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: چكيده

يك خود عناصري محوري وجود داشت كه با نقش آفريني، ايران1357در انقالب اسالمي  از

را تضعيف موجباتسو و حركت انقالبي را در اقشارتح،و از سوي ديگررژم فاسد گذشته ول

و.فراهم آوردمختلف مردم ايران  و كشف رابطه تعاملي و بررسي اين عوامل و انداموار شناخت آن

و كاركردهاي آن در جهت نيل به ارائه الگويي ويژه در انقالب،بدست آوردن چارچوب  قواعد

. اسالمي ايران، كاري است كه اين مقاله آن را وجه همت خود قرار داده است

: واژگان كليدي

، روحانيت، مردم، واليت فقيه، الگو يابي»ره«انقالب اسالمي، امام خميني

*Email: jahangir@ut.ac.ir 66401220 فاكس: مسئول مقاله :
: زير در همين مجله منتشر شده استالتاز اين نويسنده تاكنون مقا

و عملكردها(سازوكارهاي كنترل قدرت« و اقتدار«؛ 1382، بهار59، شماره»)مباني و تاثير آن بر دولت هاي ملي جهاني شدن

اي«؛ 1386، زمستان4، شماره»جهاني ، شـماره»ران از منظر سازه انگـاري امكان بومي سازي علم سياست در جمهوري اسالمي

.1391، بهار1
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همقدم
و ضد استبدادي را شاهد بودهتاريخ معاص كه استر ايران چندين جنبش ضداستعماري

و سرانجام 1342 خرداد15قيام تنباكو، انقالب مشروطه، جنبش ملي كردن صنعت نفت، قيام

مي روندزا1357انقالب اسالمي سال به شمار از مشخصه هاي بارز اين جنبش ها،. آن جمله

يكحضور گسترده مردم با انگيزه ها دري ديني از و چهره هاي مذهبي و حضور علما سو

البته اينكه در برخي از اين جنبش ها، شخصيت هاي. سطح رهبري از سوي ديگر بوده است

و گاه تعيين كننده داشته اند،غيرقابل انكار است و روشنفكران حضور فعال اما؛غيرروحاني

به واسطه حضور شخصيتحضور مردم در اين نهضت و دعوت آنان از مردمهاها، ي مذهبي

.)51: 1388زاده،جمال(بوده است

و توانايي بسيج-روحانيت در اجتماع ايراني از نفوذ سياسي برخوردار گسترده اجتماعي

و اين مسئله ناشي از  و يكي از نيروهايآاست كه بنا به عللي از نظام سياسي مستقل ن است

مي روداجتماعي درتمندق و با توجه. بشمار عقيدتي روحانيون استياليبه اهرم هاي قدرت

يكي از عمده ترين  عميد( عوامل وقوع انقالب اسالمي برشمردترينو حتي مهمبايد ايشان را

.)527: 1368زنجاني، 

و عوامل موثر بر آن است از. اين نوشتار در پي تبيين چگونگي وقوع انقالب آثار بسياري

به بازتابانقالب اسالمي به مرتبط با  و برخي هم هاي انقالب اسالمي در چرايي وقوع انقالب

را. جهان پرداخته اند كه در وقوع كنيمبازشناسي در اين نوشتار برآنيم مجموعه اي از متغيرها

و كافي نقش انقالب كه هر انقالبي براي موفقيت نيازكربطور كلي بايد اذعان. داشته اندالزم د

و،به رهبري توانست)ره(در انقالب اسالمي ايران، امام خميني. عامالن انقالب داردايدئولوژي

به خصوصياسالمآموزه هاي با استفاده از  ارزش هاي تشيعدر فرهنگ انقالبي عاشوراو

و اسالمي را براي جامعه ايراني ترسيم كند و آينده مطلوب اما آيا وجود. رژيم پهلوي را نفي

و رهبري براي اايدئولوژي  انقالب صرفاَ.؟ مسلماً پاسخ منفي استست توفيق انقالب كافي

و انتزاعي نيست و واقعيت داردي بلكه پيوند؛مفهومي نظري براي پيروزي. عميق با عينيت

و كارگزاران)ره(انقالب اسالمي ايران امام خميني در درجه اول نياز به حلقه اي از ياران

بياب ايشان،رو از اين.انقالبي داشت و شهامتي  1340 هايبديل توانست در دهه زباني فصيح

و مجموعه اي از روحانيون انقالبي را تربيت 1350و و كرده به نوعي رابط رهبري انقالب

و معتقد به مرجعيت روحانيت بودند اما. قرار دهدانقالبيون وكه توده مردم مسلمان در تحقق

ها.نددكر انقالب اسالمي ايران ايفاي نقشپيروزي   يك يا چند قشري جهاندر اغلب انقالب

و حاد مردمآاما در انقالب اسالمي ايران داشته اند؛ركتاشمانقالب جريان از مردم در از اقشار

احضور داشتطبقات مختلف  .نده
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. حلقه نزديك به رهبر انقالب استدر نقش تأكيد اصلي بر نهاد روحانيت،در اين نوشتار

و،نهاد روحانيت در امام.انقالب اسالمي در تحول فقه سياسي شيعه بودبنيادين عنصر اصلي

و توضيح تفكر سياسي/نقش رهبري فكري و تبيين ايدئولوگ انقالب نقش اساسي در بازنمايي

د و سياسي مذهب تشيع را كه با ترفندهاي گوناگون بتدريج.اشتشيعه ايشان عناصر اجتماعي

و ساري؛ارج شده بودخاجتماعي از صحنه زندگي  در سراسر زندگي اجتماعي مردم جاري

حالتزافقه سياسي شيعه با خارج شدن. ابتكار امام در همين مسئله نهفته بود،در واقع.دكر

و حركت سكو و رخوت و به سمتن و حضور پويايي در عرصه هاي فعال انقالبي گري

و روحانيت ورهدع آشفته اجتماعياوضااجتماعي باعث شد در گوناگون  به پهلوي، مذهب

و.تبديل شود مردمي برايمأمن نظريه واليت فقيه امام تولد اين تحول فقه سياسي شيعه

 نقش محوري در وقوع،كاركرد انقالبياز درون آن سبب شد تا فقه شيعه با كسب)ره(خميني

كه مي تواند. باشدانقالب داشته ادهنده ارائه موضوعي نقالب اسالمي ايران الگويي از پيروزي

