بر ن بود تا از مجرای بررسی مقایسهای این انقالبها ،ا گوهای مشترك وقایع را
در انقالبهای بزرگ شناسایی کند و از این طریاق باه نظریاهای لاام در بااب انقاالبهاا برساد
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(گلدستون .)54-۳5 : 3۱۳ ،در واقع ،در وارووب برداشت کالسیک از سیاستهای مقایسهای،
تاور این بود که با بررسی ساختارها و روندهای سیاسی گوناگون در جوامع مختلف ،میتوان به
نولی ا گو یا نمونه اللی دست یافت که حاوی سلسلهای از قوالد و اصول کلی اسات و امواان
تعمیم بسیاری در برابر پدیدعهای سیاسی یندع داشته باشد.
وقوع انقالبها و تجربههای انقالبی متفاوت در دیگر جوامع در دهههای بعد از جمله انقالب
مشروطیت و انقالب اسالمی ایران ،نشان داد تفااوتهاا و پیچیادگیهاای سااختاری و فراینادی
سیاست در جوامع مختلف و تنوع به حدی است که نمیتوان بهساادگی باه نظریاهای لماومی در
خاوص وقوع انقالبها دست یافت .در لین حال ،توسعه ارتباطات و پیوستگی جوامع باهویاژع
در فرایند جهانی شدن و همونین ،وابستگیهای متقاب میان نظامهای گوناگون و سرانجام ،تعام
میان رفتارهای سیاسی ،اقتاادی و اجتمالی واحادهای سیاسای ،پژوهشاگر را در وضاعیتی قارار
میدهد که نمیتواند تحوالت ملی را در مدار بساته خاود و مساتق از دیگار لواما و واحادها
بررسی و تحلی کند (قاوام)2 : 3۱3 ،؛ باه بیاان دیگار ،دخا ات فراینادهایی واون اثرگاااری و
اثرپاایری و یااددهی و یاادگیری در وقاوع پدیادعهاای مختلاف اجتماالی ا سیاسای از جملاه
انقالبها ،پژوهشگر را ناگزیر میکند برای فهم و تبیاین نهاا از رهیافات مقایساهای نیاز ساود
جوید؛ هروند این رهیافت به منز ه تالش برای ارائه نظریهای لام نباشد.
بر این اساس این مقا ه در پی بررسی مقایسهای انقالب اسالمی ایاران و انقاالب مشاروطه باه
منظور فهم بهتر نسبت این دو و در واقع ،فهم بهتر اوضااع تااریخی ا اجتماالی وناد دهاه تااریخ
معاصار ایاران اسات .در ایان پاژوهش از نظریاه مارکسیساتی انقاالب از کاارل ماارکس ،نظریاه
ساختاری انقالب (ا گوی انقالب اجتمالی) از تدا اسواوپول ،نظریاه کارکردگرایاناه انقاالب از
وا مرز جانسون و نظریه سامان سیاسی هانتینگتون بهرع بردع شدع است.

 2ـ تفاوت جنبش و انقالب
بروس کوئن در تعریف جنبش میگوید :جنبش اجتمالی ،وقتی پدید می ید کاه گروهای از
افراد به گونهای سازمان یافته در صدد تغییر یا (اصالح) برخای از لناصار جامعاه بر یناد (کاوئن،
 .)3 5 : 3۱۳تام باتامور ،معتقد است میتوانیم جنبش اجتمالی را به طور کلی ،کوششای جمعای
برای پیشبرد یا مقاومت در برابر دگرگونی در جامعهای تعریاف کنایم کاه خاود بخشای از ن را
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تشوی میدهد (باتامور .)56 : 36۳ ،هر جنبش اجتمالی ،دارای سه ویژگی مهم است:
اول .دارای جهت و هدف خاصی است.
دوم .جنبش برای رسیدن به هدف ،برنامه ریزی و راهوار خاصی دارد.
سوم .جنبش برای ایجاد وحدت و دمیدن روح به حرکت خود ،نیازمند ایدئو وژی است.
بین جنبش و انقالب تفاوت مهمی هست .در انقالب تحوالت مبنایی در لقاید و جهانبینای،
رفتار و لادات جامعه ،ساختار حوومت ،روابط اقتااادی و شایوع ما ویات و شایوعهاا و اهاداف
موزشی و جهتگیری دفاع ملی صورت میگیرد؛ اما در جنبش به این نوته توجه مایشاود کاه
باید برخی از ابعاد جامعه اصالح شود بدون اینوه ساختار حوومت تغییر کند و یاا جهات اصالی
جامعه دوار تغییر شود؛ به لبارت دیگر در انقالب ،تحو ی اساسی ،تند و خشونتبار مطرح است
و ی نهضت شتاب و گستردگی انقالب را ندارد.

