
 
Politics Quarterly, Journal of the Faculty of Law and Political Science 2021,  
51(2): 513-535,   DOI: 10.22059/JPQ.2021.83357 

Research Paper 

 
Theoretical Models of Explaining the Islamic 
Revolution: Liberation Theology as an 
Alternative Framework 

 
Mohammad Shafieefar 1,*, Mohammad Mahboubi2 
 
1 Assistant Professor, Faculty of Law & Political Science, University of 
Tehran, Iran 
2 A PhD Candidate in Political Science, Faculty of Law & Political Science, 
University of Tehran, Iran 
 
Received: 4 May 2020, Accepted: 14 June 2021  
© University of Tehran  
 
Abstract 
Previous research on the causes of the occurrence of the 1979 Islamic 
Revolution in Iran have concentrated on the analysis of the political and 
economic components of this significant political event. Others have 
considered  the social, historical and even broader contexts surrounding the 
popular uprising which led to an unforeseen political change in a 
revolutionizing country.  However, some scholars have shown the 
importance of the core ideological component of this revolt. In the first part 
of this paper, the authors examine the three main theoretical approaches used 
for explaining the cultural features of Iranian Revolution, i.e.,  symbolism 
(symbolic interpretation), culturism (interpretation based on assumptions 
about Iranian culture),  discourse-based (interpretation based on discourse 
analysis). A comparative analysis of these approaches shows serious and 
fundamental weaknesses in their explanatory power to determine the impact 
of the cultural factors on the Iranian Revolution. The authors assert that 
symbolism, culturism, and discourse analysis are not compatible with the 
past events, and are incapable of explaining the complexities of this political 
phenomenon.  

Accordingly, in the second part, the  "Islamic liberation theology" as an 
alternative theoretical framework is introduced, and the impact of Islam and 
Shi’ism is studied to make the advent of the revolution at that time clear and 
understandable. They attempt to find answers to two research questions: 
1.What is the most appropriate theoretical framework to explain the cultural 
component of the Iranian revolution? 2. Why and how did the Islamic 
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liberation theology as the most important cultural component, lead to the 
revolution that overthrew the Pahlavi regime in Iran? In the research 
hypothesis, it is stated that Islamic liberation theology is the most 
appropriate explanatory factor of the 1979 revolution in Iran. The qualitative 
single- case study of the Islamic Revolution in Iran was carried out by the 
interpretation of past events and the analysis of arguments contained in the 
previous studies of the revolution and contemporary Iranian politics. Given 
the social context of  the 1950s and 1960s conditions in Iranian society, 
Shi’ism as a form of Islamic liberation theology was understood and 
accepted by the majority of Iranians, because it promised freedom from 
oppression, justice, and independence,  just to name a few social and 
political rights. The Shiite scholars presented  the idea of the creation of a 
new socio-political order to replace the old order which was centered on an 
absolutist monarchical system of government.  

The overwhelming Iranian support in a national referendum which led to 
the declaration of Iran as an Islamic Republic after the overthrow of the 
Pahlavi regime in the country is an indication of the importance of the role 
of Shiite religion as the main variable of the cultural component of the 
revolution. In the months leading up to the Iranian revolution, Islamic 
liberation theology replaced the foremost competing ideologies, forcing the 
opposition groups to form an asymmetric alliance with Islamist 
revolutionaries. Finally, the discussion of the merit of the "Islamic liberation 
theology" as a useful framework to explain the cultural aspect of the 1979 
revolution is the main focus of the concluding part. The use of this 
theoretical approach is suggested to provide better understanding and 
explanation of how the revolutionary change occurred in Iran. 
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 چکیده 
انگـاري، و   انگـاري، ایـدئولوژي   هـاي مرسـوم، سـمبل    گیري و پیروزي انقـالب اسـالمی چـارچوب    در تبیین شکل

همچـون   یانقـالب اسـالم   یمؤلفه فرهنگـ هایی دارند.  ها و نارسایی اند که هریک ضعف انگاري مطرح شده گفتمان
» بخـش اسـالمی   الهیات رهـایی «بود. در این مقاله، جهان ن هو درباربا جهان  یسخن گفتن تعامل يا ها، گونه گفتمان

ـ  یطشـرا منزله چارچوبی بدیل براي تبیین انقالب اسالمی معرفـی شـده اسـت، زیـرا      به در  یرانـی ا هجامعـ  یبحران
ش بخـ  ییرهـا  یـات اله اي گونـه  مثابه به تشیع انقالبی یران،در ا یعشت یاجتماع هاي ینهو زم 1350و  1340 هاي دهه

 شـدنی  یرانی دركا هجامع هقاطب يو برا ،داد یرا م ستیزي و ظلم ، استقاللعدالت ي،آزاد یدمطرح شد که نو اسالمی
ترین چارچوب نظـري   مناسب .1هاي پژوهشی زیر پاسخ داده خواهد شد:  پرسش. در این زمینه به ودیرفتنی بو پذ

ین تـر  مهـم عنـوان   بخش اسالمی به ییرها یاتالهگونه . چرا و چ2انقالب ایران چیست؟  یمؤلفه فرهنگبراي تبیین 
 یاتاله شود که بیان می پژوهشیه فرضبراندازنده رژیم پهلوي در ایران انجامید؟ در  مؤلفه فرهنگی به وقوع انقالب

روش پژوهش کیفی و استدالل مبتنی بـر یـک مـورد     است. یرانکننده انقالب در ا یینعامل تب یبخش اسالم ییرها
هـاي کارشناسـانه    در ایران) براساس بررسی و تفسـیر رویـدادهاي گذشـته و شـواهد موجـود در تحلیـل       (انقالب

بخـش   هاي منتهی به وقوع انقالب ایـران، الهیـات رهـایی    در ماهپردازان انقالب و مسائل ایران معاصر است.  نظریه
اي مخالف را واداشت تا به ائتالفـی  ه هاي اپوزیسیون شد، و سایر گروه هاي مسلط در گروه اسالمی جایگزین ایده

 .گرا تن دهند هاي اسالم نامتقارن با انقالبی
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 مقدمه .1
از زمان شروع حرکت جمعی انقالبی تا سرنگونی  اثرگذار عمده ها، عوامل ات انقالبمطالع در

یک » عوامل فرایندي. «شوند یمرژیم حاکم و به قدرت رسیدن انقالبیون، فرایند انقالب نامیده 
هاي انقالبی، نوع  ند از: مشارکت و بسیج مردمی، خاستگاه اجتماعی تودها انقالب عبارت

جنبش انقالبی، نوع ایدئولوژي انقالبی، وضعیت کاربرد خشونت و فراقانونی رهبري و سازمان 
در مطالعات انقالب اسالمی ایران هم  .)35: 1391(پناهی، یا غیرقانونی بودن جنبش انقالبی 

 اغلبند. کناند تحلیل فرایندي خود از انقالب را ارائه  نویسندگان مختلفی تالش کرده
اند  اند، از منظر سیاسی و اقتصادي بدان پرداخته کردهبررسی  رامی نویسندگانی که انقالب اسال

اقلیت قرار دارند؛  فرهنگی به موضوع ورود کرده باشند، در مؤلفهکه از منظر عاملیت  افراديو 
 هانقالب فرهنگی بود که در عرص ،انقالب ایران موجود، شواهد متعددبراساس که  درحالی

است  یفرهنگ یافتره یاصل یرهايمتغاز  یعهشدا کرد. مذهب سیاست و اقتصاد هم انعکاس پی
وقوع  هارائه داد، در مرحل یندهآجدیدي که روحانیت شیعه براي ایجاد نظم جدید  هو اید

 . سلطنت رفت هکهن هانقالب، به مصاف اید
انگاري،  سمبلهاي  هاي موجود در چارچوب ، بررسی نارساییپژوهشاز اهداف اصلی این 

 یاتاله«، و معرفی یانقالب اسالم فرهنگی مؤلفه یینتببراي انگاري  گفتمان انگاري و يایدئولوژ
 یچارچوب مناسب تواند ینم انگاري سمبل .است یلبد یچارچوب منزله به »یاسالم بخش ییرها
توان ، ندارند یخود اصالت يخود به اي یدهپد یننمادها در چن زیراباشد،  یرانانقالب ا یینتب يبرا
انگاري نیز  توانند جامعه را وادار به هزینه دادن کنند. ایدئولوژي و نمی ندارند گري یجبس

شناختی افراد سرگردان، ابزار منافع طبقاتی و  پویایی آن به کارکردهاي روانزیرا  ،نارساست
 یقعال یامجرد  يها برخاسته از ارزشهاي انسانی را  و تمام کنش دهد میبسیج اجتماعی تقلیل 