.به دست دهد

و بسط نظريه واليت فقيه  تحول فقه سياسي شيعه
انقالب اسالمي به عنوان حركتي مذهبي عليه حكومت غيرمذهبي محمدرضا شاه پهلوي

كه مهم مي توان تأسيس حكومت اسالمي با محوريت شناخته شده است ترين پيامد آن را

به دليل برداشت خاص خود از سياست، از البته باي. اصل واليت فقيه دانست د گفت كه تشيع

و جنبشهمان و پس از رحلت پيامبر حركت و سياسي بودهيابتدا و اهميت است مذهبي

مي گردد و سياست باز به تلقي تشيع از رابطه دين  اما انقالب اسالمي ايران در نوع.سياسي آن

بي نظير بود .)293:1373عميد زنجاني،( خود

و ممه در قرون گذشته به ويژه در عصر سلط،اين جودبا اجازه،لك شيعيا حكام جور بر

ديداده نشد تا در باب  رويكرد،در اين ايام.شودگفته يا نوشته در سياست مطلبينحضور

و سياست نبوده است و امر حكومت به تصدي اموري از فقهاي شيعه البته. فقه شيعه به دولت

و لوازم وهمآن قبيل قضاوت و غيره قائل بوده اند  هرگز فراتر از اين افقليچون اقامه حدود

ن امور شرعي از امور عرفي در اين دوره،.و به تأسيس نهاد دولت نپرداخته بودندديدهرا

و اجراي حدودشتفكيك  و امور شرعي از قبيل قضاوت و گذاشتهفقيهان بر عهدهد  شد

و امنيت و وظيفه مسلمان ذي شوكت يعني سلطان جمله امور عرفدر سياست در. درآمدي

به وجود آمدي تغييرات،عصر مشروطه اداره امور را در دست همچنان اما سلطان؛ در فقه شيعي

و وظيفه فقيه  .)1378:18كديور،( نظارت بودفقط داشت
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كه امام خميني رازبمهفقه شيعي دور)ره(در قرن چهاردهم هجري قمري بود ور

د؛دكرش تحول بنيادين دستخو نادامام نظريه اي را در فقه سياسي شيعه ارائه  خستينكه براي

كربار فقها را عهده دار تأسيس دولت را؛دمي در نجف1340در دهه امام نظريه واليت فقيه

 اركان نظريه سياسي امام.)301: 1387موسوي،(دكرو در سلسله مباحث درسي خويش مطرح 

ب ازخميني عبارت اسالم براي پياده كردن احكام خود نياز به تشكيل حكومت نخست،: ود

و آماده كردن لوازم آن بر عهده فقيهان، دوم؛دارد و ياري بوده اقامه حكومت اسالمي و تبعيت

به غير از وحي. ايشان بر مردم واجب است سوم، حدود واليت فقيهان در حكومت اسالمي

و احكام ست؛ا)ع(امامان معصومو)ص(پيامبران حدود واليت هم چهارم، حكومت اسالمي

و لذا حفظ نظام شرعاً واجب  و بر همه احكام فرعيه تقدم دارد حكومتي از احكام اوليه است

.)22:كديور، همان( است

به نظر ايشان)ره(تفاوت جوهري امام خميني با ديگر فقهاي دوره هاي گذشته اين بود كه

ب و. ترين معروف است زرگاقامه حكومت اسالمي به نظر ايشان در قوانين اسالم، در قرآن

و احكامي)ص(سنت پيامبر  كه بشر براي سعادت خود بدان نياز وجود دارد، همه دستورات

مي كند. دارد و جور حمايت و از منافع محرومين در مقابل ظلم در. اين قوانين عادالنه بوده

و اختيار،اسالم به خداوند متعال اختصاص دارد قدرت وضع قوانين در. تشريع بدين جهت

جامعه اسالمي، براي. حكومت اسالمي بايد مجلسي براي پياده كردن احكام اسالمي داشت

را)ع(و ائمه)ص(اجراي قوانين اسالم نياز به پيامبر  كه قانون و آنها تنها كساني هستند دارد

مي دانند  در صورت نبود معصوم اين وظيفه فقها اسالمي اما پس از آنها يعني.به طور كامل

كه حكومت نمايند )1357:53،)ره(خميني(است

و قضاوت كردن،)ره(خميني بنا به نظر امام به امور حسبيه يا فتوا دادن  واليت فقيه

و جميع امور، در نتيجه.محدود نيست  فقيه جامع شرايط در حوزه عمومي جامعه مسلمانان

و قدرتمرتبط با حكومت و قضا،.ند هستو نظام سياسي صاحب اختيار عالوه بر فتوا

و  و زكات و دفاع، اجراي حدود، اخذ خمس ... حفاظت از مرزها، ايجاد نظم در كشور، جهاد

.)1358:24لك زايي،( بر عهده فقيه است

و سياست را بار ديگر به فقه)ره(خميني امام و پيوند دين توانست خصلت انقالبي

به صحنه اجتماعي كشانيد"روحانيت شيعه"و"اسالم"نظريه امام. ياسي شيعه بازگرداندس . را

و مذهبي داراي خصوصيات سياسي و روحانيت در ميان مردم عالوه بر وجهه عقيدتي تشيع

و مقبوليت به دست آوردينيز شد دريامام با استفاده از نظريه واليت فقيه تحول. عام  آشكار را

ن و عمل به وجود آوردحوزه در«:دسوين مي بارهحميد عنايت در اين. ظر قبل از وقوع انقالب

و همچنين عاشورا  ايران يك تغيير آشكار در برداشت از مفاهيم شيعي مانند اصل تقيه، انتظار
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به خود گرفتند، مثالً تقيه)ره(توسط امام خميني و اين مفاهيم كامالً رنگ انقالبي پديد آمد

.)1376:71فراتي،(» سكوت تعبير نمي شد، بلكه معني مبارزه مخفي به خود گرفتديگر

و به طور خاص به طور عام، با پايگاه نظريه واليت فقيه مردمي گسترده ايدئولوژي مذهبي

و نارضايتي عميق عمومي را در ميان مردم ايجادبتوانست هم نظام پادشاهي را زير سوال  برد