 9ـ بررسی جامعه شناسانه انقالب
وگونگی تأثیر انقالب بر جامعه ،نظریههای انقالب و مطا عه لوام انحطاط انقالب از جملاه
مباحثی است که در للم جامعاه شناسای انقاالب باه ن پرداختاه مایشاود .هار انقالبای در ماتن
رویدادها و وقایع مختلفی تووین ،و در نقطهای حساس تجلی ماییاباد .انقاالب پدیادعای دفعای
نیست بلوه ریشهها و لل انقالب قب از تاریخ رسمی تجلی ن قرار دارد .للاتهاای باه وجاود
ورندع انقالبها از جامعهای به جامعه دیگر تفاوت دارد.
تدا اسواچ پ معتقد است که انقالب ،زمانی رخ میدهد که ساختار اداری و نظامی دو ت به
د ی فشارهای مستمر ،تخریب شدع باشد .ساموئ هانتینگتون در تعریف انقالب میگوید :انقالب
دگرگونی سریع ،بنیادی و خشاونت میاز داخلای در ارزشهاا و اساطورعهاای مسالط بار جامعاه،
نمادهای سیاسی ،ساختار اجتمالی ،رهبری ،فعا یت و سیاساتهاای حواومتی اسات (شاایانمهار،
 .)242 : 3۳1برینگتون مور نیز بر این باور است که انقالب تحو ی است خشونت میاز کاه بخاش
قاب ا مالحظااهای از مااردم را درگیاار ماایسااازد و بالاار دگرگااونی در ساااختارحوومت ماایشااود
(شایانمهر.)26 : 3۳1 ،
 9ـ  4ـ تبيين جامعهشناسانه نهضت مشروطيت
یوی از تحوالت شاگرفی کاه در برخای از کشاورهای سایایی و فریقاایی رخ داد ،تحاول
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حوومت از مرحله سنتی و پادشاهی به مرحله مدرن یعنی پدید مدن مفهوم دو ت ملای باود .در
واقع این تحول ،که در افوار و اندیشههای مدرنیسم غربی ریشه داشت ،بین تاریخ وند هزار سا ه
حوومتهای پادشاهی و دو تهای مدرن ،گسست و فاصله لمیقی را به حاظ نقش سیاسی ماردم
ایجاد کرد .در تاریخ ایران نیز نهضت مشروطیت واقعهای بسیار مهم است که در نظاام سیاسای و
اجتمالی ایران تأثیر بسیاری بر جای نهاد.
واژع مشروطه به معنای حوومتی بر اساس قانون و سامانه نمایندگی است .در غتنامه دهخادا،
مفهوم «مشروطه» این گونه معنا شدع است :حوومت مشاروطه ناولی حوومات اسات کاه در ن
وضع قوانین به لهدع مجلس یا مجلسین (شورا و سنا) باشد و دو ت مجاری ن قاوانین باه شامار
میرود؛ مقاب استبداد (دهخدا.) ۳422 : 3۱3 ،
در نهضات مشاروطیت مفااهیمی مانناد حقاو انساان ،زادی و براباری ،حاکمیات ملای،
قراردادهای اجتمالی ،تفویک قوا و  ...وارد ادبیات سیاسی و اجتمالی جامعه ایران شاد .نهضات
مشروطیت از مهمترین وقایع تاریخ ایران است که در ن شو حوومت تاا حادودی تغییار پیادا
کرد و نقش مردم در زمینه تامیمگیریهای حوومتی افزایش یافت .در تووین و ساختاردهی باه
نهضت مشروطه تعام اجتمالی و سیاسی سه نیرو در برابر هم مؤثر بود:
ا جریان ماهبی ،حوزع للمیه و مراجع و روحانیون ماهبی.
 2ا اقتدار سیاسی قاجار.
 3ا روشنفوران و تحای کردعهای غرب.
دمیت در تشوی نهضت مشروطیت دو لام مهم را مطرح میکند :ا استبداد سیاسی حااکم
 2ا بحرانهای اقتاادی .او مهمترین لام ذاتی نهضت مشروطه را ناکار مدی حاکمیت مایداناد.
این لام بالر شد حوومت نتواند خود را با تحوالت زمان هماهنگ کند و نتواند بارای توساعه
جامعه گام بردارد .به همین د ی حاکمیت باهتادریج دواار ورشوساتگی سیاسای شاد .در زمیناه
اقتاادی نیز فساد گستردع در دستگاع حاکم ،رشد بیلدا تی و اجحاف خوانین و حاکمان محلای
مانند لینا دو ه به مردم بالر جنبش لظیم نان برای استیفای حقو انساانی و شاهروندی خاود
شد .نظام حاکم از نظر اقتاادی ،ایران را کاامالً وابساته باه قادرتهاای حااکم یعنای روسایه و
انگلیس نمودع بود ( دمیت.)2۳ : 341 ،
1 - constitutionalism
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اقتاااد ایاران ،وضاعیتی کاامالً بیماار و بحرانای داشات .جغرافیاای سیاسای ایاران در پای
قراردادهای مختلف تغییر کردع و به محدودتر شدن ظرفیت تو یادی و کااهش تاوان باازار منجار
شدع بود و این امر در نهایت کاهش سطح زندگی اقتاادی مردم و وابستگی کشاور را باه دنباال
داشت.
در زمینه ماهبی ،مهمترین تحول در مشروطیت بحر تلفیاق و تطبیاق ن باا اساالم و حقاایق
دینی بود .للمای بزرگ ن زمان مانند یتاهلل نایینی و شیخ فض اهلل نوری به دنبال طرح مشروطه
مشروله بودند هر وند در نوع تفسیر مشروطه مشروله با یودیگر همداستان نبودند .یتاهلل ناایینی
از جمله افرادی بود که در این زمینه تالش فوری زیادی انجام داد و کتاب معروف "تنبیه االمه و
تنزیه ا مله" را در توصیف مشروطیت به نگارش در ورد .در ادامه باه تبیاین نهضات مشاروطه بار
اساس نظریههای جامعهشناختی موجود در نظریات انقالب پرداخته میشود.
 9ـ  4ـ  4ـ نظریه کارل مارکس
مارکس معتقد است با تحول در شیوع تو ید و نیروهای تو یدی جامعه و پیدایش طبقه بورژوا،
بین نیروهای تو یدی جدید و روابط تو یدی نظام فئودا ی تضاد و تقاب پیش می ید .از نجا که
سرنوشت طبقه حاکم به وگونگی شیوع تو ید بستگی دارد با دگرگاونی نیاروی تو یاد و رواباط
تو ید ،قدرت حاکمان جامعه تحتا شعاع قرار میگیرد و متز زل میشود .در دوران قاجار به د ی
ضعف حوومت مرکزی و پراکندگی در مراکز قدرت ( براهامیان ،)34-42 : 3۱۳ ،اشاراف زماین
دار و خوانین ،مقتدرترین نیروی کشور بودند و ی بر خالف اتفااقی کاه در اروپاا افتااد ،اشاراف
زمیندار در نهضت مشروطیت شرکت فعال ،و در پیشبرد نهضت نقش فعا ی داشتند.
در قرن  2میالدی در اثر رشد روابط تجاری با غارب ،طبقاه باورژوازی تجااری کوواک در
ایران به وجود مد (فشاهی 43 : 361 ،و )5۳؛ اماا ایان طبقاه باه د یا وابساته باودن باه تجاارت
خارجی و تحوالت اقتاادی بینا مللای باه لناوان طبقاهای مساتق و نیرومناد مطارح نباود .لاما
نارضایتی تجار و اصناف این دورع از دو ت و شرکت نها در انقالب ،نه به د ی تغییر در شیوع
تو ید و یا تضاد طبقاتی ،بلوه به د ی سرازیر شدن انبوع کاالهای خارجی و از باین رفاتن صانایع
دستی و داخلی و حمایت دو ت از تجار خارجی بود .نوته مهم اینوه شیوع تو ید پیش و پاس از
مشروطیت و تا مدتهای زیادی پس از ن تغییر مهمی نیافت و همچنان شیوع تو ید اصلی ،زمین
و کار کشاورزان بر روی ن بود .نهضت مشروطه ،حرکت طبقه یاا قشار خاصای للیاه طبقاهای
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دیگر نبود؛ بلوه در این رویداد همه طبقات شرکت داشتند و در مقاب حوومت قیام کردناد .در
نهضت مشروطه ائتالفی از گروعهای مختلاف شاهری و طبقاات متعادد شارکت داشتنااد و ایان
انقاالب به جای انقالبی بورژوای ،حرکاتی مردمی ،دموکاراتیک ،تودعای و شهری باود (فاوران،
.)۱2 : 3۱۳
 9ـ  4ـ  2ـ نظریه چالمرز جانسون
در نظریه انقالب جانسون" ،لدم تعادل" مهمتارین لاما ایجااد دگرگاونی اساسای در نظاام
اجتمالی است .منظور او از لدم تعادل ،ناهمخوانی بین ارزشهای جامعه با دگرگونیهای ایجااد
شدع ا بیشتر در نظام اقتاادی ا است .به لقیدع جانسون زمانی که بین محیط اجتمالی و ارزشها،
تضاد و ناهمخوانی ایجاد شود ،وقوع انقالب حتمی خواهد بود؛ یعنی ارزشها نمیتواند تغییرات
اجتمالی ایجاد شدع را تحلی کند و کندتر از زمان حرکت میکند .او لالوع بر تضاد ارزشای باه
دو لام دیگر در ایجاد انقالب اشارع میکند:
ا ف ا از دست دادن مشرولیت.

ب ا ناکار مدی نخبگان.

از دیدگاع وی هرگاع ارزشها و محیط جامعاه از همااهنگی بااز بماناد ،وضاعیت بحرانای در
جامعه ایجاد میشود .از سویی دیگر انعطافناپایری حاکمان جامعه ،لدم کار مدی نخبگاان در
تطبیق ارزشهای جامعه با تحوالت زمان و ایجاد قوالد جدید رفتاری ،وضع را برای تغییر اساسی
در جامعه فراهم میکند (جانساون .)54 : 363 ،در ایاران ،پایش از گساترش تحاوالت اجتماالی،
فرهنگی و اقتاادی در قرن نوزدهم بین ارزشها و واقعیتهای محیطای توافاق وجاود داشات و
نظام اجتمالی از تعادل نسبی برخوردار بود .اما در طول قرن نوزدع میالدی باه د یا تأثیرگاااری
منابع داخلی و خارجی بر ارزشها و محیط بهتدریج نظام اجتمالی به سوی لدم تعاادل حرکات
کرد .از جمله منابع تغییر میتوان به تهاجم کشورهای اروپایی به ایران ،گساترش وساای ارتبااط
جمعی ،مسافرت ،بدلتگااران داخلی ،افزایش جمعیت و ...اشارع کرد .لالوع بر مردم ،حوومت
نیز به همان روال معمول قرون پیشین و بدون تغییر و تحول وندانی به حیات خود اداماه مایداد.
اندیشۀ نوسازی و اصالحات در اثر تحوالت اجتمالی ا فرهنگی قرن  2و شنایی جامعه ایران با
جهان خار از خود و برخورد با تمدن و فرهنگ غرب در ایران پدید مد.
در این دورع به د ی