ی، فرهنگ همؤلف يمرکز ههستکنندگی ندارد، زیرا  انگاري هم توان تبیین بیند. گفتمان یم یعقالن
 ی. مؤلفه فرهنگبود ینید ییرناپذیراز منابع تغ ها، بلکه مأخوذ ی گفتمانمحصول عملکرد زباننه 

 بود. درجهان ن هبا جهان و دربار یسخن گفتن تعامل يا ها، گونه همچون گفتمان یانقالب اسالم
چارچوب بدیل براي تبیین انقالب اسالمی  مثابه به »بخش اسالمی الهیات رهایی«این مقاله 

 هاي ینهو زم 1350و  1340 هاي در دهه یرانیا هجامع یبحران یطشرامعرفی شده است، زیرا 
مطرح شد  بخش اسالمی ییرها یاتاله اي گونه مثابه به تشیع انقالبی یران،در ا یعشت یاجتماع
 شدنی یرانی دركا هجامع هقاطب يو برا داد یرا م ستیزي و ظلم ، استقاللعدالت ي،آزاد یدکه نو
 هاي پژوهشی زیر پاسخ داده خواهد شد: پرسشبه در این زمینه . ودیرفتنی بو پذ

چرا و  .2انقالب ایران چیست؟  یمؤلفه فرهنگترین چارچوب نظري براي تبیین  مناسب .1
براندازنده   لفه فرهنگی به وقوع انقالبؤم ینتر مهمعنوان  می بهبخش اسال ییرها یاتالهچگونه 
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 یبخش اسالم ییرها یاتاله شود که بیان می پژوهش یهفرضدر  انجامید؟رژیم پهلوي در ایران 
روش پژوهش کیفی و  براي آزمون آن از است. یرانانقالب در اپیروزي کننده  یینعامل تب

در ایران) براساس بررسی و تفسیر رویدادهاي گذشته و  استدالل مبتنی بر یک مورد (انقالب
استفاده  پردازان انقالب و مسائل ایران معاصر هاي کارشناسانه نظریه شواهد موجود در تحلیل

بخش اسالمی جایگزین  هاي منتهی به وقوع انقالب ایران، الهیات رهایی در ماه .شده است
هاي مخالف را واداشت به ائتالفی  سایر گروه و ،هاي اپوزیسیون شد هاي مسلط در گروه ایده

 گرا تن دهند. اسالمهاي  نامتقارن با انقالبی
تبیین «فرهنگی ارائه داد.  مؤلفهباید تعریفی از تبیین، فرهنگ و  نخستپیش از آغاز بحث 
عبارت است از اینکه علت یا فرایند انقالب، همگی از سنخ فرهنگ » خالص فرهنگی انقالب

 نمادها هنجارها، ها، ارزش باورها، همچون نمادین در تعریف موردنظر، معانی» هنگفر«باشند. 
این معانی نمادین  .)58: 1382 طالبان،(است  ...و گفتمان اسطوره، ایدئولوژي، مثل آنها ترکیبات و

اي از انقالب اشاره  انقالب ایران به جنبه» فرهنگی مؤلفه«توان عناصر فرهنگی دانست، اما  را می
منظور از  پیشران انقالب عمل کرده باشند. همچنین مثابه دارد که فرهنگ و عناصر فرهنگی به

 اي جامعه ساختار یفروپاش يمعنا بهانقالب  ؛روشن شود یدباهم  یاسالم انقالبانقالب و 
 يها انقالب .)Amir Arjomand, 1986: 383( است دیجد يساختارآن با  ینیگزیجا و 1سلطه
 یاجتماعنظام  کلاثر آنها  درو  دهند یمرخ  دولت تیحاکم تحت یاسیس يها منظادر  ،نمدر
 قرار ریتأث تحت تیترب و میتعل و خانواده نظام ،فرهنگ ،استیس اقتصاد، يها حوزهاز  اعم

تحقق  یعتش ياعتقاد نظام یتمحورتحوالت با  ینا ههم یعنی یاسالمنقالب ترکیب ا .ردیگ یم
و  ینیب جهانآن براساس  یاسیسجامعه و نظام  یکلدر ساختار  ديیابن یدگرگون: است یافته

و  یانمتق یشگامپمردم و حرکت  یماناو  یآگاهبه  یمتکو نظام امامت، و  یاسالم يها ارزش
 .)21: 1368، یزنجان یدعم(مردم  یعموم یامقصالحان و 

 
 یند انقالب اسالمی از منظر فرهنگاتحلیل فر ينظر يها چارچوب. 2

انقالب  یندفراو  وقوعدر مرحله  یعتشاسالم و  یرتأثدر قالب  یفرهنگپژوهش، مؤلفه  نیادر 
درباره مؤلفه فرهنگی انقالب  شده انجام هاي پژوهشاسالمی مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

انگاري،  : سمبلشود می بندي در سه چارچوب عمده دستهدر جدول زیر اسالمی ایران 
 .انگاري مانگفتو  انگاري ایدئولوژي

 
 

1. Societal structure of domination 
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 هاي تبیین انقالب اسالمی با تأکید بر مؤلفه فرهنگی . سه چارچوب اصلی در نظریه1جدول 

 پردازان برخی نظریه فرضیه چارچوب

 انگاري سمبل
اي از نمادهاي برخاسته از آداب و  مجموعه

 رسوم شیعی به وقوع انقالب منجر شد.
 2001آقایی،  ؛1382 اسکاچپل،

 يانگار ایدئولوژي
به  یدئولوژيا یکعنوان  به یعاسالم و تش

 شد.منجر  یانقالب اسالم یروزيپ

فوران،  ؛1386؛ امیرارجمند، 1377عنایت،  
 یانیآشت یرسپاسیم؛ 1396؛ برنز، 1382
 1382، یدي؛ هال1994

 انگاري گفتمان
 یلغالب تبد یاسیبه گفتمان س یانقالب یعتش

 .یدانجام یشد و به بروز انقالب اسالم
 1382 ي،؛ ورز1382دل؛ مع

 منبع: نگارندگان
 

 انگاري، مجموعه نمادهاي برخاسته از آداب و رسوم شیعی چارچوب سمبل. 2. 1
اي کرد، در  که انقالب ایران را به حرکت درآورد و توده یفرهنگ هگروه نخست معتقدند مؤلف

توان  . میبودم شیعی اي از نمادهاي برخاسته از آداب و رسو و مجموعه نمادیناي  واقع مؤلفه
ها توانستند  دانند که در آن، انقالبی می نمادین یگفت این نویسندگان، انقالب ایران را انقالب

ن مطرح کنند. تدا اسکاچپل در اعنوان عامل وحدت تمام مخالف هایی را به نمادها و نشانه
نست و نقش ها دانماداي از  انقالب اسالمی، مقوله فرهنگ را مجموعه در خصوص پژوهش

هاي فرهنگی و ایدئولوژي را در وقوع انقالب اسالمی مورد توجه  هاي عقاید، برداشت نظام
از نظر او، تشیع درون اعتقادات خود، تجویزات سیاسی . )123: 1382 اسکاچپل،(قرار داد 

گیرند چه  مختلف تصمیم می هاي منسجمی ندارد و این خود شیعیان هستند که در موقعیت
 .)129: 1382( بتنی بر اسالم شیعه از خود بروز دهندرفتاري م

سازي شاه در حال پیاده شدن بود، از یک  هاي مدرن که برنامه 1350و  1340هاي  طی دهه
امام خمینی از علما و  ،و از سوي دیگر ؛د شدندی روحانیان و نهادهاي مذهبی خلع سو

 هجامع« ، حق خود براي رهبرياي ن خواست در مخالفت با چنین حکومت ناعادالنهاروحانی
از عقاید و  یینمادهاها و  اعتراض عمومی علیه شاه، شبکه در پی. را اظهار کنند »اسالمی

و عمل سیاسی  ،صورت شاخص مطرح شد ، در میان علماي شیعه و دیگران بهتشیعفرهنگ 
ر مقابل یزید د) ع(ه مقاومت امام حسینمذهبی، اسطور مراسممساجد، . اي را کانالیزه کرد توده

همگی در  ،و اعیاد مذهبی ها نماز جمعهها،  ر تظاهرات، تشییع جنازهپوشی د مستبد، کفن
تشیع در بروز انقالب اسالمی،  ،اسکاچپلبه باور  گیرند. سازي اسکاچپل قرار مینماد چارچوب