تهم نظام جمهوكند  به بديل نظام سلطنتي از. كندبديلوري اسالمي را همچنين چرخش

و  بهنسكورخوت و فقه شيعه شد گريانقالبيسوي پويايي روحانيت به محور اصلي سبب

. انقالب تبديل شود

و مردم: عوامل محوري انقالب و شبكه گسترده آن  رهبري، روحانيت
و دو سويه ميان رهبري انقالب،ا، رابطه57در فرايند انقالب اسالمي سال ي متقابل

به وجود آمد كه نقش اساسي در پيروزي انقالب اسالمي ايران داشت و مردم  از اين.روحانيت

و كاركرد هر يك از اين عوامل در وقوع انقالب اسالمي به بررسي نقش رو الزم است كمي

: خته شودپردا

 رهبري
و شيوه رهبري او نتيجهيو نيكو خصال برجستههب متصف)ره(امام خميني  علماي شيعه

از تاريخييسنت در. صدر اسالم بودبرآمده و و بي نظير ارتباط برقراري ايشان رهبري باهوش

كه؛ خاص داشتيبا اقشار مردم نبوغ بارا سياسي-پيچيده ترين مسائل اجتماعيبه طوري

مي كرد و قابل درك براي همه مطرح  امام در برابر مردم نه.)17: 1387تهامي،(كالمي بسيار ساده

و روشن خود بلكه با استفاده از مطالبي مانند بيرون راندن امپرياليسم، استقالل از نظريات دقيق

به كشاورزان، حمايت از كارگران، باال بردن سطح  كشور، برقراري عدالت براي فقرا، كمك

ي، برقراري دولت اسالمي راستين، زندگي، نابود كردن فساد، تضمين آزادي هاي اسالم

و هم ايدئولوژي جايگزين رژيم شاه را براي مردم تشريح كند  توانست هم توده مردم را متحد

.)1377:527آبراهاميان،(

را)ره(خميني امام و واليتي حركت خود با اعالميه مخالفت با اليحه انجمن هاي ايالتي

به عنوكرآغاز  و نتيجه آن ظهور امام از-ان رهبر سياسيد و كسب مقبوليت عمومي  مذهبي

و طالب حوزه40 در اواسط دهه.)1387:80ملكوتيان،(هاي مردم بودتوده سوي ، روحانيون

به اقدامات غير مذهبي رژيم پهلوي معترض بودند كه بشدت به گرد امام خميني؛هاي علميه

را. حلقه زدند)ره( و بر تز در اين ايام، امام مبارزه به كانون اصلي فعاليت هاي مذهبي كشانيد

وههمزمان دور. جدايي مذهب از سياست خط بطالن كشيد به تركيه  پانزده ساله تبعيد امام



 1391پاييز،3شمارة،42 دوره، فصلنامه سياست 84

و ايدئولو. عراق فرارسيد  انقالب با تدريس دروس حوزويگدر اين دوره، امام به عنوان رهبر

و بسط داد ي از وظايف رهبران انقالب، تدوينيك. نظريه واليت فقيه را پايه گذاري

و ترسيم آينده/ايدئولوژي و نفي ارزش هاي موجود نقشه انقالب است كه دربرگيرنده نقد

و آرماني پيشروي عامالن انقالب است به. مطلوب امام با شناخت دقيق مشكالت جامعه، قدم

به عنوان مطلوب تر و اسالم را ين نقشه راه قدم در جهت نفي وضع موجود گام برداشت

با. مطرح كرد و و عدم سازش به انقالب، امام با برخورد قاطع در سال هاي پاياني منتهي

امكانات اندك در كوتاه ترين زمان بدون استفاده از سالح به هدف خود يعني پيروزي انقالب 

.(Keddie,1983:88)آمدنايل 

آنوميك شده/بي هنجاري رژيم محمدرضا شاه پهلوي دچار وضعيتهجامعه ايران در دور

سو.بود و از سوي، از يك كه در تضاد با عقايد توده مردم بود  وضعيت شبه مدرنيستي رژيم

كه توانست)ره( اين امام خميني.ده بودندكر مردم از رژيم پهلوي سلب اعتماد،ديگر بود

ت و و هنجار قابل عمل به جامعه ايران معرفي وده مردم را در اسالم را به عنوان معيار حقيقت

و تغيير بزرگ در جامعه هدايت كند .)91: 1380عيوضي،( جهت ايجاد انقالب

گر/رهبران در انقالب ها به سه دسته رهبران فكري كاريزماتيك/ ايدئولوگ، رهبران بسيج

كه به ترتيب  مي شوند ازدرو رهبران مدير تقسيم و پس مراحل قبل از انقالب، حين انقالب

مي پيروزي انق در)ره(امام خميني.)88: 1371بشيريه،(نندكالب ظهور جزء معدود رهبران انقالب

ب سه ويژگي رهبري امام با طرح نظريه واليت فقيه ايدئولوژي.دوجهان است كه داراي هر

به بسيج مردم در روند انقالب  و با استفاده از شبكه وسيع روحانيت اقدام دكرانقالب را ترسيم

جمهوري نظام/ بعد از انقالب هم با رهبري جريان انقالبي، نظام پس از انقالبهو در دور

.اسالمي را بنيان نهاد

و شبكه آن  روحانيت
مي شوند انقالب. در هر انقالبي، نيرو يا نيروهاي اجتماعي به عنوان كارگزار انقالب مطرح

و اسالمي آن با محوريت روحا نيت شيعه به وقوع اسالمي ايران به دليل ماهيت ديني

به.)226: 1382علويان،(پيوست  استاد مطهري در خصوص علل نقش آفريني روحانيت در انقالب

،فرهنگ شيعي. ويژگي خاص فرهنگ روحانيت شيعه است،دليل اول: دو دليل اشاره دارد

و انقالب آفرين استيفرهنگ و حركت زا دليل دوم اين كه روحانيت شيعه از ابتدا. زنده

كه از دولت مستقل است  اساسش مخالفت با قدرت هاي سلطه حاكم بوده است، روحانيتي

.)147:مطهري، همان(
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، روحانيت رفته رفته صبغه انقالبي خود را 1342 خرداد15هاي پس از قيام در سال

ر مشكالت اجتماعي فراوان با آثا. در برابر مسائل اجتماعي مواضع انتقادي اتخاذ كردو بازيافت

و خودكشي واكنش روحانيون را برانگيخت و فحشا، الكليسم، اعتياد  سوء چشمگير مانند فساد

 روحانيون باور داشتند كه آسان گيري مسائل اخالقي از سوي دولت، اين.)1384:118رباني،(

و تنها چاره اش اجراي دقيق قوانين اسالمي است . مشكالت اجتماعي را به وجود آورده است

ع نه؛ غيرسياسي بودند50مده روحانيون تا قبل از دهه اكثريت و مي كردند نه با شاه مخالفت

به؛آشكارا از وي حمايت مي كردند به ناگهان اما با قوت گيري جريان مخالفان تندرو روحاني

هويدا،( زيرا رژيم پهلوي در رويارويي با فساد اخالقي شكست خورده بود.صف انقالبي پيوستند

1365:76(.