شنایی با غرب ،تأسیس مدارس جدید ،انتشار کتااب و روزناماه و ...در

اندیشه ایرانیان بهویژع لدعای از دو تمردان و روشنفوران ،تغییراتی در ارزشها و رویوردها پدید
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مد بهگونهای که خواهاان ایجااد تغییارات در جامعاه و محایط اطاراف خاود شادند .در جریاان
نوسازی ،گاهی سیاسی بین گروعها و اقشار مختلف اجتمالی گسترش یافت و این نیروها مطا بات
گستردعای نظیر محدودیت قانون حوومت ،تفویک قوای دو تی ،مشارکت در تاامیمگیاریهاای
سیاسی و نظارت مردم بر کار حوومت را خواهان شدند .در کنار این جریان ،نیروهای مااهبی باه
محوریت حوزع للمیه و للمای بازرگ شایعه نیاز در صادد بااز تعریاف نسابت خاویش باا جریاان
حاکمیت بر مدند و در این مسیر از تجربه قیام تحریم تنبااکو نیاز باه صاورت گساتردعتاری یااری
گرفتند.
 9ـ  4ـ  9ـ نظریه تدا اسکاچپول
تدا اسواوپول درکتاب «دو تها و انقالبهای اجتمالی» با دیدی ساختارنگر به انقاالبهاا
توجه میکند و سه لام را در ایجاد انقالب مهم میداند :ا اوضاع فراملی 2ا خودکامگی با قوع
حوومت (لدم کار مدی)  3ا رشد تضاد طبقاتی.
اسواوپول ،نقش خودکامگی حوومت را در ایجاد تغییر اجتمالی اینگونه تشاریح مایکناد:
وقتی دو تها خودکامه میشوند ،لموم مردم در اثر نارضایتی از استبداد و خفقان حاکم باه ایان
نتیجه منطقی میرسند که باید برای ایجاد تغییرات در ساختار نظام اجتمالی به دگرگونی اساسای
خشونت میز دست زد .به همین د ی به ایدئو وژی انقالبی گرایش ماییابناد (اساواوپول: 3۱6 ،
 .)44وی با رد ارادی بودن تغییر و تحول اساسی در جامعاه باه نقاش لواما سااختاری و قهاری
تأکید دارد و معتقد است موقعیت تغییر اساسی در نتیجه پیدایش بحرانهاای سیاسای و نظاامی در
دو ت و طبقات مسلط گسترش مییابد.
در جامعه ایران تا قب از روا اندیشۀ نوسازی و اصالحات ،افراد جامعه نظم سیاسی موجود
را همچون واقعیتی طبیعی پایرفته بودند .دو ت قاجار نیز با وجود استبداد فراوان از نظر سیاسای،
اداری و نظامی فرسودع و ناتوان بود.
در این دوران ،اصالحطلبانی نظیار امیرکبیار ،لبااسمیارزا و ...ازوم نوساازی و اصاالحات را
تشخیص دادند و سعی در جبران لقبماندگی ایران از کشورهای پیشرفته و همسایگان قدرتمناد
شما ی و جنوبی داشتند و برای تأمین هزینه اصالحات در کاهش هزینههای غیرضروری ،نظاارت
بر امور ما یات و گمرك و حتی واگااری امتیازات به دو تهای خارجی کوشیدند .هار یاک از
این اقدامات موجب نارضایتی اقشااری را فاراهم ورد و برناماههاای موارر اصاالحات در دورة
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قاجاریه با شوست روبهرو شد؛ این امر حتی موجب تضعیف بیشاتر دو ات و فاراهم شادن بساتر
مناسب نا رامیها و التراضات گردید .تقسیم نالادالنه ثروت و تبعای

هاای گونااگون باه هماراع

فساد خاندان قاجار نیز بالر رشد روزافزون تضاد طبقاتی و شواف میان فقیر و غنی شدع بود.
 9ـ  4ـ  1ـ نظریه هانتينگتون
هانتینگتون معتقد است تغییرات مبنایی در جامعه سنتی زمانی ایجاد میشود که جامعه ،تجرباه
تحوالت اقتاادی و سیاسی را داشته باشد .او مهمترین جنبه نوسازی سیاسای را اشاتراك جادی
حاد جامعه و دخا ت گروعهای مختلف اجتمالی دانسته و معتقد است که گسترش دامنه گاهی
سیاسی در لمق دادن به تغییرات اساسی در جامعه نقش زیادی دارد .او لالوع بر نوسازی سیاسی
به کارکرد گروعهای روشنفور منتقد در جامعه نیاز توجاه دارد و معتقاد اسات کاه ناان اساتعداد
بیشتری برای ایجاد تغییرات اساسی دارند (هانتینگتون.) 4 : 3۱5 ،
در دوران مشروطه به د ی واپسماندگی نهادهای سیاسی سنتی از دگرگونیهاای اجتماالی و
اقتاادی و بسته بودن راعهای مشارکت مردم در سیاست در ایران ا باه تعبیار هاانتینگتون ا انفجاار
سیاسی روی داد .گروعهایی که تا دورع مشاروطه بیارون از صاحنه سیاسات بودناد در ایان دورع
خواهان مشارکت سیاسی شدند؛ از جمله این گروعها میتوان به روحاانیون ،تجاار و روشانفوران
اشارع کرد.
لدم گردش نخبگان و پرهیز از شایستهساالری در جامعه از یک سو و ضعف سیاسی حوومت
قاجار و فساد هیئات حااکم ،ساان کننادع و شاتاب دهنادة فراینادی باود کاه باه پیاروزی نهضات
مشروطیت انجامید .جامعه نیزکه شرایط حاکم بر نظام سیاسی جامعه را غیر قاب تحما مایبیناد،
در مقاب استبداد واکنش نشان میدهد ،اما در انتخاب جهت و محتوای حرکت اشتباع میکند.
نهضت مشروطه با وجود پیروزیهای او یه به این د ی که پشتوانه فوری کار مدی نداشت و
در ادامه محتوایی سووالر یافت نتوانست نسخه خاوبی بارای دردهاای جامعاه ایاران باشاد .نظاام
سیاسی حاکم نمیخواست لدا ت را در نظام اجتمالی برقرار نماید و با استبداد به حاکمیت خود
ادامه میداد .مشروطیت ،که با هدف پر کردن شواف بین نظام سیاسی و نظام اجتمالی و تحقق
لدا ت ایجاد شدع بود ،گرفتار همان فتها و سیبهایی شد که برای حاف نها ایجااد شادع
بود .مشروطیت به د ی تالش بارای ساووالر نماودن جامعاه و تبادی شادن باه لرصاهای بارای
مبارزات سیاسی و جناحی ،خود به دردی مزمن تبدی شدع بود .در تبیین مشاروطیت دو دیادگاع
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در مقاب هم قرار گرفت که لبارت است از:
اول .دیدگاع مشروطه مشروله که به تطبیق مشروطه بر اساس معیارهای اسالمی تأکید داشت
و هدف ن را گسترش دین و لدا ت میدانست .شیخ فض اهلل نوری و یتاهلل نایینی از مهمترین
وهرعهای این جریان هستند.
دوم .دیدگاع دوم بر اساس تأکید روشنفوران برای تطبیق مشروطه ایران با دموکراسای غارب
بود .روشنفورانی مانند تقی زادع ،میرزا ملوم خان ،خوندزادع و ...مهمترین نظریهپردازان مشروطه
سووالر بودند.
سرانجام میتوان گفت لواملی وون نبودن مبنای نظری درست ،استبداد داخلی ،نقش استعمار
انگلستان و روسیه ،بیلدا تی و میخته شدن مشروطیت به درگیریهای قومی ،لشیرعای و حزبی،
ن را به حاشیه راند و در نهایت این نهضت نوپدید را از حرکت بازداشت .از دیگار ساو ،وجاود
اقتدار سیاسی فاقد مشرولیت دینی و پشتوانه مردمی یوی از مهمترین مشوالت دورع مشاروطیت
بود .بین قدرت سیاسی که حا ت دیوتاتوری داشت و نظام اجتمالی کاه دارای التقاادات شایعی
بود ،شواف لمیقی ایجاد شد و نظام اجتمالی را به سمت بحران ساو مایداد .در وناین حاا تی
میان نظام اجتمالی و نظام سیاسی رابطه متقاب کار مد وجود ندارد .نظام سیاسی حا تی بسته دارد
و با استفادع از ابزار استبداد نظاامی و یاا نیرناگ و تزویار باه ادارع جامعاه مایپاردازد .مشاروطه
نتوانست شواف اقتدار سیاسی و نظام اجتمالی را پر کند .اما منشأ ایان ناکار مادی ایان باود کاه
مشروطه هم توان مهار استبداد سیاسی را نداشت و هم نتوانست ارتباط مناسب و صحیحی با نظام
دینی و لا مان ماهبی جامعه برقرار کند.