ی هاي اجتماعی تشیع براي هماهنگ و شبکه نمادهامحرك فکري پیشران و مستقلی نبود، بلکه 
هاي  با گروه ایران پذیر دولت آسیباگرچه . گرفته شدند کارهاي شهري به  مقاومت توده
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 ندکه توانست ندمعنایی مستخرج از اسالم شیعه بود ينمادهارو شد، این  هاجتماعی مخالف روب
 .)132: 1382 اسکاچپل،( دنانقالب را تداوم بخش هگیري آگاهان شکل

نمادگرایی براساس وم گفتمان روایی و فهمن، ترکیبی از در تبیین انقالب ایرا نیزآقایی 
او گفتمان سیاسی شیعه در ایران مدرن را متأثر از روایت کربال . برد کار می روایت کربال را به

به سمت خصومت  1970 و 1960 هاي که فضاي سیاسی در دهه زمانیو معتقد است  ؛داند می
حکومت پهلوي توان . تري پیدا کرد وجهه پررنگ علیه رژیم شاه رفت، یک گفتمان اپوزیسیون،

 نمادهاین ا از و گفتمان اپوزیسیون ؛این را نداشت که از نمادهاي کربال استفاده مؤثري بکند
مخالفان حکومت پهلوي بر این  .)Aghaie, 2001: 174( برداري کرد عنوان منابع خود بهره به

ثر است یا نه، بلکه با فرض ؤم ها پهلوي هاي ناسیونالیستی موضوع تکیه نکردند که برنامه
عدالت و  هاپوزیسیون بر پای مبناي نظري. ددنآلترناتیو بو هها، درصدد ارائ تأثیري این برنامه بی
براي را  نمادهااي از  مجموعه رو، . ازایناصلی شیعه شکل گرفت هلئعنوان مس عدالتی به بی

رژیم  »عدالتی نظم بی« در راستاي »پریالیستینظم ام« و کار بردند، بهتوجیه جنبش اپوزیسیون 
کربال، چندوجهی بودن و  همعنایی از روایت واقع هاي ينمادسازویژگی این  .پهلوي معرفی شد

عنوان شمر  ها یا شاه به عنوان یزیدي ها به پهلوي براي مثالمعنا که  تطبیق دادن آنها بود؛ بدین
 هدر مجموع، روایت کربال را بسان مجموع آقایی .)Aghaie, 2001: 175( شدند معرفی می
و انقالب  ،داند که توان ایجاد تحول در روندهاي سیاسی را دارد ثري از نمادها میؤممنعطف و 

 .اسالمی ایران یکی از این تحوالت بود
 

 مثابه ایدئولوژي انقالبی تشیع به انگاري، چارچوب ایدئولوژي .2. 2
و فرهنگ  ؛اي از نمادها بود الب اسالمی فراتر از مجموعهگروه دوم معتقدند عامل فرهنگی انق

جو کرد. اکثریت قاطع نویسندگانی که مؤلفه و ایران جست یانقالبی را باید در اسالم شیع
یک ایدئولوژي در نظر  منزله اند، اسالم و تشیع را به فرهنگی انقالب اسالمی را بررسی کرده

ژیک از مذهب، درك غالب در مطالعات انقالب ایران ، درك ایدئولوسببو به همین  ؛اند گرفته
ها درباره  پیوند از اندیشه اي نظامدار و هم کند که ایدئولوژي رشته رود. عالم بیان می شمار می به

ها،  سازمان اجتماعی، اقتصادي و سیاسی جامعه است. ایدئولوژي دربرگیرنده کمال مطلوب
حمید عنایت از  .)85: 1395(گیري کند  را پیاهداف و مقاصدي است که جامعه باید آنها 

نخستین پژوهشگرانی بود که به نقش ایدئولوژي در پیروزي انقالب اسالمی توجه کرد و با 
بر مبارزه طبقاتی، رشد طبقات متوسط شهري یا  یبتنهاي  یهنظرتبیین انقالب ایران با  ینف

ی از مرتضی مطهري، استدالل کرد که و به تأس ،)45: 1377 عنایت،(به شهر  ها یمهاجرت روستای
و زمینه بروز آن بر نوعی رویکرد جمعی به مذهب تشیع  ؛اي فرهنگی است انقالب ایران پدیده
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صورت ایدئولوژي  عبارت دیگر، پیش از پیروزي انقالب ایران، مذهب تشیع به به. قرار دارد
آفرینی علما و مذهب  نقش ،وي به اعتقاد .)46: 1377 عنایت،( مسلط ضد رژیم پهلوي درآمده بود

 در انقالب ایران حاصل تجربیاتی است که در تاریخ معاصر ایران کسب شده و این فرایند را
 .کند؛ فرایندي که متفاوت از اصالح دینی و رنسانس است نامگذاري می »احیاي مذهب«

لوژي در نظر امیرارجمند براي تبیین علل انقالب اسالمی، مؤلفه فرهنگی را در قالب ایدئو
تخصیص ناشناخته تمام مزایاي تکنیکی « بااي است که  گیرد. این ایدئولوژي، برساخته می

» همراه وعده اضافه رستگاري جهان دیگر هاي ایدئولوژیک غربی و ادیان سیاسی، به جنبش
 یتوجهشایان ایدئولوژي انقالب اسالمی، مزیت ایدئولوژیک  بنابراین،وجود آمده است.  به

 ,Amir Arjomand(در ستیز با دین بودند  دو ینا زیرا ،داشتبه نازیسم و کمونیسم  نسبت

و هم  ،اي تولید شد که هم قابلیت انقالب داشت در ایران ایدئولوژي ،اوبه نظر  .)414 :1986
هاي مقتدر در فضاهاي  ها و شخصیت که سازمان کند در ادامه بیان میسازگار با دین بود. 

رهبران «مثابه  و براي مردم، به ،د اقتدارشان را به فضاي سیاسی تعمیم دهندتوانن مختلف می
هاي مرکزگرایانه  با گسترش سیاست .)Amir Arjomand, 1986: 389( پدیدار شوند» طبیعی

محمدرضا پهلوي، ائتالفی علیه دولت شکل گرفت که  2(مدرنیستی) هو نوسازان 1(سانترالیستی)
اقتدار معنوي امام خمینی در  .)Amir Arjomand, 1986: 392( به انقالب اسالمی منجر شد

هایی  دست به ائتالف یزنهاي ناراضی  گروه یگردو  ؛عرصه دینی، به فضاي سیاسی تسري یافت
 با روحانیت زدند.

هاي  هاي مختلف، تجربه بیند که گروه هایی می فوران ایدئولوژي و فرهنگ را بسان صافی
و براي اصالح این وضعیت، خود را بسیج  ،دهند درون آن عبور می عدالتی را از خود از بی

اي بود که از  از نظر او، نیروي اجتماعی انقالب اسالمی، ائتالف انقالبی چندطبقه. کنند می
ها عبارت بودند از:  این ایدئولوژي. شد یمهاي مختلفی تشکیل  ها و ایدئولوژي گیري جهت

دموکراتیک  بخش و رادیکال شریعتی، اسالم لیبرال آزادياسالم مبارز امام خمینی، الهیات 
 ینادر نتیجه،  .)139: 1382( هاي چریکی و ناسیونالیسم سکوالر بازرگان، سوسیالیسم گروه

البته هریک از  ،ها را به خود جلب کرد ، توجه تودهافزا همائتالف به شکلی پیچیده و 
چندان منسجم،  نه یها در ائتالف این گروه .داشتندها هدف خاص خود را  ها، گروه ایدئولوژي

 رود شمار می وار شهري را تشکیل دادند که یک عامل انقالب به یک حرکت اجتماعی توده
 .)142: 1382 فوران،(

1. Centralization 
2. Modernization 
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و مؤلفه  ؛شود تري براي ایدئولوژي قائل می برنز در بررسی انقالب ایران، نقش اساسی
له ئاو البته بر این مس. بیند می »ولوژي مبهم و چندمعناایدئ« فرهنگی انقالب ایران را در پیوند با

شفاف و روشن طور کامل  بهکند که ایدئولوژي انقالبی یک دستگاه فکري  هم پافشاري می
هاي  گروه رو ، ازاینآید وجود می بود، بلکه ایدئولوژي براساس تصورات و مفاهیم چندمعنا بهن

همین تفاسیر متعدد از ایدئولوژي . از آن ارائه دهندتوانند تفاسیر متعددي  انقالبی مختلف، می
 :Burns, 1996( کند یمبین نیروهاي مختلف را میسر  »وحدت ایدئولوژیک« است که امکان