يكي روحانيت غيرانقالبي: البته در درون روحانيت قبل از انقالب دو جريان حضور داشتند

و تنها.و ديگري روحانيت انقالبي به مخالفت با رژيم نبودند روحانيون غيرانقالبي چندان مايل

و قوانين اسالمي بودند عده اي هم معتقد به جدايي. خواستار اجراي كامل قانون اساسي

ت از كار سياست بودند كه در نهايت اين جريان هم همراه با تشديد اعتراضات مردمي روحاني

اعضاي برجسته اين جريان روحانيوني چون آيت اهللا خويي، آيت.به صفوف انقالب پيوستند

و آيت اهللا احمد خراساني بودند .اهللا شريعتمداري

اين جريان. بي تشكيل مي دادند جريان اصلي روحانيت قبل از انقالب را روحانيون انقال

و داراي شبكه گسترده در سراسر كشور بود)ره(تحت رهبري امام خميني  اين. قرار داشت

د به شيوه اي مخفيانه شبكه اي بسيار وسيع  كه در كوتاه ترين زمان مواضع رهبري اشتجريان

به تمام نقاط منتقل مي و ارتباطي اين گروه هيچ گونه. دندكرانقالب را با حكومت نداشت

و يا تعديل مخالفتشان وجود نداشت اينان در اثر رهبري امام. بنابراين دليلي براي سكوت

مي نه اصالحات بلكه انقالب  آنها خواهان دانستندآشكارا راه حل مشكالت اجتماعي را

به رهبري فقيه عادل بودند اهيو همر)ره(اين گروه به رهبري امام خميني. حكومتي آرماني

و  و باهنر  ...روحانيوني چون آيت اهللا بهشتي، مطهري، خامنه اي، منتظري، هاشمي رفسنجاني

به شدت تحت فشار. در رأس مبارزه با رژيم بودند50در دهه روحانيت انقالبي از يك سو

و از سوي ديگر و اهانت روحانيوني واقع،روزافزون رژيم پهلوي قرار داشتند  مورد مالمت

مي دانستندبودند و موجب هتك حيثيت روحانيت اما روحانيت.كه مبارزه با رژيم را بيهوده

و فشارها، به مبارزه خود شدت بيشتر بخشيدند به اين مالمت ها بي توجه .انقالبي،

و برانگيختن مردم در جريان وقوع انقالبيروحانيت انقالبي نقش  بسيار مهم در بسيج

م. داشتند فعاليت اين. ترين سازمان در اختيار روحانيون مساجد بودهمدر فرايند انقالب

مي شد به وسيله جامعه روحانيت مبارز هماهنگ و.مساجد  اين جامعه در تأمين ارتباط
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دبرقراري هماهنگي  ارائه شعائر.)1372:322الگار،(ر سراسر كشور نقش بي بديل داشتراهبردي

ا و و واليت و مفاسد رژيم، محكوم سازي اسالمي، بيان فلسفه امامت فشاگريهاي مظالم

و برقراري حكومتي  به سوي نفي سلطه حاكم سياست استعمارگران در ايران، هدايت جامعه

 روحانيون انقالبي از يلهوسبسالم با استفاده از الگوهاي مذهبي تشيع، به گونه اي هماهنگ 

 روحانيت انقالبي از طريق.)137: 1383فتح اهللا پور،( طريق شبكه مساجد سراسر كشور به عمل آمد

و ثانياً،شبكه گسترده خود در مساجد اوالً و بسيج نيروهاي انقالبي پرداخته  دست،به تجميع

و اثرگذار زده بود و روستايي. به آموزشي وسيع كه در هر شهر  مردم يلهوسبدر واقع، اماكني

روطي سال به وسيله شبكه وهاي متمادي ايجاد شده بود  حانيت انقالبي به يكديگر متصل

. اي انقالبي به وجود آمدشبكه

در جريان انقالب اسالمي و كاركرد روحانيت  عوامل قدرت
و عناصر قدرت متفاوت در تأثيرگذاري بر عرصه هر نيروي اجتماعي داراي توانايي ها

چه. تفاوت در توانايي ها سبب تفاوت در نقش ها مي شود. استسياست   ميزان قدرت هر

و بر عكس قدرت نيروها بيشتر باشد، كاركرد آنها نيز در تحوالت سياسي بيشتر خواهد بود

.)1374:28بشيريه،( محدود يك گروه اجتماعي، نقش محدود آن را به دنبال خواهد داشت

و قدرت سياسي در ايران پيش از انقالب، حول محور اقتدار شخصي شاه قرار داشت

، تكيه بر قدرت هاي)ساواك(هايي مانند ارتشي قوي، دستگاه امنيتي مخوفداراي ويژگي 

و رشوه خواري در سيستم اداري، جدايي دولت از به ويژه قدرت هاي غربي، فساد خارجي

و تالش در از بين  و باور داشت هاي مردم جامعه و سنت ها به ارزش ها ملت، بي توجهي

شدر چنين شرايطي. بردن آن ارزش ها بود ود، گروه هاي اجتماعي از سيستم سياسي مأيوس ه

و نهاد روحانيت حلقه زدند به.)1365:71محمدي،( حول رهبران مذهبي  در اين سال ها، مردم روز

و به سوي نظام ارزشي در اين راستا،. مذهبي سوق يافتند–روز از دولت بيگانه شده

و در رأس آن امام خميني  و تبعيض اجتماعيروند حاكم)ره(روحانيت  اقتصادي-يت ظلم

و خواستار زدودن جامعه از اين ناپاكي ها بودند بنابراين توده هاي مردم. حاكم را تقبيح كرده