 9ـ  2ـ تحليل جامعهشناسانه انقالب اسالمی ایران
دربارع لل وقوع انقالب اسالمی ایران ،نظریههای متعددی ارائه شادع است که در اینجاا باه
وند نمونه از نها اشارع میشود:
 9ـ  2ـ 4ـ نظریه توسعه نابرابر
یرواند براهامیان لل شو گیری انقالب اسالمی ایران را بر اساس نظریه توسعه نابرابر تحلی
میکند و معتقد اسات کاه رژیام پهلاوی در بعاد اقتااادی باه نوساازی دسات زد ،و ای در بعاد
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اجتمالی و سیاسی به ایجاد نوسازی نپرداخت .این ناهماهنگی در توسعه ،بالر ایجاد فاصله میان
اجتماع و حوومت شد و شواف بین حاکمیت و مردم افازایش یافات ( براهامیاان- 32۳ : 3۱۳ ،
.)411
 9ـ  2ـ 2ـ نظریه مدرن شدن شتابزده حکومت
برخی از نظریهها التقاد دارند که جریان مدرن شدن شتابزدع و بدون برنامه رژیم پهلوی یا
به لبارتی تجدد مأبی ،بالر ضعف ساختار سیاسی و اقتاادی و در نتیجه فرو پاشی رژیام شاد.
این روند شتابان ،که بر اساس ا گوهای توساعه غربای صاورت گرفتاه باود باه محاو سانتهاا و
ارزشهاای اساالمی ایرانای و جاایگزین نماودن معیارهاای غربای باویژع امریواایی اقادام کارد
(ملووتیان .)22 : 3۱۳ ،نیوی کدی نیز از جمله اندیشمندانی است که در تحلی خاود از لواما
فروپاشی رژیم پهلوی به نقش "مدرن شدن شتابزدع" جامعه ایرانی تأکید میکند (کدی: 3۱5 ،
.)21
 9ـ  2ـ 9ـ نظریه توطئه
در این نظریه به نقش شاع در صنعتی شدن کشور ،افزایش قیمت نفت و کارشونی غربایهاا
دربارع پیشرفتهای ایران اشارع میشود .افزایش ذخایر ارزی ایران و افزایش توان نظامی کشاور
بالر شد مریوا به فور از میان بردن شاع بیفتد .این نظریه از سوی حاکماان و هاواداران رژیام
پهلوی مطرح شد (ملووتیان.)21 : 3۱۳ ،
 9ـ  2ـ 1ـ نظریه فرهنگ و مذهب
برخی نیز برناماههاای جهاتدار رژیام پهلاوی را در محاو ارزشهاای اساالمی مانناد الیحاه
انجمنهای ایا تی و والیتی و از طرفی گرایش شادید جامعاه ایاران را باه دیان اساالم از لواما
نابودی رژیم و تحقق انقالب اسالمی میدانند (ملووتیان.)2 : 3۱۳ ،
با توجه به این نظریهها ،میتوان به این نتیجه رسید که در ایجاد انقالب اساالمی یاک لاما
دخی نبودع است .به همین د ی باید نظریهای ارائاه کارد کاه باه ابعااد مختلاف ناابودی رژیام و
پیروزی انقالب اسالمی اشارع کند .راشد ا غنوشی ،سه لاما مهام را در فروپاشای رژیام پهلاوی
مهم میداند:
اول .مسخ شخایت اسالمی ملت ایران از طریق نشر فرهنگ غرب.
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دوم .گرفتن رمق اقتاادی و گسترش فقر و بیلدا تی.
سوم .ناکار مدی اقتاادی و مارف مازاد ثروت کشور در زمینه خرید سالحهای مریواایی
(ا غنوشی.)66 : 3۱۱ ،
در حوومت استبدادی شاع ،خشونت جزو وازم قطعی برای رسیدن به اهداف شدع بود که برای
اجرای قوانین و به اطالت در وردن جامعه به گسترش ترس و هراس اجتمالی دست مایزدناد .از
نظر جامعهشناسی انقالب هنگامی که ترس و خشونت گسترش یابد ،امنیات از باین مایرود و لادم
امنیت در ابعاد مختلف اقتااادی ،سیاسای و اجتماالی بالار مایشاود ماردم نسابت باه حاکمیات
بیالتماد شوند ،این بیالتمادی زمینه لدم مقبو یت حوومت را فاراهم مایکناد .از طرفای فسااد
اداری ،دیوانساالری شدید و لدم کار مدی مدیران بالر شاد جامعاه باه طاور کاما مخاا ف
حاکمیت شود .جامعه نیز برای اینکه بتواند به روند تواملی خود ادامه دهد ،باید مهمترین ماانع
را از سر راع خود بردارد و اینجاست که به انقالب دست میزند .جانسون میگوید« :هنگامی کاه
ارزشهای اجتمالی ،قدرت توجیه دگرگونیهای محیط را ندارد و نخبگان سیاسی هم باه ایجااد
تغییرات ضروری برای هماهنگ ساختن مجدد ارزشها و محیط تمایلی ندارناد ،وقاوع انقاالب،
محتم است» (کوهن.)21 : 3۳ ،

 1ـ ویژگیهاي انقالب اسالمی ایران
برای تبیین دقیق انقالب اسالمی ناگزیر باید به برخی ویژگیهای جامعه ایرانی ن روزگار
اشارع شود تا بتوان درك درستی از ابعاد این رویداد منحار به فرد به دست ورد .نظام ارزشی
حاکم بر جامعه ایران قب از انقالب بر یبرال ا سرمایهداری غرب مبتنی بود .این نظام ارزشی ،که
مهمترین ویژگی ن توجه به کسب سود بیشتر است بر تمامی بخشهای جامعه یعنی اقتااد،
سیاست ،فرهنگ و ...حاکم گشته بود .توسعه مورد نظر حاکمان جامعه ،توسعهای بود که بر اساس
دیدگاعهای یبرا ی غرب به نابودی سنتهای اصی و درست جامعه میانجامید و نظام اجتمالی را
به سمت مارفگرایی سو میداد.
هروند بستر و زمینههای اساسی جامعه ایران را دین اسالم شو میداد ،تالش اصلی حاکمیت
به روا سووالریزم در جامعه معطوف بود .فضای لمومی جامعه در اثر تالشهای روحانیت و
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بهویژع مرجعیت پرنفوذ شیعه خواهان اسالم و اجرای قوانین ن بود و در مقاب حوومت به روا
دیدگاعهای یبرا ی و سرمایهداری در نظام اجتمالی تأکید میکرد .روشنفوران و نخبگان للمی
کشور نیز بهتدریج به د ی گسترش استبداد و حاکمیت شدید روند غربزدگی به جمع مخا فان
و ناراضیان از حوومت پیوستند .حاکمیت نیز به د ی