انگیز در فرایند انقالب  امام خمینی با مهارت تمام، از عوامل تفرقه و مشاجره ،او. به نظر 350)
ائتالف انقالبی هم پیرامون مفاهیم مبهم و . نشود خودداري کرد تا ائتالف انقالبی دچار آسیب

ها  از پیروزي انقالب، انقالبی پسو به همین علت،  ؛بودچندمعنایی ایدئولوژي شکل گرفته 
 .)Burns, 1996: 371( هاي مختلفی از انقالب ارائه دهند توانستند قرائت می

سه  یطرا سیاسی و مدرنیته  انقالب ایران تقابل اسالم تبیین وقوعمیرسپاسی آشتیانی براي 
نهادهاي سیاسی  کامل ينابودگیري دولت مستبد در ایران و  شکل با دهد. شرح می یندفرا

 و 1340 هاي ، در دهه1332ها و مجلس پس از کودتاي  دموکراتیک یعنی احزاب، اتحادیه
سازي  رناجراي برنامه مد در پیشناختی مردم ایران  فرایند بیگانگی اجتماعی و روان 1350

ها و  که نشانه انجامیدگیري گونه جدیدي از ایدئولوژي  این بیگانگی به شکل. وقوع پیوست به
 ،از نظر او. اي براي مردم ایران بسازد تا ذهنیت تازه ،گرفت کار می هاي اسالمی را به آرمان

ظاهر سیاسی، -عدالت اجتماعی و مشارکت اجتماعی مانندهایی  ایده سبب ایدئولوژي جدید به
گیري ایدئولوژي  فرایند سوم، شکل .)Mirsepassi, 1994: 51( پوپولیستی قدرتمندي داشت

انقالب ایران در  به باور او، .)Mirsepassi, 1994: 69-76( سازي آن بود سیاسی شیعی و مردمی
وقوع  اي بیگانه به اثر برخورد ایدئولوژي اسالم سیاسی و دولت مدرن و مستبد با جامعه

 کند: تاکید می سه پیامد ایدئولوژیک باانقالب ایران،  »محتواي دینی« به یزنهالیدي  .پیوست
احساسات ناسیونالیستی  .2کرد؛  یمرا رد  1گرایی این محتوا، هر ایده سامان و پیشرفت ماده .1

ایدئولوژي نهضت هیچ اما کرد،  آفرینی می و ضدامپریالیستی قدرتمندي در تحوالت ایران نقش
عنوان چالشی براي  رهبر انقالب ایران پیشینیان را به. 3با ناسیونالیسم برقرار نکرد؛  قرابتی

 .)Halliday, 1982: 437(دید  مشروعیت انحصاري خود می
 

 انگاري در مؤلفه فرهنگی انقالب ایران  چارچوب گفتمان. 2. 3
مثابه یک گفتمان  به شمار دیگري از پژوهشگران در تبیین مؤلفه فرهنگی انقالب اسالمی، آن را

عملکرد زبانی  حیثجهان است و از این  هاي سخن گفتن دربار در نظر گرفتند. گفتمان نحوه

1. Material progress 
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پذیر ندارد، بلکه در تعامل با  این نحوه سخن گفتن درباره جهان، حالت انفعالی یا کنش. است
تولید و تغییر گیرند، اما در باز ساختارها شکل می هواسط ها به در واقع گفتمان .جهان است

 .اي تعاملی و دوطرفه با ساختارها دارند ها رابطه بنابراین گفتمان. ساختارها هم نقش دارند
ها در  بازتاب واقعیت نیستند، بلکه خودشان معناسازند و ذهنیت تنهاها  عبارت دیگر، گفتمان به

زد که در چارچوب سا اي را می گفتمان قلمرو یا حوزه جهت،  ازاین .گیرند بستر آنها شکل می
 .)99: 1383(معینی علمداري،  رود یمکار  خاصی به هآن زبان به شیو

معتقد ؛ و الب اسالمی استنین نگرشی به انقبا چ ترین نویسندگان از برجستهمنصور معدل 
عنوان  گرایانه به مفهوم ایدئولوژي دارند و آن را به هاي انقالب، نگاهی تقلیل است تمام نظریه

ایدئولوژي کند  استدالل می وي .)27: 1382( برند کار نمی گیري انقالب به قل در شکلعاملی مست
و بسیاري از وقایع انقالب را  ؛گرایانه است فرهنگی انقالب اسالمی ایران، تقلیل هعنوان مؤلف به

در  و نقش آن» گفتمان«مثابه یک  به توضیح تشیع به ،از روتبیین کرد. توان با ایدئولوژي  نمی
صورت  به 1332 پس از کودتاي ه، تشیع انقالبی در دورباور ويبه  د.پرداز مینقالب اسالمی ا

پردازانی بود که  نظریه هاي اندیشهاین گفتمان، محصول . یافتگفتمان سیاسی مسلط تکوین 
 خواستند با توسل به گفتمان انقالبی تشیع، پاسخی مناسب براي مشکالت موجود ارائه کنند می

ی که در شکاف سیاسی، ناراض ها و طبقات ترویج این گفتمان، گروهبا  .)186: 1382 معدل،(
مقابل دولت قرار داشتند، به این گفتمان انقالبی  هگرفته در نقط اجتماعی و اقتصادي شکل

عنوان  ها و به ها و ایدئولوژي گفتمان اسالم انقالبی همزمان با افول دیگر گفتمان. ترغیب شدند
گفتمان  از نظر وي، .همراه داشت ن را بهاو اتحاد علما و روحانی پدیدار شد،آنها، بدیل و رقیب 

 .)225: 1382 معدل،(اي خودبسنده و مستقل است که دینامیسم و پویایی درونی دارد  مقوله
در  کند که ادعا می» گفتمان انقالبی«تعبیر با استفاده از انقالب ایران  هپدید مطالعهورزي در 

بود  2پسااستعمارگراییو  1پساتجددگرایی هاي ظریهن انقالبی، دین اسالم در پیوند با ناین گفتما
کربن و فوکو بر تأسیس این گفتمان انقالبی اثر گذاشتند مانند ن فرانسوي او برخی متفکر

)Varzi, 2011: 54( .بر  افزونبرد، موفق شد  سر می که در پاریس در تبعید به امام خمینی زمانی
خود بکشاند.  طرففان فرانسوي را هم به پردازان و فیلسو ان انقالبی ایرانی، نظریهدانشجوی

 هفوکو دربار هنظریخوبی  مینی داشت، امام بهورزي مدعی است در مالقاتی که فوکو با امام خ
در  .)Varzi, 2011: 59(کار گرفت  بههایش  از آن استقبال کرد و در سخنرانی را دریافت،قدرت 

به امام خمینی پیوستند که هاي قومی و مذهبی  نویسد که تمام طبقات و گروه زي میور ،ادامه
 خواستار دولت اسالمی نبودند. ،تا براي عدالت اجتماعی مبارزه کنند

1. Postmodernism 
2. Postcolonialism 
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 هاي سه چارچوب عمده نارسایی. 3
صورت عام در دین  ها آن است که مصداق اصلی مؤلفه فرهنگی به اشتراك میان این تحلیل

. بررسی سه یافتصورت خاص در مذهب شیعه و نظریه والیت فقیه تجلی  اسالم و به
مؤلفه فرهنگی انقالب ایران نشان  انگاري گفتمان و انگاري ایدئولوژي ،ينمادانگارچارچوب 

به  حداکثرو آن را  گیرند؛ یمو مذهب فاصله  یند گونه طرحدهد که از مفهوم گسترده و  می
دهندگی  هم توان توضیح گرایانه یلتقلدر همان مفهوم  ند.ده یم یلتقل مناسکو  یدئولوژيا

تبیین مؤلفه فرهنگی انقالب اسالمی در قالب  ها وجود ندارد. یک از این چارچوب کافی در هیچ
بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است. از نظر برخی نویسندگان، » اي از نمادها مجموعه«

خود  خودي و نمادها به ،ایدئولوژي انقالبی استنمادپردازي از انقالب و رهبري آن، محصول 
، بلکه »سمبل«و » نماد«عبارت دیگر، مضامینی همچون شهادت و جهاد، نه  اصالتی ندارند. به

هاي واالتر  هایی برخاسته از ایدئولوژي هستند که همچون پلی براي دستیابی به ارزش»ارزش«
 شمارچرا  کهاست  یباقابهام همچنان  یناهم  حد ینهمدر  .)75: 1385(پناهی، کنند  عمل می

خود بوده  دح ینکمترو خشونت در  یدند،رساز افراد حاضر در انقالب، به شهادت  یکم یاربس
در  يبرا ییراهکارهاو  اندیشیدند، یمبا ارتش  کمترمعمول به تقابل هرچه طور  بهمردم . است