و روحانيت زندگي خود را معنادار  به مسجد و هويتكربا اتصال وكر جديد را كسبيده دند

و عناصر قدرتممه.د شدنروحانيت نيز با گذشت زمان داراي پيروان بيشتر مي ترين عوامل

مي توان اين گونه برشمردروحانيت در آن سال :ها را

و همدردي با توده مردم-1 مي دهد در دهه:ساده زيستي و مدارك تاريخي نشان  اسناد

داده هاي آماري موجود مبين اين نكته. فاصله طبقاتي در ايران بسيار فاحش بوده است1350

و درآمد در ايران در دهه قبل از انقالب، بسيار باال است كه ضريب نابرابري در  توزيع ثروت
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و عدم تعادل در توزيع ثروت مرتباً سير صعودي داشت طي. بود بر اساس آمارهاي موجود

به ترتيب يلهوسب به بعد، پول هاي خرج شده47سال هاي  و اقشار فقير شهري 35 طبقه باال

و .)1375:150آموزگار،( تمام جامعه بوديلهوسب درصد كل پول هاي خرج شده7/1درصد

به فضاي اجتماعي ترسيم شده در باال توده مردم در دهه هاي  در جهت50و40با توجه

و در رأس آن امام بودند ساده. مخالف اين فاصله طبقاتي دولتي شاهد ساده زيستي روحانيون

و گرايش به سمت عدال شدزيستي روحانيون باعث جذب توده ها : 1381قنبري،(ت خواهي مي

و تئوري پرداز انقالب هاي جهان در اين باره مي.)274 با اين...«:دسوينجان فوران تحليلگر

و هويت واقعي خود را در  پي تأمين عدالت گشت و نابساماني اجتماعي كجا بايد در دربدري

و جز در اسالم  و اجتماعات ديني كه روابط اجتماعي را با كجا بايد سراغ گرفت، جز مسجد

.»مراقبت تمام سامان داده است، چه پناهگاني براي مردم مانده است (Foran. 1994:63) 
و اقتدار روحانيت اعتقاد مقلدان:اعتقادي پيروان زمينه هاي-2  يكي از عناصر مهم قدرت

و رضايت بخش ميان.به روحانيون است بهانآبه نوعي رابطه اي رواني . وده است برقرار

و لذا از و ارتباط بسيار نزديك با آنان دارند روحانيت در ايران ميان مردم زندگي كرده است

و مردم نيز در پيروي از رهبران ديني گرايش بسيار قوي  احساسات توده آگاهي داشته

.)1384:91رهبري،(دارند

و بهينه با ديگر نيروهاي اجتماعي-3 از با بازاريان داراي روحانيت از ديرب: تماس موثر

و هماهنگي بودند و همچنين رويكرد سنتي. ارتباط به دليل داشتن تمكن مالي در واقع بازاريان

و.به روحانيت تمايل داشتند همچنين روحانيت در جريان براندازي رژيم پهلوي با كارگران

و ديگر اقشار اجتماعي، داراي روابط چشمگيري بودند و دهقانان به. دانشجويان دانشجويان

و ارتباط موثر با  به سمت روحانيت و استعمار و تنفر از استبداد دليل داشتن روحيه آزاد منشي

حتي روشنفكران غير ديني، چپگرايان به دليل مواضع ضدامپرياليستي امام. آنان سوق يافتند

.)227: علويان، پيشين(به سوي روحانيت تمايل نشان دادند)ره(خميني

و سازماندهي سلسله مراتبيانسج-4 و:ام دروني و طالب  روحانيت از طريق مساجد

مي كردند در. وعاظ ميان پيروان خود ارتباط برقرار روحانيت در ايران داراي قدرت فراوان

و شبكه وسيع  سازمان دهي اجتماعي توده مردم هستند، اين سازمان دهي را از طريق مساجد

مي دادند به مفهوم انسجام در تعقيب منافع از طريق تأمين هويت ساز. روحانيت انجام ماندهي

مي باشد و همبستگي در ميان اعضاي گروه در تمام مراحل تاريخ معاصر ايران،. مشترك

و بسيج منابع را عهده دار بود ترين در انقالب اسالمي مهم. روحانيت مذهبي نقش سازماندهي

و مردم، مسا .)276:قنبري، همان(جد بودسازمان منسجم كننده روحانيت
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يكي از عوامل قدرتمندي هر گروه اجتماعي، ميزان توانايي مالي آن:استقالل اقتصادي-5

مي. است در اين. كنندگروه هاي مختلف اجتماعي از طرق گوناگون منابع مالي خود را تأمين

آن توا؛دشوميان هر چه منابع مالي نيروهاي اجتماعي مستقل از دولت تأمين  و قدرت نايي

كه پس از تمركز: استاد مطهري در اين باره مي گويد. نيروي اجتماعي بيشتر خواهد بود

به همانكرمرجعيت، نحوه پرداخت وجوهات نيز تغيير به وعاظ به جاي پرداختن آن و د

و حسن اين امر آن مي شد كه پشتوانه آن ايمان مردم استامرجع بزرگ پرداخت . ست

و نصبشان هم به دستكه منابع مالي خود را از دولت دريافت نمي روحانيت شيع و عزل ند

و. مقامات دولتي نبود مي ماند از اين جهت، استقالل مالي روحانيت در برابر دولت محفوظ

.)1374:181مطهري،(قدرتي در برابر قدرت سياسي دولت شد

هر نيروي. بود)ره(م خمينييكي ديگر از عناصر اقتدار روحانيت رهبري اما:رهبري-6

و مهم. اجتماعي براي بسيج منابع خود نيازمند رهبر است ترين وظيفه رهبر ايجاد انسجام

بي نظيري ميان. سازماندهي است و هماهنگي امام با رهبري هوشمندانه خود توانستند انسجام

و بدون سالح بزرگ  قرن بيستم را ترين انقالب گروه هاي مختلف اجتماعي به وجود آورند

) 291: 1372روحاني،(رقم زنند

كه قبالَ ذكر و توانايي نيروهاي اجتماعي بيشتر باشدشهمانطور ؛د هر چه ميزان قدرت

مي به از آنجا.دشوكاركردهاي آن در عرصه سياست بيشتر كه براي وقوع هر انقالبي، نياز

ا به50و40نارضايتي در دههو چون اينستنارضايتي عميق مردم از وضع موجود الزم

و نفوذ اجتماعي گسترده)ره( حضرت امام خميني؛وجود آمده بود و شبكه روحانيت با قدرت

و آن را به سمت تحول خواهي سوق دهندكرخود توانستند اين نارضايتي را مديريت البته. ده