فساد حاکمان ،وابستگی شدید نان به

غرب ( مریوا ،انگلیس ،اسرائی ) و اجرای سیاستهای دیوته شدع از سوی مریوا توانایی و
کار مدی خود را برای ادارع جامعه از دست داد .این لوام بالر تشدید روند انقالب شد .در
بررسی و تحلی روند انقالب اسالمی ،باید به دو نوته اساسی توجه کرد:
اول .روش حوومتداری مطرح شدع توسط انقالب اسالمی.
دوم .محتوای ایدئو وژیک حوومت.
در زمیناه روش حووماتداری از غااز باه بحار ماردمسااالری و حوومات جمهاوری و
دموکراسی تأکید شدع بود؛ اما نوته اساسی محتوای ایدئو وژیک جمهوری و مردمساالری است.
اسپوزیتو ،وهار ویژگی برای انقالب اسالمی معرفی میکند که لبارت است از:
اول .رمانگرایی دینی :التقاد به اسالم به لنوان موتب نجات بخش انسان و اجتماع.
دوم .جهانشمو ی :تالش برای ایجاد تمدن جهانی اسالم و گساترش ارزشهاای انقاالب کاه
برگرفته از اصول اسالمی است.
سوم .مردمگرایی واقعی :نقش مردم در حوومت اسالمی ،اساسی و تأثیرگاار است .مسئوالن
حوومت با رأی مستقیم مردم انتخاب ،و مردم به لنوان حامی و یاور دو ت شناخته میشاوند؛ ناه
به لنوان رلیت ن.
ایرانیگرایی :اصالح فرهنگ ایرانی و معرفی تمدن ایران به لنوان تمادنی للامگارا و

وهارم.
تشیعدوست (اسپوزیتو.)۱2 : 3۳2 ،
فرهنگ سیاسی انقالب ،مجمولهای از دیدگاعهاا ،ارزشهاا و باورهاا اسات کاه باه زنادگی
سیاسی جامعه جهت میدهد .بنابر این تعریف ،فرهنگ سیاسی شیعه ،که محتوای انقالب اسالمی
را تشوی میدهد ،تحت تأثیر مبانی نظری و لملی نبوی و للوی ،هم بر جهااد و مباارزع تأکیاد
دارد ،هم شیوعهای معقول جهاد را مطارح ،و هام توساعه و پیشارفت را بارای جامعاه باه لناوان
رمانی مهم بیان میکند .دکتر للی شریعتی و شهید مرتضای مطهاری از مهامتارین اندیشامندانی
هستند که به تحلی انقالب اسالمی و اسالم سیاسی پرداختهاند .للای شاریعتی التقااد داشاات کاه
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تغییرات و تحاوالتی که در جاماعه رخ میدهاد ،الزم اسات با فرهاانگ نااب اساالم همخااوانی
داشاته باشد .مهامترین اندیشاهای که او ماطرح کارد« ،بازگااشت باه خویشااتن» اسات (شاریعتی،
 .) 3 : 3۱2شهید مطهرى نیز دین اسالم را پاسخگوی تمام نیازهاى دمى مىدانسات .باه نظار وى
در بعد سیاسى نیازهاى انسانى در سه مسئله تبلیغ دین ،قضاوت و ریاست لامه قاب جماع اسات .در
صَاالىاهللُلَلَیْ اهِوَ

زمااان پیااامبر

صَلىاهللُلَلَیْهِوَ ِهِوَسَلم

اکرم

ِ اهِوَسَاالم ،هاار سااه مس ائله بااا خااود ایشااان بااود؛ و ااى در زمااان غیباات پیااامبر

و معاوم

للیها ساالم

این امور بر اساس معیارهایى خااص باه للمااى داراى شارایط

واگاار مىشود .از نظر ایشان  ،وناین حقاى باراى فقیاه از حاق شارلى فقیاه برخاساته اسات کاه از
وابستگى مردم به اسالم به لنوان ایدئو وژى ،ناشى مىشود و این حق شرلى هماان حاکمیات ملاى
مردم است .از نظر شهید مطهرى ،حوومت سه کارویژع به لهدع دارد:
اول .برقرارى لدا ت اجتماعى تا ضمن جلوگیرى از استثمار انسان از انسان ،شخایت ارادع و
زادى افراد نیز گدکوب نشود.
دوم .ایجاد فضاى اخالقى و معنوى ،میان کار و لدا ت و معنویت ارتباطى نزدیک وجاود دارد
و ایجاد هر کدام از نها بدون وجود دیگرى ناممون است.
سوم .پاسدارى از استقالل و زادى ،استقالل فرهنگى و فورى بهویژع داراى اهمیت ویژع است.
اگر دو ت دارای استقالل فرهنگى نباشد ،حتى با فرض استقالل سیاسى و اقتاادى شوست خواهد
خورد .طرفدارى ایشان از استقالل فرهنگى او را به سمت زادى اندیشه و فوار ساو ماىدهاد .از
دید شهید مطهری  ،این سه کار ویژع اسباب تاداوم و حفاا انقاالب اساالمى نیاز شامردع ماىشاود
(مطهرى.)4۳6 - 4۳۳ : 3۱5 ،
انقالب اسالمی ایران محور دیگری را به ا گوی کارکردگرایی انقالب افزود .این لام مهام
«رهبری و والیت فقیه در جامعه» است .این نوع رهبری در شخایت امام خمینایرحماهاهللللیاه تجلای
یافت .در هر انقالبی وجود رهبر و همراهی مردم الزم و ملزوم یودیگر است .برای شو گیاری
انقالب به لنوان تحو ی اجتمالی کنش اجتمالی الزم است و این کنش را باید بازیگران انقالب
ایجاد کنند (حیدری بهنوئیه .)35 : 3۳6 ،اما انقالب بدون وجود رهبری توانمناد جهات خاود را
نمییابد و بدون همراهی مردم نیز به پیروزی نخواهد رسید .امام خمینیرحماهاهللللیاه هام ایادئو وگ
بزرگ انقالب بود هم در بسیج مردم نقش بسیاری داشت و هم در هدایت و جهتگیری انقالب
نقش اساسی را ایفا کرد.
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 5ـ مقایسه نهضت مشروطيت و انقالب اسالمی