  .)125-128: 1398 ،کرزمن( بردند یم کار بهامان ماندن از خطر 
سازي و فروکاست مؤلفه فرهنگی  به این چارچوب، ساده وارد يهایکی دیگر از انتقاد

 کنشنمادها چطور  دهد، ینماسالمی صرف است. این چارچوب نشان  نمادانقالب به چند 
 یطشرادر  فقطو  شوند، ینممنجر  یاعتراض يرفتارهابه  یشههمچرا  کنند؛ یم یجادا یاعتراض

ها را به خیابان  تواند توده اسالمی نمی ينمادها، مجموعه یگرد يسو. از ندکن یمخاص، عمل 
ها مستمر نخواهد  و اگر بتواند چنین کند، حضور آنها در خیابان ؛و آماده انقالب کند ،بکشاند

تواند  و نمی ،انگارانه است گرایانه و ساده مؤلفه فرهنگی انقالب اسالمی، تقلیل ينمادانگاربود. 
خوبی تبیین کند. مؤلفه فرهنگی انقالب اسالمی  هاي انقالب را به ز مسائل و پیچیدگیبسیاري ا

 یطشراو در  ؛گري ندارد توان بسیج یشههمنماد  زیرا ،اي از نمادها باشد تواند مجموعه نمی
 کارکرد یاعتراض یجبس جهت در تا شود یمو جهت داده  معنا ییرتغ یونانقالبتوسط  یزنخاص 

هم » ایدئولوژي«تبیین فرهنگی انقالب اسالمی در قالب . )103-105: 1398 ،کرزمن( باشند داشته
هاي فردي چطور به  که نارضایتی هاي انقالب را ندارد. این دهندگی پیچیدگی قدرت توضیح

انگاري مؤلفه فرهنگی انقالب بود.  هاي ایدئولوژي ترین ضعف کنش جمعی منتهی شد، از مهم
شناختی یا  ، ایدئولوژي نوعی کارویژه روانشود می یک تصورایدئولوژهاي  تبییندر 

و افراد ناراضی و سرگشته را به  ،گیرد یمی قرار اجتماعیج بسی دارد که ابزار شناخت جامعه
طورکه  همان .)29: 1387محمدي،  (گلدهد  سی و ستیز طبقاتی سوق میطرف کسب قدرت سیا
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و  ،گرایانه و حداقلی است براي این مؤلفه، تقلیلکند، تبیین ایدئولوژیک  منصور معدل بیان می
 نخست،ها سه جنبه دارد؛  شود. نقد او به این نظریه نقش مستقلی به ایدئولوژي داده نمی

شناختی براي افراد سرگردان  هاي انقالب ایران، پویایی ایدئولوژي را به کارکردهاي روان نظریه
ها، حتی کنش انسانی را هم برخاسته از  ن نظریهایدوم،  .اند داده کاهشفشار اقتصادي  زیرو 

ها، انقالب ایران را براساس  این نظریه سوم، .بینند هاي مجرد یا عالیق عقالنی می ارزش
 هاي بنیادین طی یک دوره زمانی کوتاه و نه براساس دگرگونی ،اند محتوایش بررسی کرده

ین دکه  حالیهستند، در انساناز و آفریده س ها دست ، ایدئولوژيافزون بر این .)225: 1382 معدل،(
ی بر قرآن مبتنی و الهی وحترین مؤلفه فرهنگی انقالب ایران برگرفته از  منزله کلیدي اسالم به

که  و بیش از آن ،است. نظریه والیت فقیه امام خمینی هم برگرفته از قرآن و متون اسالمی است
ریشه در تاریخ  و ،که امر جدیدي هم نیستساز یک انسان باشد، قرائتی از اسالم است  دست
 دارد. 

ها  هم نیست. گفتمان» گفتمان«سرانجام، مؤلفه فرهنگی انقالب ایران به معناي اکمل، یک 
دیگر بر امر  سويند و از ا هاي اجتماعی کننده امر اجتماعی و محصول ساختارها و نظام منعکس

: 1383(معینی علمداري، ند ا شده و سازنده ي ساختهها توأمان امر گذارند. گفتمان اجتماعی تأثیر می

هاي روحانیت انقالبی در نظر  اگر مرکزیت مؤلفه فرهنگی انقالب اسالمی را آموزه .)100
بگیریم، انطباق چندانی با گفتمان ندارد. این مؤلفه فرهنگی، قرائتی از دین بود که ریشه در 

 هاي اجتماعی موجود در دهه-هاي سیاسی البته در تماس با عینیت ،گذشته داشتهاي  سده
هسته مرکزي آن از منابع تغییرناپذیر دینی گرفته  با این حال،، بازتولید شده بود. 1350و  1340
که گفتمان داعیه دارد، محصول عملکرد زبانی نبود. مؤلفه فرهنگی انقالب  گونه آنو  ،شده

جهان و درباره جهان نیست؛ بلکه  اي سخن گفتن تعاملی با ها، گونه اسالمی همچون گفتمان
اي  توان گفت برخالف گفتمان که پدیده تفسیر و قرائتی انقالبی از متون وحیانی است. می

اي خداپایه بود که  بشرپایه و در تعامل با جامعه است، مؤلفه فرهنگی انقالب اسالمی پدیده
مؤلفه  قلب جامعه ارائه داد.و تفسیري متناسب با نیاز روز  ،مبانی خود را از متون ثابت گرفت

 ينحو به ،و هم گفتمان يدئولوژیا هم ،نماد هماسالم است، اما  نید، رانیاانقالب  یفرهنگ
 يابزار ای ي،فور یاسیس تورالعملدس کیبشر به  یزندگ هجامع ادار هبرنام کیاز  نید لیتقل
کنند  می فرض واقع در ،برند یم کار به را وهیش نیا که یکساناست.  خاص طیشرا از عبور يبرا
 و یشناخت جامعه ریتفس با و ؛ندارد یاسیس و یانقالب کارکرد نفسه یف اسالم نید که

است  یحالدر این قرار دهند.  یانقالب اتیعملآن را ابزار  کنند یم تالش نید از یشناخت روان
 میتعل خود نروایپ به را جامعه به تعهد احساس و یاجتماع يریپذ تیمسئول هم اسالم نید که
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 و یعدالت یبظلم و  هیعل، آنها را حکومت تیمشروععدالت و  مثل ییها هیتعب با هم و ،دهد یم
  .کند یم دعوت جهاد و مبارزه به ،حکومت بودن نامشروع

از  یکهرشواهد مربوط به  هدربار هاي موجود يدشوارو  یزبان يمرزهامشهود است که 
، یینیتبو هر است؛ شده  یاسالمدر مورد انقالب  یربغ يها پژوهش یتمحدود سبب، ها یینتب

 کرده، رها آمده یدرنمبا چارچوب موردنظرش جور  کهعلت این   بهتنها از شواهد را  یبرخ
 ینا یتاهم با وجود یزندر توضیح مؤلفه فرهنگی انقالب ایران  .)25-26: 1398، کرزمن(است 

کافی را ندارند. بررسی تاریخی این سه  دهندگی یک توان توضیح ، هیچگانه سههاي  چارچوب
اي از واقعیات موجود و میدانی ناسازگار با خود  از آنها گوشه یکهردهد  چارچوب نشان می

مؤلفه  یینتبرسد  نظر می ها، به ، در کنار این چارچوبیلدل ینهمگرفته است. به  یدهنادرا 
به  یديجد، هم نگاه »بخش اسالمی اي از الهیات رهایی گونه«فرهنگی انقالب ایران در قالب 

 یجادا گانه سه يالگوهابا  یسهمقادر  یادنبا  یشتريب یزبان هتواند مفاهم و هم می ،موضوع است
 که تري یعمومو  تر یکللوژي وتا انقالب اسالمی ایران را در چارچوب متد کوشد می یراز ،کند
 .دکنلیل است، تح شدنی دركاز جمله غرب  یانجهان ههم يبرا

 
 مثابه چارچوب بدیل بخش به الهیات رهایی. 4

ترین این تعاریف، تعریف  مطرح شده است. از کهن» الهیات«هاي متعددي براي  تاکنون تعریف
داند. ریچارد هوکر در  می» خدا هبحث و استدالل دربار«است که الهیات را  1آگوستین سن

است. آنچه از تعاریف مختلف » الهی دانش مربوط به امور«الهیات،  :نویسد تعریف متأخرتر می
 دین عقالنی و مند دستگاه همطالع به که است دانشی شود، این است که الهیات، فهمیده می