ي تالش50و40در دهه.براي اين مديريت، روحانيت عملكردهاي گوناگون معمول داشت

مي شود كه. گسترده در ميان روحانيون براي ارائه اسالم به زبان روز مشاهده برخي روحانيون

ازكرتمايالت انقالبي داشتند سعي  به تفاسير انقالبي از مفاهيم اسالمدند با استفاده ، آنها را

 روحانيت يلهوسباستخراج فرهنگ عاشورايي از تشيع. شكل نوين در اختيار جوانان قرار دهند

ويبتدريج تحرك. توانست بار ديگر اسالم را به صحنه اجتماع آورد  چشمگير در ميان افراد

كه نشان دهنده برآمدن تفكر مذهبي جديد بود كه متناسب با به وجود آمد گروه هاي اسالمي

و پايگاه اجتماعي خود را ميان گروه هاي  و اجتماعي نسل جوان است نيازهاي فكري

به دست آورندگوناگو را.ن روحانيت تالش كرد انتظارات اقشار گوناگون به خصوص جوانان

س و رويكرد ايدئولوژيك. التشان از اسالم را از طريق تفاسير انقالبي پاسخ گويندوااز مذهب

و  و منسجم كه از درون آن آموزه هايي براي پيكار و ارائه آن به صورت نظام مند به تشيع
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و توشه اي و روحانيت در دهه جهاد  بود50براي انقالب بدست دهد، دغدغه اصلي امام
.)137: 1386كمالي اردكاني،(

. بود مبارزه با اختناق حاكم بر جامعه كاركرد ديگر روحانيت در جريان انقالب اسالمي،

به انقالب اسالمي، روحانيون يكي از نيروهاي اجتماعي عمده اسير در  در دو دهه منتهي

كه سال هاي.ن هاي امنيتي رژيم پهلوي بودندزندا شخصيت هايي چون آيت اهللا طالقاني

و استبداد حاكم  متمادي را در زندان هاي رژيم پهلوي گذراندند، نمونه بارز مبارزه با اختناق

. استبداد محمدرضا شاه در همه جنبه ها از فرهنگ، سياست تا اقتصاد را فراگرفته بود. بود

و دانشجويان در برابر استبداد حاكم ايستادگي مي روحانيون به همراه برخي از روشنفكران

به اين)ره(امام خميني. دندكر به دليل اعتراض مظهر مبارزه با خفقان جامعه پهلوي بود، ايشان

و سپس تبعيد شدند اوج. اما اين مبارزه پيگير در ايام تبعيد هم ادامه يافت؛مسئله، ابتدا زنداني

به انقالب بود كه توده مردم با انجام راه پيمايي ها مبارز ه با استبداد در ماه هاي پاياني منتهي

)1360:186دواني،(دندكرمخالفت خود را با فضاي خفقان جامعه اعالم

نفي هنجارهاي شبه، ديگر كار ويژه انقالبي روحانيون در جريان انقالب اسالمي

، دولت50و40ه اوج گيري قيمت نفت در دهه هايبه همرا. بودمدرنيستي جامعه پهلوي

در بخش فرهنگي، دولت منادي فرهنگ غربي. فاصله خود را با طبقات اجتماعي افزايش داد

به مردم برآمد و در صدد تحميل اين هنجارها كشف حجاب روز به روز. در جامعه ايران بود

شديلهوسب به تزايدمر. دولت شبه مدرنيست مستبد پهلوي تشويق مي اكز فساد در تهران رو

و اقدامات شبه. بود و منابر شروع به انتقاد از دولت در آن سال ها، روحانيون در مساجد

ميكرمدرنيستي آن  و مردم را دعوت به خويشتن اسالمي شان .دندكردند

و عمده روحانيون در وقوع انقالب در. بود، سازماندهي قيام مردمكارويژه اصلي

اين. هاي معاصر، شاهد به وجود آمدن تشكيالت شبه نظامي مخالف حكومت هستيمانقالب

مي شدند اما. تشكيالت با استفاده از جنگ مسلحانه موفق به براندازي حكومت هاي حاكم

ازتروحاني.ي استمانقالب ايران از اين نظر متفاوت با انقالب هاي ديگر قرن بيست  با استفاده

و عوامل قدرت ياد شده در فوق، دست به شبكه وسيع اعضاي خو و با استفاده از منابع د

و حركت آنها در تظاهرات عمدتاً و فرايند بسيج مردم سازماندهي نيروهاي اجتماعي زدند

و به خصوص امام خميني يلهوسب به اين ترتيب، روحانيت. امكان پذير بود)ره( روحانيون

به كارگيري و با و بدون استفاده از سالح نيروهاي مختلف... مفاهيم اسالمي چون قيام، جهاد

. اجتماعي را سازمان دادند
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 مردم
و ايدئولوژي منسجم علت الزم هر انقالبي است  اما حضور توده؛داشتن رهبري مصمم

به عنوان فاعالن انقالب علت كافي آن محسوب مي شود در. مردم لذا از عناصر تعيين كننده

و شبكه روحانيت انقالبي، حضور)ره(المي عالوه بر رهبري امام خمينيپيروزي انقالب اس

بر خالف ساير انقالب هاي. زيرا فاعالن اصلي انقالب ها مردم هستند.همه جانبه مردم بود

در؛ اندك از مردم در آنها شركت داشتنديكالسيك قرن بيستمي دنيا كه تنها قشر يا اقشار

 همه مردم از اغلب طبقات اجتماعي اعم از روستاييان، كارگران، ايران، تقريبا57ًانقالب سال

و اصناف بازار در همه نقاط با شعارهاي و دانش آموزان بوروكرات هاي دولتي، دانشجويان

و  و عاشورا متحد طغيان كردند كه تبلور اين انسجام را مي توان در تظاهرات روزهاي تاسوعا

.)1372:137كالم، زيبا( ديد1357روز عيد فطر سال 

و توفيق انقالب اسالمي را بايد در تغيير ديدگاه مردم)ره(به نظر امام خميني دليل وقوع