در تاااریخ معاصاار ایااران وقااایع و حااواد بساایاری رخ دادع اساات امااا باایتردیااد دو انقااالب
مشروطیت و انقالب اسالمی مهمترین وقایع تاریخ معاصر به شمار میرود .انقالب اسالمی هفتااد و
اندی سال پس از انقالب مشروطیت به وقوع پیوست .مطا عه تطبیقی و مقایسهای هار وناد مختاار
در خاوص دو رویداد مهام بایش از پایش اهمیات و جایگااع انقاالب اساالمی را روشان خواهاد
ساخت .به رغم وجوع مشترکی که میان دو واقعاه بازرگ تااریخ ایاران ،وجاود دارد ،مایتاوان باه
جرأ ت ادلا کرد که لقاید و ادبیات و ذهنیتی که به مشروطیت منجر شد با ن ادبیات و افواری که
انقالب اسالمی را به وجود ورد ،کامالً متفاوت است و افترا لظیمی ،میان ن دو یافت میشاود.
برخی از این تفاوتها به این قرار است:
 5ا ا دو ت قاجار مانند دو تهای گاشته ایران ،دو تی مبتنی بر نظام لشایرعای باود؛ باا ایان
حال ،انقالب مشروطه را میتوان تالشی از سوی جامعه شهری برای افزایش قدرت اجتمالی تلقای
کرد .انقالب مشروطه به گواع تاریخ دو دورع را طی کردع است :دورع اول ،که به رهبری روحانیت
و با گسترش التراضات ماردم باه لملوارد قاجارهاا شاو گرفات و باه صادور فرماان مشاروطه و
برگزاری انتخابات مجلس و تدوین قانون اساسی منجر شد .در این مرحله طبقه شهری مانند تجار و
بازرگانان و اصناف توانستند با تدوین یاینناماه انتخاباات ،وزن خاود را در مجلاس شاورای ملای
افزایش دهند ( براهامیان) 1 : 3۱۱ ،؛ با این حال ،دورع اول باا باه تاوس بساتن مجلاس از ساوی
محمدللیشاع به پایان رسید .بعد از ن نیاز باا توجاه باه نقاش لشاایر در فاتح تهاران و تغییار نظاام
انتخاباتی از دو درجهای به انتخابات یکدرجهای و لمومی ،وضع بهگونهای شد تا فرصات احیاای
قدرت سیاسی لشایر در کشور فراهم شود .بر این اساس ،نگاهی به خاساتگاع نماینادگان و وزرا در
ن زمان نشان میدهد که بیش از  5۱درصد از نها زمیندار بازرگ بودناد و لشاایر در ن مقطاع
بخش قاب تاوجهی از اراضای را در اختیاار داشاتند (ازغنادی)224 : 3۳3 ،؛ باه لباارتی دورع دوم
مشروطه بالر شد با وجود مشارکت طبقات شهری در مجلس ،تغییر وندانی در پایگاعهای طبقاتی
هیئت حاکم صورت نگیرد و حوومت در اختیار بزرگ ما وان و اشراف باقی بماند.
در سا های منتهی به انقالب اسالمی ،طبقات شهری ایران را سه گروع تشوی مایدادناد :گاروع
اول ،گروع مرفه شهری و طبقه باال بود که از اصالحات رژیم پهلوی برای نوسازی باه شایوع غربای
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حمایت میکرد و نفع بیشتری از این اصالحات میبرد .گروع دوم طبقه متوسط و پایین شاهری باود
که سهم وندانی از اصالحات نمیبرد ،ضمن اینوه احساس میکرد ارزشهای نها ماورد تهااجم
قرار گرفته است .گروع سوم حاشیهنشاینهاایی بودناد کاه احسااس مایکردناد بیشاترین فشاارهای
اصالحات روی نها وارد می ید.
مقایسه انقالب مشروطه و انقالب اسالمی نشان میدهد در حاا ی کاه در او ای طبقاات بازرگ
ما ک و لشایر همچنان تا روی کار مدن رضاخان توانستند قدرت خود را حفا کنناد در انقاالب
اسالمی در لم  ،قدرت به طبقات متوسط شاهری و پاایین و حاشایهنشاین منتقا شاد؛ ایان حاال،
انقالب اسالمی ایران با تشوی نهادهای انقالبی و فراهمسازی مشاارکت اقشاار مختلاف ،بساترهای
الزم انتقال توزیع قدرت را بیشتر در طبقات اجتمالی فاراهم کارد باه طاوری کاه بعاد از انقاالب،
گروعهای طبقاتی که در سال های حوومت پهلوی به حاشیه راندع شدع بودند ،مشارکت بیشتری در
قدرت سیاسی داشتند (کما ی.) 21 : 3۳ ،
 5ا  2ا مشروطیت نتیجه افواری بود که متجددان ایرانی در انتقااد از جامعاه مسالمانان ،دیان و
دو ت ،روحانیت و حوومت ،داب و سنت ،اخال و نوع زندگی و روابط فاردی و جمعای ماردم
ایران مطرح میکردند .بانیان ادبیات مشروطه از خوندزادع ،طا بوف ،کرماانی ،صاابر شاالر ،نسایم
شمال ،و ایر و لارف گرفته تا جما زادع ،کساروی ،هادایت و نیماا ،...کاه فرزنادان مشاروطیت و
تحاات تااأثیر ن بودنااد ،تااودع ایراناای مساالمان را مساائول اصاالی لقااب ماناادگی ،باادبختی و
سرشوستگیهای خویش میشناختند .روشنفوران لاار مشاروطه در شاریعت و طریقات و تااریخ
گاشته ایرانی ،ویزِ وشمگیر و قاب اتوایی باه لناوان هویات ویاژع و یاا خویشاتن خاویشِ ایرانای
نمیدیدند تاا در جساتجویش باشاند .در دیادع بانیاان فواری مشاروطیت ،واارع مشاوالت ملات و
مملوت ایران ،توجه به للوم و فنون مدرن ،تعلیم و تربیت نوین ،قانون خواهی ،رفع تبعی