بخش را  توان الهیات رهایی با توجه به چنین تعریفی از الهیات، می .)124: 1393(همتی، پردازد  می
از هرگونه تعرض و احیاي انسانیت و  منظور رهایی انسان مند دین به عقالنی و نظام همطالع«

 هبخش، جنبشی سیاسی و اعتقادي است که قدمت آن به ده الهیات رهایی دانست.» کرامت او
 سدهگردد و ریشه در تقابل بنیادهاي مسیحیت کاتولیک با بحران فرهنگی  میالدي بازمی 1960

و در  ؛مریکاي التین بودآ هبخش، کشورهاي در حال توسع بیستم دارد. خاستگاه الهیات رهایی
اجتماعی چندانی -الهیات مسیحیت سنتی قرار داشت که کارکرد سیاسی راستاي پر کردن خأل

هاي فقیر  گیري این الهیات باید به افزایش شکاف ملت شکل هداد. دربار از خود بروز نمی
مریکاي آمریکاي التین و کشورهاي غنی، و البته افزایش شکاف طبقاتی در داخل کشورهاي آ

از تحول  آنکهبخش، بیش از  در واقع الهیات رهایی .)Gutierrez, 1999: 23(التین توجه داشت 
 1960 هاجتماعی ده-هاي متکلمین مسیحی برخاسته باشد، محصول شرایط سیاسی در اندیشه

1. Saint Augustine 
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عبارت  به بعد و معطوف به ستمدیدگی، فقر و تبعیض حاکم بر جوامع آمریکاي التین بود. به
بخش بیش از آنکه از منابع دانشگاهی و آکادمیک منشأ گرفته  هاي الهیات رهایی نظام دیگر،
 .)134: 1393(همتی، اي است  از اجتماعات اساسی مردمی و توده ناشی باشد،

خداست  هبخش مانند هر الهیات دیگري از خدا گرفته شده و دربار الهیات رهایی
)Gutierrez, 1999: 19(. هاي غایی الهیات  ادین و به تعبیري آرمانیکی از اهداف بنی

 هپای طور کامل است؛ حکومتی که بر بخش، برقراري و استقرار حکومت خداوند به رهایی
 .)Cosgrave, 1986: 509(عدالتی است  کاري و بی و عاري از ستم ،محبت و عدالت قرار دارد

اعتقادي به خدا  شیوع بی سکوالریزه شدن جوامع و یک سوبخش از  اصلی الهیات رهایی هلئمس
حلی براي شیءانگاري انسان و از بین رفتن کرامت انسانی  راه در پیدیگر،  سويبود، اما از 

بخش، معتقد بودند که الهیات مسیحی سنتی مسئول استثمار و  دانان رهایی گشت. الهی می
بارزه با وجوي راهی براي م و در جست ؛)132: 1387(دهشیار، قدرت کردن جوامع است  بی

هاي بزرگ بر جوامع  قدرت اغلبدیدگی، فقر و مشکالت اجتماعی متعددي بودند که  ستم
کردند تفسیري از مسیحیت بیان  عبارت دیگر، آنها تالش می تر تحمیل کرده بودند. به ضعیف

قلمداد  ینزمانحراف از خواست خدا در  ينحو بهاجتماعی موجود را -کنند که شرایط سیاسی
 باشد. یتوضع یناعبور از  يبرادستورالعمل  هطوف به قابلیت کاربري و ارائو مع ،کند

ها و تعابیر متفاوتی  زدند، برداشت بخش قلم می ترویج الهیات رهایی برايمسیحی که متکلمان 
شد. با این حال، عموم این مکاتب  منجرمختلفی داشتند که به پیدایش مکاتب  از این الهیات

عنوان مبانی  توان به با یکدیگر دارند. سه اصل اعتقادي مشترك را می اصول اعتقادي مشترکی
 بخش قلمداد کرد: الهیات رهایی

بخش بر این  ن الهیات رهاییامتکلماجتماعی: -سیاسی هتعمیم باور و عمل به عرصالف) 
و به است مردم شکل گرفته » جهانی این«بخشی به زندگی دنیوي یا  باورند که دین براي تعالی

 ).132: 1387دهشیار، مستقیم با حیات و معضالت کنونی انسان باشد ( همین علت، باید در رابطه
شناسی خاص خود را دارند و معتقدند استفاده از کتاب  آنها در تفسیر کتاب مقدس، روش

نحوي صورت گیرد که میان متن کتاب و وضعیت اجتماعی و سیاسی موجود  مقدس باید به
بخش، عمل  ایمان در الهیات رهایی هترجم .)Cosgrave, 1986: 511(ارتباط حاصل شود 

اجتماع  هکند و باید به کنش عینی در عرص تنهایی کفایت نمی انقالبی است. ایمان و باور به
تعهدات  هو پا در عرص ؛منجر شود. البته این کنش فراتر از مناسک دینی و شعائر آیینی است

گیري در  بخش، ایمانی که فاقد تعهد و موضع الهیات رهایی از نظرگذارد.  اجتماعی می-سیاسی
  بخش است. رستگاري در گرو عمل رهایی و ارزش است مسائل اجتماعی شود، بی
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بخش  طلبی از وجوه پررنگ در الهیات رهایی عدالت ستیزي و مقاومت: طلبی، ظلم عدالتب) 
خواهد عدالت را اجرا کنند.  یاست. خداوند در این الهیات، خداوند فقراست و از مؤمنان م

جنگد.  طرف نیست، بلکه مدافع مظلومان و محرومان است و با ظالمان می خداوند، خنثی و بی
(همتی، گیري سیاسی دارد  نوعی موضع شود خداوند هم به است که گفته می سبببه همین 

بخش  ان رهاییبخش، نماد مقاومت است. متکلم (ع) در الهیات رهایی عیسی مسیح .)130: 1393
(ع)  دانند. حضرت مسیح گیري علیه ستمکاران می انقالبی خداوند و جهت هاو را مظهر اراد

کند و تن به ظلم و  شود، اما تا انتها مقاومت می سرانجام دستگیر، شکنجه و مصلوب می
ظ (ع) تنها الگوي اخالقی یا واع است که در این الهیات، مسیح دلیلدهد. به همین  تبعیض نمی

 .)131: 1393(همتی، صرف نیست، بلکه مبارز انقالبی و اهل عمل و اقدام است 
 فقط نهبخش آن است که ملکوت خداوند،  کلیدي در الهیات رهایی هآموزخواهی:  آزادي )پ

و این به معناي رهایی مظلومان از زیر یوغ  ؛شود در آسمان، بلکه روي زمین هم محقق می
بشریت  هدهند ترین منجی و رهایی مین است. خداوند اصلیظالمان و محو ستم از روي ز

گران اجتماعی،  خصوص ستم بهگر،  از قیود معنوي، بلکه از تمام نیروهاي ستم فقط نهاست، 
اسرائیل از مصر تحت فرمانروایی فرعون،  اقتصادي و سیاسی. با این حساب، خروج قوم بنی

رود. در الهیات  شمار می (ع) به بخشی پیش از حضرت مسیح رهایی هترین واقع بزرگ
 ,Cosgrave(دهنده است  (ع) فدایی و تجسم مادي خداوند رهایی بخش، عیسی مسیح رهایی

ست که با اکه فرزند خداوند است، عامل رهایی مظلومان هم  بر این افزوناو  .)512 :1986
: 1393(همتی، پذیرش مرگ خود بر روي صلیب ستمکاران، مظلومان را تسلی داد و آزاد کرد 

درصدد ، نخست بخش در نظر گرفت که الهیات رهایی گونه یناتوان  میاین آموزه را  .)131
نوعی غایت آرمانی و موعودگرایانه از سرنوشت  بهو دوم  ؛هاست خواهی توده ترویج آزادي

 کشد.  به تصویر میرا جامعه مسیحی آمریکاي التین 
 

 و انقالب ایران بخش الهیات رهایی. 5
توان به بررسی مؤلفه فرهنگی  بخش، می هاي الهیات رهایی با توجه به این مبانی و شاخصه

مذهبی،  ينمادهااي از  که مجموعه انقالب اسالمی پرداخت. این مؤلفه فرهنگی بیش از آن
و  یزندگ کاملجامع و  هعنوان برنام به یندایدئولوژي یا گفتمان باشد، در چارچوب یک 

بخش اسالمی که در انقالب ایران  گنجد. البته الهیات رهایی می» ش اسالمیبخ الهیات رهایی«
اي  و توده ،و سپس به عرصه جامعه تسري یافت ؛کار رفت، ابتدا از متن شریعت نضج گرفت هب