و اسالم خواهي، درخواست تشكيل حكومت اسالمي، شهادت طلبي، وحدت ملت  يعني ايمان

به نفس جستجو كرد و اعتماد و)ره(ني تحت تأثير امام خمي.)1357:491خميني،( بر مبناي اسالم

و خواسته هاي مذهبي را سرلوحه قيام خود57روحانيون در سال ، توده مردم عمدتاً شعارها

و فاصله طبقاتي موجود در جامعه ناراضي بودند. قرار دادند  اما؛مردم هر چند از خرابي اقتصاد

نمو)ره(تحت لواي امام و اقتصادي را مطرح و خواسته هاي مادي ي مذهب تشيع، شعارها

.)74:محمدي، همان(دندكر

و سوسياليستي با شاه از حيث نظري برداشتي سطحي از الگوي توسعه كشورهاي غربي

اين مباني اعتقادي عالوه بر عدم.)376: 1373كاتوزيان،(تلفيقي از ارزش هاي ايران باستان داشت

و ارزش هاي مردم جامعه سازگاري نداشت ام. كارآيي با اعتقادات ام برنامه هاي در مقابل،

و زدودن جامعه از  و احياي ارزش هاي ديني كه شامل تشكيل حكومت اسالمي خود را

و با اقبال توده  و تأسيس حكومت بر اساس مشاركت مردم بود، مطرح كرد فسادهاي اخالقي

و با حضور گسترده در فرايند. مردم روبه رو شد و تعاليم ديني مردم طبق سرشت مذهبي خود

در فرايند انقالب، امام هرگاه.به سزا داشتندي در توفيق انقالب نقش57قالبي در سال روند ان

به دليل در تبعيد بودن ايشان از طريقكردر مورد مسئله اي اعالم موضع مي  و اين مواضع د

و و توده مردم هم پس از مطلع شدن از پيام ها شبكه روحانيون در اختيار مردم قرار مي گرفت

ا مي دادندمواضع .مام عكس العمل مقتضي را نشان

 نتيجه
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با.به عقيده اكثر انديشمندان، هر انقالبي داراي الگوي خاص خود است  هر انقالب را بايد

به شرايط محيطي جامعه بنابر اين، به تعداد انقالب هاي جهان. تحليل كردانقالبي توجه

 چند عامل داراي نقش 1357ن در سال در انقالب اسالمي ايرا. الگوهاي انقالب وجود دارد

مي توان از جمله؛محوري بودند ، نيروهاي اجتماعي)ره(رهبري منسجم امام خمينيبهآنها

و و همچنين حضور همه جانبه مردم و شبكه گسترده آن و موثري چون روحانيت  قوي

نق. اشاره نمودگروه هاي گوناگون اجتماعي  بسزا در وقوعيشاين عوامل هر يك به سهم خود

به)ره(امام خميني.و توفيق انقالب ايفا كردند در مقابل حكومت غير ديني پهلوي توانست با

و.ندككار گيري شبكه روحانيون انقالبي، مردم را آماده ايفاي نقششان  مردم نيز با همكاري

ي ميهماهنگي متقابل با روحانيون در مساجد، امام را در پيشبرد اهداف انقالب . رساندنداري

و ديگر اقشار اجتماعي، رابطه و متقابل بوددر واقع، رابطه ميان رهبري، روحانيت .اي دو طرفه

را؛امام از طريق روحانيون انقالبي كه عمدتاً از شاگردان ايشان بودند  مشروعيت رژيم پهلوي

و با آغاز روند انقالبي مردم در سال هاي و در هم شكست د57و56سست ها مخالفت امنه،

كه ديگر رژيم پهلوي توان بازتوليد عناصر؛و اعتراضات سراسر جامعه را فراگرفت  طوري

و به اين ترتيب، تحولي شگرف در بهمن شد57خود را از دست داد . حادث

و ارتباط برقرار مي كه ميان اين عوامل محوري پيوند  همانا؛دكراز سوي ديگر، عنصري

. نقش ايدئولوژي اسالمي مقدم بر عوامل محوري انقالب است. بودايدئولوژي اسالمي

و امام با بهره گيري؛خالقيت امام در فقه سياسي شيعه بود ايدئولوژي انقالبي محصول درايت

و شيعي نظريه واليت فقيه را تبيين   انقالبي،-ايدئولوژي اسالمي.دكراز مفاهيم اصيل اسالمي

همها، اهداف انقالنمادشعارها، و زمان عاملي جهت بسيج مردم در انقالبب را تشريح كرد

و؛براي حادث شدن انقالب عقيدتي، نيازمند ايدئولوژي جايگزين هستيم. هم شد  بايدها

و هنجارهاي جديدي را به جامعه و هنجارهاي رايج جامعه را تقبيح كرده نبايدهايي كه نرم ها

 امام، اساس نظام عقيدتي خود را بر يلهوسبطرح شده انقالبي- ايدئولوژي اسالمي. توصيه كند

و اين و طرح مجدد حاكميت ارزش هاي ديني بيان كرد و نفي ارزش هاي طاغوتي پايه دين

به سرشت مذهبي مردم مورد اقبال گسترده قرار گرفت كه.انديشه با توجه به اين معنا

هاي اجتماعي فرايند بسيج گروهايدئولوژي انقالبي امام از طريق روحانيت انقالبي براي

.گوناگون مورد استفاده قرار گرفت

به عوامل وقوع انقالب دارد  همانطور كه بيان شد عوامل.الگوي طرح شده نگاهي تلفيقي

و مردم( محوري و پايه اي انقالب يعني انديشههب) رهبري، روحانيت همراه عامل اساسي

 ايران57ي در شكل گيري انقالب اسالمي سال عوامل اصل) ايدئولوژي انقالبي( جايگزين

و توفيق، اما در اين ميان.بودند  متغيرهايي تحت عنوان متغيرهاي تسهيل كننده روند وقوع
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و تسريع در واقع، نقش عمده اين متغيرها، ميانجي گري ميان عوامل. دندكرانقالب را تسهيل

ب. محوري در وقوع انقالب است و قوت متغيرهاي تسهيل كننده اعث تسريع روند انقالب

و از هم گسيختگي رژيم پهلوي شد، متغيرهاي چون سياست حقوق بشر  روحيه انقالبيون

،)ره(كارتر، اقدامات غيرمذهبي رژيم پهلوي، استبداد سياسي، انتشار مقاله توهين آميز عليه امام 