و ساتم

نسبت به زنان و دختران ،برابری اجتمالی ،نظام حوومتی مبتنی بر قانون و انتخابات ،حٌرّیات ،مایهن
دوستی و ورود به جامعه جهانی و اخاِ فرهنگِ مدرنِ اروپایی و دوستی با دنیای غرب بود.
در انقااالب اسااالمی روشاانفوران نیااز در جسااتجوی هویاات اصاای بودنااد و ن را پاسااخی بااه
مشوالت گوناگون جامعه میدانستند .مرحوم شریعتی به لنوان یوی از این روشنفوران ،کاه نقاش
قاب توجهی در شو گیری روحیه انقالب در مخاطبان خاویش داشات در «بازگشات باه خاویش»
مینویسد:
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«امروز که غرب همه انسان ها را از پایگاع ذاتی و فرهنگی و خودزایی و خودجوشی در وردع و
نها را به صورت بردع هایی نیازمند و ذ ی و زبون و وسبیدع و مقّلد ساخته است واه بایاد کارد »
(شریعتی )2 : 3۱2 ،باید به خویشتن بازگشت .این خویشتن ویست و کجاست به کدام خویشتن
بازگردیم (شریعتی )2۱ : 3۱2 ،و پاسخ میدهد :در یک کلمه میگویم :تویه ما به همین خویشتن
فرهنگی اسالمیمان است و بازگشت به همین خویشتن را باید شعار خاود کنایم» (شاریعتی: 3۱2 ،
.)3
فوکو معتقد است نوسازی ایران در زمان پهلوی بالر مشاوالت هاویتی بارای بسایاری از طبقاات
اجتمالی شد .او بر اساس رهیافتهاای فرهنگای ،للّات اصالی انقاالب و سارنگونی رژیام شااع را
ویژگیهای تشیع و مخا فت رژیم پهلوی با اصول اسالم میداند (فوکو.)42 : 3۱۱ ،
مبتون ،ایرانشناس انگلیسی در زمینه وضعیت اجتمالی ایران در زمان مشروطه معتقد است که
نچه وحدت جامعه را حفا میکرد اسالم بود و نچه تودع مردم را به حرکت در ورد ،مجتهادان
بزرگ اسالم بودند که از مردم می خواستند تا در برابر ظلم و تجاوز کفاار بارای اساالم قیاام کنناد.
ال مشروطه در نظر مردم ،جز در میان یک اقلیات کوواک باه مفهاوم بازگشات باه معیارهاای
اصو ً
زندگی اسالمی به کار میرفت و فقط تعداد اندکی از مردم نیاز جامعه را به دگرگونیهای اساسای
احساس میکردند .این لوام بالر شد تا انقاالب مشاروطیت ماهیات اصاالحی داشاته باشاد ،ناه
انقالبی و بدین ترتیب ،نتواند مفهوم جدیدی از حوومت را نشان دهد ( مبتون)4 1-4 2 : 3۱2 ،؛
با این حال ،غرب زدگی رژیم پهلوی و تالش برای نوسازی جامعه به شیوع غرب ،بالر شدع بود تاا
بازگشت به سنتها و اصول اسالمی و نفی گفتماان غاربزدگای باه یوای از مطا باات اجتمااع در
سالهای نزدیک به انقالب تبدی شود .در همین رابطه ،فوکو معتقد است نوساازی ایاران در زماان
پهلوی بالر مشوالت هویتی برای بسیاری از طبقات اجتمالی شد .این طبقات برای یاافتن هویات
به اسالم روی وردند .در دوران انقالب مردم ایران احساس میکردند تنها با رجوع به اساالم ،کاه
برای قرنهای متمادی ،زندگی روزانه ،پیوندهای خانوادگی و روابط اجتمالی مردم ایاران را ساامان
دادع بود ،خواستههایشان بر وردع میشود (خرمشاد.)2 4 : 3۱۱ ،
 5ا  3ا در انقالب اسالمی ،استعمار مسئول اصلی مشوالت و معایب و مفاسد ایاران و نیاز تماام
مما ک اسالمی ،لام لمدع فقر و ناداری زحمتوشان و للتا عل لقبمانادگی و پریشاانی حاال
جامعه مسلمانان معرفی میشد .مشروطهخواهان نیز دو هادف لمادع را در مباارزات خاود پیگیاری
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میکردند :یوی از این اهداف در بعد داخلی مطرح بود و بعد دیگر جنباه خاارجی داشات .در بعاد
داخلی مبارزع با استبداد مطلق و حاکمیت قانون مد نظر نان بود و در بعد خارجی مبارزع با دخا ت
بیحد و حار قدرتهای بیگانه و بهویژع انگلستان و روسیه .قانونخواهی و مبارزع با اساتبداد مهاار
گساایخته کااه از م ادّت هااا قب ا از انقااالب مشااروطه مااورد توجااه ایرانیااان بااود بااهاناادازعای باارای
مشروطهخواهان اهمیت داشت که در ابتدای مبارزع هدف خود را تأسیس لدا تخانه بیان میکردند
و نهایتاً نیز در تأسیس مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی خالصه شد .اما در بااب مقابلاه باا
نفوذ بیگانگان یا به لبارت بهتر مبارزع با اساتعمار موفقیات ونادانی لایاد مشاروطهخواهاان نشاد و
سرانجام نیز بخشی از مشروطیت از باغ سفارت انگلستان سر بر ورد.
در مورد انقالب اسالمی استعمارستیزی هموارع یوی از ارکان هویتی انقاالب باه شامار رفتاه و
میرود .تا جایی که پیوار با مریوا و متحدش اسارائی باه ارزش مااهبی ا ملای در ایاران پاس از
انقالب اسالمی تبدی شد و اکنون این نگاع به بسیاری از جوامع در جهاان اساالم نیاز تساری یافتاه
است.
 5ا  4ا مقایسه انقالب مشروطه و انقالب اسالمی نشان مایدهاد در حاا ی کاه در انقاالب اول،
مردم به دنبال اصالحات سیاسی بودند در انقالب اسالمی مردم در کنار اصالح سیاسی ،اصاالحات
فرهنگی و بازگشت به اصول اسالم و ایجاد تحوالت اجتمالی در ایان راساتا را دنباال مایکردناد.
نگاهی به تحوالت نهضت مشاروطه و انقاالب اساالمی نشاان مایدهاد باا وجاود تاالش برخای از
مشروطه خواهان برای تغییر وضعیت اجتمالی ایران ،نچه در واقع اتفا افتاد ،جابهجاایی مسائوالن
حوومتی بود به طوری که تحوالت مشروطه بالر شد برخی از قبای که تا کنون قدرت حاشیهای
داشته اند ،بعد از ن قدرت بیشتری بگیرند .در این بین ،باه نظار مایرساد باا وجاود ساعی و تاالش
طبقات شهری برای ارتقای وضعیت اجتمالی ،تحوالت بعد از انقالب مشروطه نه تنها خواسته نها
را فراهم نورد ،بلوه درگیریهای داخلی و خارجی بالر شد بر مشوالت نها افزودع شود .بر ایان
اساس ،میتوان انقالب مشروطه را انقالبی سیاسی دانست که با وجود ایجاد نهادهایی مث مجلس و
قانون اساسی ،نتوانست نها را در کشور نهادینه کند؛ با ایان حاال ،انقاالب اساالمی ضامن ایجااد
تغییرات سیاسای باا ایجااد اصاالحات اجتماالی از قبیا تغییار در مناسابات اقتااادی ،اجتماالی و
فرهنگی ،بسترهای الزم تغییر و تحوالت زیربنایی را در جامعه ایران فراهم ورد؛ بهگونهای کاه در
سال های بعد از انقالب ،شاهد تغییرات اجتمالی وسیعی در ایاران و نهادیناه شادن نظام انقالبای در
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کشور هستیم.
 5ا  5ا نوته دیگری که در تفاوت مشروطه و انقالب باید به ن توجه کارد ،وگاونگی ترسایم
یندع در این دو نهضت اجتمالی است .هیچ مدینه فاضله و جامعه کاما و بایلیاب و نقاای کاه
معموالً در جریانهای موتبی ظهور و بروز دارد ،مد نظرِ سردمداران مشروطه نبود .در این میان حتی
روحانیون و مراجعی که بهگونههای مختلف به دفاع از مشروطه میپرداختناد نیاز از تعاابیری واون
قدر مقدور( ) استفادع میکردند (نائینی )4 : 36؛ اما در انقالب اسالمی وه نیروهای ماهبی ،کاه
بخش اصلی و محوری انقالب را تشوی میدادند و وه جریانهاای دیگاری کاه در کناار جریاان
اصی اسالمی در جریان انقالب حضور داشتند در اندیشه رمانشاهر و مدیناه فاضاله بودناد .انباوع
طرفداران حضرت امام خمینیرحمهاهللللیه یا همان جریان محوری و اصی انقاالب تحات تاأثیر افواار
فقهی و پویای امام در رزوی جامعهای رمانی بودند که در ن احوام اسالمی باه بهتارین نحاو باه
اجرا در ید و نیز زمینه ظهور امام غایب شیعیان ،حضرت مهدی

لَجَّ

َاهللفَرَجَهُا شریف فاراهم شاود .هادف

نهایی پیروان دکتر شریعتی و برخی از جناح وپ نیز جامعه بیطبقاه توحیادی و خاا ی از اساتثمار
بود (شریعتی ،بیتا.)۱3-۱4 :
 5ا  6ا در میان تفاوتهای لمدع اهداف و خواساتههاای انقاالب اساالمی قابا مالحظاهتارین
تفاوت ،صبغه کامالً دینی انقالب اسالمی است که طبیعتاً هدف انقالب را نیز به سمت دین متوجاه
میساخت و ماهیتی کامالً دینی بدان میبخشید .در خاوص این تفاوت بایاد اضاافه کارد کاه هار
وند در انقالب مشاروطه رهباران دینای ،ولااظ و خطباای روحاانی شارکت داشاتند و در مراحا
مختلف از طرقی وون صدور فتاوا ،انتشار بیانیه ،ولا و خطابه مردم را باه شارکت در انقاالب فارا
میخواندند به جرأت میتوان مدلی شد که ایدئو وژی مطرح در انقاالب مشاروطه (و باه طباع ن
اهداف مشروطیت) بیش از دین ،ملیگرایی را مورد توجه قرار دادع باود .ایان موضاوع در مراحا
مختلف انقالب مشروطه کامالً مشهود است (کاتم.)65-6۱ : 3۱۱ ،
 5ا  ۱ا از دیگر وجوع تفاوت های لمدع نهضت مشروطه و نهضت اسالمی مسئله رهبری نهضت
است .در مشروطیت نولی رهبری جمعی وجود داشت .مراکز فوری و ماهبی متعددی ن نهضات
را رهبری میکردند؛ یعنی رهبری واحدی با قدرت مطلق ،که از ویژگیهاای نهضاتهاای موتبای
اساات در مشااروطیت نبااود .در حااا ی کااه در انقااالب اسااالمی رهبااری مدبرانااه و بالمنااازع امااام
خمینیرحمهاهللللیه نه تنها از تفاوتهای اساسی نهضت مشروطه و انقالب اسالمی بهشامار مایرود بلواه

تحلیل و مقایسه نهضت مشروطیت و انقالب اسالمی با توجه به نظریههای جامعهشناسانه انقالب