درصدد ، و بخش مسیحی درست در نقطه مقابل قرار دارد الهیات رهایی. در مقایسه، شد
و قرائتی پیشینی  ،یکاي التین بر پایه متون کاتولیسیسم بودمستندسازي شرایط عینی جامعه آمر
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بستر  بخش مسیحی ایده خود را از شت. در واقع الهیات رهاییداتوجه به جامعه  از دین و بی
که الهیات  درحالی. و به متون مسیحی مستند کرد ،آمریکاي التین گرفت هدید ستم هعینی جامع

و  ،خود را از متون دینی گرفت هی کرد؛ یعنی ایدبخش اسالمی مسیري برعکس را ط رهایی
 .کردمتناسب با شرایط زمانه، به جامعه عرضه 

و دستور خداوند  ها مانپیشین، برآمده از فر چارچوببخش برخالف سه  الهیات رهایی
مشابه در انقالب  یصورت بهبیند. آنچه  و غایت خود را رستگاري انسان در دو دنیا می ،است

خداوند بر آن  هو مدعی بود اراد ؛گرفت هاي خود را از اسالم می روز کرد، آموزهاسالمی هم ب
 ینقوانو  احکام ياجراتا  ،بر پا شود یاسالم، حکومت (ع) غیبت معصوم هاست که در دور

 یحت -نید نوع هر مخالف را يپهلو میرژ ینیخم امام. عهده بگیرند را بر ینزمدر  یاله
 گسترش يجلو توانند یم علما فقط و ،است اسالم ينابود صدددر که دانست یم -راسالمیغ

 ،بتیغ عصر در یاسالم حکومت لیتشک لزوم هیتوج در شانیا. رندیبگ را رانیا در استعمار
 فرستاده، بشر يبرا را )عتیشر( یقانون مجموعه یوح راه از خداوند طورکه همان ،بود معتقد

 حکومت نظر، نیا از. است داده قرار آن يبرا مه يمجر ،هیمجر و مقننه يقوا تالزم براساس
  .یاسالم حکومت یسرئ ،یهفق یولاست و  اسالم یهمجر قوه ،یاسالم

 یاسیسنظام  يبرقرار و ،شود اجرا قانون تا است الزم حکومت، ینیخماز نظر امام 
 اسالم جهت نیهم به« :اسالم است یاسیسماندن نظام  اجرا یب يمعنابه  یراسالمیغ

 یهمجر قوه يمتصد ،»امر یول«. است داده قرار هم هیمجر هقو ،کرده نیقوان جعل طورکه همان
احکام  ياجرا(ص) مأمور  اکرم یغمبرکه پطور همان« .)26و  21: 1379ینی، خم( »هست هم ینقوان
قرار داده و اطاعتش را  ینمسلمو حاکم  یسرئو خداوند او را  ،نظامات اسالم بود يبرقرارو 

و  ،احکام کنند ياجراو  ،و حاکم باشند یسرئ یستیباعادل هم  يفقها ،ه استواجب شمرد
فرایند  که ییها آموزه ،واقع در .)72: 1379خمینی، (» اسالم را مستقر گردانند یاجتماعنظام 

» طاغوت«برد، نظم موجود (حکومت سلطنت مشروطه) را  انقالب اسالمی را به پیش می
ود که نظم حاکم بر ایران، خارج از مسیري است که خداوند براي دانست. این به معناي آن ب می

خود به نامشروع بودن حکومت  و نارضایتی خداوند خودبهاست، بندگان خود ترسیم کرده 
غیبت توان دارند،  هوالیت فقیه درصدد بود تا آنجا که فقها در دور هشود. نظری منجر می

» خداپایگی«طور خالصه،  به می تأمین کند.اصول و متون اسال هرضایت خداوند را بر پای
روشنی احساس  پیشین به ههاي بشرپای آن در چارچوب بخش چیزي است که خأل الهیات رهایی

له اشاره کرد که نظم ئبه این مس صراحت هبشود. این در حالی است که امام خمینی بارها  می
مبتنی بر قراردادهاي بشري باشد،  اتنهاحکام الهی باشد و نظمی که  هپای حاکم و قانون باید بر

 مشروعیت الهی ندارد. 
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در  1348 هاي مربوط به حکومت اسالمی و والیت فقیـه در سـال   امام خمینی در سخنرانی
نجف نیز با اشاره به تدوین قانون اساسی مشروطه از روي مجموعه قوانین بلژیـک، فرانسـه و   

عهـدي   متمم آن که مربوط به سلطنت و والیت قانون اساسی و داین موا: «انگلیس، اعالم کردند
و امثال آن است، کجا از اسالم است؟ اینها همه ضداسـالمی اسـت، نـاقض طـرز حکومـت و      

، حکومت اسالمی، نه استبدادي اسـت و  یشانااز دیدگاه  .)13: 1379 خمینی،( »احکام اسالم است
متعـارف فعلـی کـه مسـتلزم      نه مطلقه؛ بلکه حکومتی مشروطه است، ولی مشروطه نه به معناي

از نظر امام خمینی، مشـروطه بـه معنـاي    . تصویب قوانین بر مبناي آراي اکثریت اشخاص است
شرط، همان احکام و قـوانین   هو این مجموع ؛شرط است که باید رعایت و اجرا شود همجموع

اسـالم قـدرت   گذاري ندارند، بلکـه در   نمایندگان مردم یا شاه، حق قانونرو  ازاین. اسالم است
 .)43: 1379 خمینی،( مقننه و اختیار تشریع از آنِ خداوند متعال است

بخش اسالمی، جلب رضایت خداوند و رستگاري بشر در دو دنیاست.  غایت الهیات رهایی
عـدالت، آزادي، اسـتقالل، رفـاه و...     ماننـد هـایی   است که در این الهیات، آرمان سبببه همین 

دیگـر،   ههـاي بشـرپای   وعیت. در ایـن الهیـات، بـرخالف چـارچوب    و نه موضـ  ،طریقیت دارند
خود غایـت نهـایی نیسـتند، بلکـه مسـیري بـراي        خودي هاي عدالت، آزادي و استقالل به آرمان

بخـش اسـالمی تـالش دارد     روند. الهیـات رهـایی   شمار می به انسانرستگاري دنیوي و اخروي 
-گـري سیاسـی   و کـنش  ؛شـود  ف خالصه نمـی بیان کند که در اعمال عبادي صرقرائتی از دین 

کنـد. در   منـدي خداونـد تجـویز مـی     قق رسـتگاري دوجهـانی و رضـایت   اجتماعی را براي تح
سـازي فرهنـگ    سازي حکومت پهلوي همراه با غربی هاي مدرن ، برنامه1350و  1340هاي  دهه

شناسـی   هعبارت دیگر، مدرنیزاسیون محمدرضـا پهلـوي از لحـاظ جامعـ     عمومی جامعه بود. به
هـاي   سیاسی دو وجه داشت که اولی در سطح دولـت و دومـی در سـطح جامعـه بـود. برنامـه      

به له ئایرانی بود. این مس هپای در تضاد با فرهنگ سنتی و دینتی عملیا سازي جامعه همگی غربی
امام خمینـی بـه مخالفـت بـا      1342مشهود است که از آغاز نهضت اسالمی در سال  طور کامل

، علیه شعار تساوي زن و مـرد و  1342 ماه جامعه پرداختند. براي مثال در اردیبهشت سازي غربی
 .)199: 1386(خمینی، سربازي دختران پیامی صادر کردند  همصوب

سازي دولت و جامعه در  بخش اسالمی در شرایطی اثر بخشید که فرایند غربی الهیات رهایی
ن فرایندي اعتراض داشت، امـا تـوان انسـجام و    مسلمانان ایران به چنیه و جامع ؛حال اجرا بود

هاي مختلف، اقبال عمـومی را   بخش اسالمی توانست در عرصه بروز نداشت. این الهیات رهایی
ایرانـی داشـت،    هپایـ  به خود جلب کند و از آنجا که انطبـاق زیـادي بـا فرهنـگ عمـومی دیـن      

و پذیرفتـه   ،ها جا بـاز کـرد   توده آیینی در میان مراسمو ها  أتمساجد، هی هشبک راهسرعت از  به
هاي کاذب دیگـر   گرایانه مانند تضاد طبقاتی یا دوقطبی هاي چپ شد. این در حالی بود که آموزه
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که جمعیت مردمی خاصی را با خود همراه کننـد.   ،ایرانی توفیق این را نیافتند-همچون مسلمان
انطبـاق فـراوانش بـا     سـبب  بـه بخش اسالمی در جامعـه،   عبارت دیگر، پذیرش الهیات رهایی به