و ركود نسبي  اقتصادي، تسهيل برخورد نظامي گسترده با مردم، وضعيت ناهنجار اجتماعي

هم.كننده روند وقوع انقالب بودند البته مي توان به اين فهرست عوامل ديگري مانند از

و همچنين شهادت  گسيختگي نيروهاي نظامي رژيم پهلوي، بيماري شاه، سياست مدرنيزاسيون

.آقا مصطفي فرزند امام را افزود

مي توان57 چگونگي وقوع انقالب اسالمي،به هر روي  با الگوي مطرح شده در اين را

و مردم( نوشتار يعني عوامل محوري و همچنين) رهبري، روحانيت به همراه ايدئولوژي

 بدون هر يك از اين57تصور وقوع انقالب اسالمي سال. متغيرهاي تسهيل كننده تبيين كرد

ش؛عوامل تقريبا محال است به تبيين و تلفيق اين مولفه ها قادر ايسته از انقالب تنها با تجميع

.خواهيم بود

:و مĤخذمنابع
:فارسي. الف

ني:، ترجمه احمد گل محمدي، تهران ايران بين دو انقالب،)1377(.آبراهاميان، ايرواند.1 .نشر

و فرود دودمان پهلوي،)1375(.موزگار، جمشيدآ.2 .نشر كتاب:، ترجمه اردشير لطفعليان، تهرانفراز

عل.3 و و ديگراناختر شهر، علي قم طرحي نو در تبيين انقالب اسالمي،)1385(.ويان، مرتضي .پاد انديشه:،

نو:، ترجمه عباس مخبر، تهران نيروهاي مذهبي در قرن بيستم،)1372(.الگار، حامد.4 . طرح

و بسيج سياسي،)1371(.بشيريه، حسين.5 . انتشارات دانشگاه تهران:، تهران انقالب

6.............) ني:، تهرانجامعه شناسي سياسي،)1374................. . نشر

و نوآوري، فصلنامه دانشگاه اسالمي،)1387(.تهامي، مرتضي.7 .2، سال دوازدهم، شماره امام خميني؛انقالب اسالمي

و انقالب در ايران،)1388(.جمال زاده، ناصر.8 خط بررسي چند نظريه در زمينه مذهب .8 اول،سال سوم، شماره، فصلنامه

اهللا.9 .امير كبير:، تهران واليت فقيه،)1357(.خميني، روح

ج، صحيفه نور...........................10 جا1، .، بي تا، بي

و نقش آن در تحوالت اجتماعي ايران،)1384(. رباني خوارسگاني، علي.11 شيعه شناسي،، فصلنامه نهاد مرجعيت شيعه

.10 سوم، شماره سال

. انتشارات دانشگاه مازندران:، بابلسر درآمدي بر جامعه شناسي سياسي انقالب اسالمي ايران،)1384(. رهبري، مهدي.12

و تحليلي از نهضت امام خميني،)1372(. روحاني، حميد.13 ج بررسي . مركز اسناد انقالب اسالمي:، تهران2،

. روزنه:، تهرانقدمه اي بر انقالب اسالميم،)1372(. زيباكالم، صادق.14

.21، فصلنامه علوم سياسي، سال ششم، شماره نقش علما در جامعه پذيري سياسي،)1382(. علويان، مرتضي.15

آن،)1368(. عميد زنجاني، عباسعلي.16 و ريشه هاي . سازمان انتشارات وزارت فرهنگ:، تهران انقالب اسالمي

و رهبري در اسالم،)1373(.عباسعلي عميد زنجاني،.17 ج فقه سياسي،نظام سياسي . اميركبير:، تهران2،
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و رژيم شاه، تهران،)1380(. عيوضي، محمد رحيم.18 . مركز اسناد انقالب اسالمي: طبقات اجتماعي

و اقتدار،)1383(. فتح اهللا پور، پرويز.19 .6 شناسي، سال دوم، شماره، فصلنامه شيعه روحانيت شيعه در ايران؛ علل نفوذ

قم درآمدي بر ريشه هاي انقالب اسالمي،)1376(. فراتي، عبدالوهاب.20 .معاونت امور اساتيد معارف اسالمي:،

. رسا:، ترجمه احمد تدين، تهرانمقاومت شكننده،)1377(. فوران، جان.21

فمنابع قدرت روحانيت شيعه در ايران،)1381(. قنبري، آيت.22 .20صلنامه علوم سياسي، سال پنجم، شماره،

. نشر مركز:، ترجمه نفيسي، تهران اقتصاد سياسي ايران،)1373(. كاتوزيان، محمد علي.23

ني:، تهراننظريه هاي دولت در فقه شيعه،)1378(.ديور، محسنك. 24 . نشر

و تعالي گفتما،)1386(. كمالي اردكاني، علي اكبر.25 .5دو فصلنامه دانش سياسي، شماره،ن سياسي شيعه انقالب اسالمي

و مهار قدرت در نظريه واليت فقيه،)1385(. لك زايي، شريف.26 .كانون انديشه جوان:، تهران توزيع

.امير كبير:، تهرانتحليلي بر انقالب اسالمي،)1365(. محمدي، منوچهر.27

. پژوهشكده امام خميني:، تهرانش هاي اجتماعيدرآمدي نظري بر جنب،)1381(. مشيرزاده، حميرا.28

قمپيرامون انقالب اسالمي،)1374(. مطهري، مرتضي.29 . صدرا:،

. نشر قومس:، تهرانسيري در نظريه هاي انقالب،)1384(. ملكوتيان، مصطفي.30

و انديـشه: نظريه ها، تهران بازخواني علل وقوع انقالب اسالمي در سپهر،)1387(............................ 31 پژوهشگاه فرهنگ

. اسالمي

32 .) و تاثير آن بر پيروزي سريع،ثبات پايـدار،)1389.......................... و رهبري ،40، فـصلنامه سياسـت، دوره ايدئولوژي

.2شماره

.1، شماره38، دوره، فصلنامه سياست تحول گفتمان سياسي تشيع در قرن بيستم،)1387(. موسوي، محمد.33

و انقالب اسالمي،)1375(.هاديان، ناصر. 34 .9، فصلنامه راهبرد، شماره نظريه اسكاچپل

.اطالعات:، تهران سقوط شاه،)1365(.هويدا، فريدون. 35
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