133/

یوی از لمدعترین وجوع تفاوت انقالب اسالمی ایران با دیگر انقالبهای بزرگ جهان نیز به شمار
میرود .امام خمینیرحمهاهللللیه رهبری توانمند ،مقتدر و یندعنگر بود که در مراح مختلاف ،نهضات
اسالمی را از غاز تا پیروزی رهبری نمود .برخی پژوهشاگران معتقدناد در نهضات مشاروطیت باه
د ی حاکمیت یک جریان فوری بر نهضت ،و تبلیغ ایدئو وژی ملیگرایای توساط روشانفوران از
یک سو و هدا یت رهبران روحانی که فرماندهی لملیات نهضت را لهدع دار بودند از سوی دیگار،
نولی کشموش سیاسی درونی در نهضات پدیاد ورد و موجاب پراکنادگی قادرت رهباری شاد
(کریمی .)۳5 : 3۳3 ،این روند بهتدریج بالر شد زمام انقاالب در دسات روشانفوران بیفتاد و در
نهایت نیز به کنار زدن تدریجی روحانیون در مرحلاه پاس از پیاروزی انقاالب انجامیاد .در جریاان
نهضت اسالمی امام خمینیرحمهاهللللیاه با تدوین نقشه راع منحار به فرد مبتنای بار بنیادهاای فرهنگای،
دینی و ملی ایرانیان ،فرماندهی لملیات انقالب را در تمام مراح قبا و پاس از انقاالب بار لهادع
گرفت .جا ب توجه اینوه در جریان انقاالب اساالمی نیاز برخای روشانفوران یبارال باه پیاروی از
نهضت مشروطه در صدد حاف روحانیت بر مدند و تالشهایی در این زمینه انجام دادناد؛ اماا باا
تدابیر حضرت امامرحمهاهللللیه ناکام ماندند (برای نمونه ر.ك .امام خمینی.)4۳4 :۱ ، 3۳4 ،
 5ا  ۳ا ایجاد تحوالت اجتمالی یوی دیگر از نقاطی است که نشاندهندع تمایز انقالب سیاسی و
اجتمالی است .تحوالت اجتمالی را میتوان در توسعه حقو شاهروندی باه حااد ماردم و ایجااد
فرصت تحرك اجتمالی و فراهم ساختن زیرساختهای اقتاادی بیان کرد .بر این اساس ،انقاالب
مشروطه هروند در ابتدا با گسترش حقو شهروندی و ایجاد لدا تخاناه غااز شاد ،حاواد دو
دهه بعد از این انقالب نشان می دهد که این جنبش نتوانست موفقیتی در ایجااد تحاوالت اجتماالی
ایجاد کند؛ به لنوان مثال با وجود مشارکت زنان در انقالب مشروطه ،نها نه تنها از داشتن کرسی
در مجلس محروم شدند ،بلوه حتی حق شرکت در انتخابات به نهاا دادع نشاد .اماا در جمهاوری
اسالمی به د ی تأکیدات امام خمینیرحمهاهللللیه  ،زنان لالوع بر حق رأی ،توانستند نه تنها در انتخابات
شرکت کنند ،بلواه لاالوع بار نماینادگی مجلاس ،لهادعدار مسائو یتهاای مختلفای نیاز در نظاام
جمهوری اسالمی شدند.
 5ا  2ا نهضت مشروطیت و انقالب اسالمی در وجوع استقاللطلبی و زادیخواهی با یوادیگر
اشتراك هدف داشتند .بنابراین شعارهای مشترکشان استقالل و زادی بود .اما در انقاالب اساالمی
لبارتی بنیادی به خواسته های انقالبیون و به طور مشخص رهبری انقالب افزودع ،و تفااوتی بنیاادین
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را در این اهداف انقالب سبب شد .در جریان انقالب اسالمی پس از اینوه خواستههای مردم مبنای
بر استقاللطلبی و زادیخواهی مطرح شد ،جمهوری اسالمی نیز به خواستههاای انقالبیاون اضاافه
شد .در تبیین روشنتر این تفاوت لمدع باید گفت خواستههای انقاالب مشاروطیت در قا اب نظاام
مستقر قاب دستیابی بود یا حداق اینوه سردمدارن حوومت میتوانساتند ولادع و ولیادهایی در
خاوص تأمین زادی و استقالل به انقالبیون بدهند و پس از فروکش نمودن تب انقالب تمام قول
و قرارها به بوته فراموشی سپردع شود .دقیقاً همان اتفاقی که در به تاوس بساتن مجلاس و بازگشات
افرادی مانند لینا دو ه رخ داد .اما در انقالب اسالمی امام خمینیرحمهاهللللیه با فراسات خواساتهای را
مطرح کرد که غیر از فروپاشی رژیم پهلاوی و جاایگزینی حواومتی جدیاد بار مبناا و باا محتاوای
اسالمی و با ساختاری کامالً متفاوت و جدید راع دیگری متاور نبود .بنابراین خواسته انقالبیاون در
انقالب مشروطه به شعار استقالل و زادی محدود مایشاد اماا در انقاالب اساالمی خواساته ماردم
استقالل ،زادی و جمهوری اسالمی بود.
 5ا  1ا از دیگر وجوع اختالف انقالب مشروطیت و انقالب اساالمی حضاور ماردم در جریاان
انقالب و به لبارت بهتر مشارکت مردم در انقالب است .واقعیت این است که انقاالب مشاروطیت
انقالبی کامالً شهری ،مرکزگرا و محادود باه شاهرهای مهام باود .طبیعای اسات در وناین انقالبای
نمیتوان از حضور گستردع مردم در صحنه سخن به میان ورد .اما انقالب اساالمی ایاران از حیار
شرکت اقشار مختلف مردم از حرف مشاغ و طبقات گوناگون الم از شاهری و روساتایی ،فقیار و
غنی و ...انقالبی بینظیر در تاریخ ایران وهبسا در تاریخ جهان است.

نتيجهگيري
ناکار مدی حاکمیت از مهمترین لوام ذاتی ایجاد نهضت مشاروطه اسات .نااهمخوانی باین
ارزشهای جامعه با دگرگونیهای دوران پیش از مشروطه را بر اساس نظریه جانسون میتوان یوی
از لوام نهضت مشروطه دانسات .بار اسااس نظریاه اساواوپول خودکاامگی حوومات در ایجااد
تغییرات اجتمالی نیز میتواند تا حدودی به تببین نهضت مشروطه کمک کند .وجود اقتدار سیاسی
فاقد مشرولیت دینی و پشتوانه مردمی یوی از مهمترین مشاوالت دورع مشاروطیت باود .در ایان
دورع بین قدرت سیاسی و نظام سیاسی ،که دارای التقادات شیعی بود ،شواف لمیقی ایجاد شد
و نظام اجتمالی را باه سامت بحاران ساو مایداد .درباارع للا وقاوع انقاالب اساالمی ایاران،
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نظریههای متعددی ارائه شدع از جمله نظریه توسعه نابرابر ،مدرن شدن شتابزدع حوومت ،نظریه
فرهنگ و ماهب و ...با این همه باید بر این نوته تأکید کارد کاه در ایجااد انقاالب اساالمی یاک
لام دخی نبودع و مجموع لوام بسیاری بالر بروز انقالب شدع است .پیش از انقاالب اساالمی
لدم امنیت ،بی التمادی مردم نسبت به حاکمیت و نیز فساد اداری ،دیوانسااالری شادید و لادم
کار مدی مدیران بالر شد جامعه به طور کام مخا ف حاکمیت شود .فرهناگ سیاسای شایعه،
که محتوای انقالب اسالمی را تشوی میدهد ،تحت تأثیر مبانی نظری و لملی نبوی و للوی ،هم
بر جهاد و مبارزع تأکید دارد ،هم شیوعهای معقول جهاد را مطرح ،هم توسعه و پیشرفت را برای
جامعه به لنوان رمانی مهم بیان میکند .بهلاالوع ،انقاالب اساالمی ایاران محاور دیگاری را باه
ا گوی کارکردگرایی انقالب افزود؛ این لام مهم «رهبری و والیت فقیه در جامعه» است.
از جمله زمینههای تفاوت مشروطه و انقالب میتوان به این موارد اشارع کرد :میزان تغییرات در
سااختار حاکمیات پیشاین ،توجاه باه هویات اساالمی ا ایرانای ،نسابت باا اساتعمار ،میازان و لماق
اصالحات ،رمانها و ینادع نگاری ،جایگااع و نقاش دیان ،رهباری و نقاش ن ،میازان مشاارکت
اجتمالی و میزان حضور مردم.
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