توانسـتند بـا آن ارتبـاط برقـرار کننـد و       سادگی می عمومی بود. به همین سبب، مردم به فرهنگ
 خواهی و... را بفهمند. طلبی، شهادت، آزادي ستیزي، عدالت مفاهیمی همچون قیام، ظلم

 ،1357نخسـت سـال    هبخـش بـه رهبـري امـام خمینـی در نیمـ       با فراگیري الهیات رهـایی 
نهضـت   مانندهایی  گرفته علیه حکومت پیوستند. گروه هاي مخالف دیگر هم به موج شکل گروه

اي در  و ائتالف نانوشـته  ؛رفته به این جریان پیوستند آزادي ایران و سازمان مجاهدین خلق رفته
د افزایی نیروهـا، بلکـه بـه امیـ     هاي پیش از وقوع انقالب برقرار شد. این ائتالف نه براي هم ماه

بخش اسالمی و هضم نشدن در موج پیروان  هژمونی فکري الهیات رهایی هحذف نشدن در سای
ن حکومت پهلوي در سال اگرفته میان مخالف توان ائتالف شکل امام خمینی بود. از همین رو، می

 30 والیتـی دانسـت. بـراي مثـال در روز    -جریان فقاهتی يرهبربه » ائتالف نامتقارن«را  1357
اسـناد النـه   ( محمد توسلی، رابط رسمی نهضت آزادي ایران بـا سـفارت آمریکـا    1357 مردادماه

گویی با جان استمپل، مـأمور سیاسـی سـفارت آمریکـا، دالیـل      و ، در گفت)125: 1385جاسوسی، 
 توسـلی بـا ذکـر ایـن مسـئله کـه      . ائتالف تشکل متبوع خود با جریان روحانیت را تشریح کرد

، آینـده ایـران را در حـال    »دي و جنبش مـذهبی ضـروري اسـت   رابطه نزدیک بین نهضت آزا«
و در این میـان، شـاه هـیچ     ؛ها عوامل آن هستند ها و مارکسیست تجزیه شدن دانست که مذهبی

. جنگ حقیقی در آینده بین اسـالم و کمونیسـم خواهـد بـود    « از نظر او،. جایی نخواهد داشت
ردن روابـط خـود بـا رهبـران مـذهبی      تر کـ  بدین دلیل است که نهضت آزادي در جهت نزدیک

اي خـود را از   افزاید از زمان مصدق تـاکنون، نهضـت آزادي پایگـاه تـوده     توسلی می. »باشد می
، 1385اسناد النـه جاسوسـی،   ( خواهد شددست داده و این پایگاه، در کنار جنبش مذهبی دوباره بنا 

ن حکومـت پهلـوي   اکه میان مخالفهدف اصلی از ائتالف سیاسی نامتقارنی  ،در واقع .)116: 3 ج
شکل گرفت، حذف نشدن آنها از صحنه سیاست و احیـاي جایگـاه مردمـی خـود بـود کـه بـا        

 بخش اسالمی، ممکن بود. ویزي به ایده مسلط، یعنی الهیات رهاییادست
وزن یکسـانی بـه    درسـت نا طـور  بـه برخی پژوهشگران مانند امیرارجمنـد، فـوران و برنـز    

تـوان در   بخش در ایـن ائـتالف را مـی    دهند. برتري مطلق وزن الهیات رهایی کنندگان می ائتالف
در هـا   هریک از این گروه زیرامشاهده کرد؛  1358 ماه جمهوري اسالمی در فروردین پرسی همه
تحقق نظامی غیر از جمهوري اسالمی بودند، اما موفق نشدند آراي مردمی را به خود جلب  پی

دانـد،   هاي مختلـف مـی   برنز که ابهام ایدئولوژي را عامل ائتالف گروهتحلیل  براین، افزونکنند. 
درست باشد. نمایندگان سازمان مجاهدین خلـق طـی مـذاکراتی بـا امـام خمینـی در        تواند ینم

هـاي   و به شـکاف فـاحش میـان ایـده     ،نجف، مواضع خود را براي یکدیگر شفاف کرده بودند
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زادي هـم در مالقـاتی کـه بـا امـام خمینـی در       طرفین، پـی بـرده بودنـد. نماینـدگان نهضـت آ     
هـاي خـود و امـام اذعـان      عمیـق میـان ایـده    هاي اختالفبه  طور آشکارلوشاتو داشتند، به نوفل

و  ،هاي الهیاتی امام خمینـی آگـاهی داشـتند    ایده ازهاي مخالف  گروه که  داشتند. مشخص است
ک وجود نداشت؛ لـیکن هـراس از هضـم    گوید، ابهامی در مفاهیم ایدئولوژی گونه که برنز می آن

اي بزننـد.   در قدرت برتر الهیاتی امام خمینی، آنها را واداشـت کـه دسـت بـه ائـتالف نانوشـته      
هاي منتهی بـه وقـوع انقـالب، ائـتالف بـا قـدرت        عبارت دیگر، قدرت فرودست آنها در ماه به

 فرادست را به آنها تحمیل کرد.
 

 یجهنت .6
و نـه ایـدئولوژي و نـه گفتمـان تـوان       نمادهانقالب اسالمی ایران، نه فرهنگی ا هدر تبیین مؤلف

بخش وام  توان از الهیات رهایی مفهومی می کنندگی کافی را ندارند. براي پر کردن این خأل تبیین
بخش اسالمی  کار بست. الهیات رهایی بومی این الهیات را براي انقالب ایران به يالگوگرفت و 

خود در آمریکاي التین، از باال به پـایین فـرود آمـد؛ یعنـی بـرخالف      برخالف همتاي مسیحی 
خش مسیحی که درصدد یافتن شواهد دینـی از متـون مسـیحی بـراي تطبیـق بـا       ب الهیات رهایی

 بخش اسالمی ابتدا بود، الهیات رهایی 1970و  1960هاي  شرایط جوامع آمریکاي التین در دهه
مسـلمان ایـران    هعنوان دستورالعملی براي رهایی جامع به و ،ساکن از دل متون اسالمی برآمد به

 به آنها عرضه شد.
اي که به  ایران انطباق زیادي داشت؛ جامعه هاین الهیات با فرهنگ عمومی جامع

و در این دوگانگی اسالم و غرب،  ،سازي حکومت پهلوي اعتراض داشت هاي غربی سیاست
بخش اسالمی  هویتی شده بود. الهیات رهاییدچار نوعی سرگشتگی، ازخودبیگانگی و بحران 

نبود، بلکه با  هاي عبادي منحصر به کنشتنها ایران، قرائتی از اسالم ارائه داد که  هبه جامع
فقط در مناجات و مناسک شرعی،  و رستگاري را نه ؛اجتماعی سروکار داشت-اصالح سیاسی

این الهیات  هکرد. توسع وجو می که فراتر از آن در مبارزه و اصالح جامعه و حتی جهان جست
عمیق طور  بهها  و موفق شد در توده ها انجام شد؛ اتسنتی مساجد، منابر، مناسک و هی هشبک با

که مورد اقبال عمومی قرار  بر این افزونبخش در ساحت اندیشه  این الهیات رهایی نفوذ کند.
برتر و  هعنوان اید و به ،ردهاي رقیب و معارض خود را هم پشت سر بگذا گرفت، توانست ایده

بخش در  الهیات رهایی هعهده بگیرد. تسلط اید هاي مخالف را بر مسلط، نمایندگی کل گروه
اي با این ایده،  هاي رقیب را مجاب کرد که هر مواجهه هاي منتهی به انقالب اسالمی، گروه ماه

هاي مخالف  روهگ ،سیاست ایران منجر خواهد شد. به همین سبب هبه حذف آنها از صحن
ن احکومت پهلوي را به مرور زمان به سمت و سوي ائتالفی نامتقارن با امام خمینی و روحانی
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که ائتالف آنها تأثیر چندانی در پیروزي انقالب اسالمی ایران  والیتی کشاند، درحالی-فقاهتی
 نداشت.

  
 بیانیه نبود تعارض منافع

جود ندارد و تمام مسائل اخالق در پژوهش را که شامل پرهیز از نویسندگان اعالم می کنند که تعارض منافع و
سازي ها، منبعسازي یا جعل دادهدزدي ادبی، انتشار و یا ارسال بیش از یک بار مقاله، تکرار پژوهش دیگران، داده

 اند. یت کردهطور کامل رعاشوند، بهرفتار و غیره میشونده، سوءو جعل منابع، رضایت ناآگاهانه سوژه یا پژوهش
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