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  چكيده

انقالب اسالمي ايران و ائتالف گسترده طبقاتي كه منجر به سقوط سلطنت در ايران 
. اين شوديمشد، يكي از رخدادهاي مهم ربع پاياني قرن بيستم ميالدي محسوب 

هاي موجود انقالب بسياري از نظريههنجاري و سردرگمي را براي ائتالف نوعي بي
به وجود آورد. پاسخي نوين به چرايي تشكيل ائتالف طبقاتي و سقوط سلطنت در 

وار مسئله توده جامعه نظريه ي جوئل ميگدال واشبكهايران با التزام به الگوي جامعه 
. ايران پس از انقالب مشروطه و در عصر پهلوي دهديمپژوهش حاضر را تشكيل 

شد. ويژگي اصلي دولت مطلقه پهلوي، انباشت منابع و » دولت مطلقه«دوران  وارد
ي بر سر راه گسترش اعمدهتمركز ابزارهاي قدرت بود و اين فرآيند مانع 
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مقاله حاضر اين است كه چه نسبتي ميان  سؤالي جامعه ايجاد كرد. هاييتوانا
ي پيشاپهلوي و بسيج اشبكهدر قبال جامعه  ي (اول و دوم)پهلو ميرژي هااستيس

ي مقاله حاضر با هاافتهسياسي منجر به پيروزي انقالب اسالمي ايران وجود دارد؟ ي
ي بازتابي رابطهبر  ديتأكاستفاده از يك الگوي نظري معطوف به تحليل تجربي و با 

- هاي نوسازي شاهان پهلوي، اتخاذ سياستكه برنامه دهديمجامعه نشان  - دولت

و تضعيف جايگاه روحانيت، تجار و بازاريان سنتي، عشاير و  هاي سركوبگرانه
تحول  سازنهيزماي، بازيگران عمده جامعه شبكه عنوانبه دارنيزمدهقانان و مالكان 

ي شد. در چنين اتودهجامعه  بهي اشبكهي اجتماعي از جامعه بندصورتدر 
اي آغاز شد كه در نهايت شرايطي تالش نيروهاي سياسي براي گذار از جامعه توده

رخ  انهيگرااسالمبسيج طبقات مختلف در انقالب اسالمي ايران تحت ايدئولوژي 
ي و اكتابخانهتحليلي، با استفاده از منابع  - داد. اين پژوهش به شيوه توصيفي

  است. افتهيسامانآرشيوي 
 .ال، بسيج سياسيي، ميگداتوده جامعهي، اشبكه جامعهانقالب اسالمي،  :هاوازهكليد

  مقدمه.1
در رويكرد به حوادث بزرگ  ژهيوبهدر تحليل سياسي،  1ي مدنيجامعهتمركز بر مفهوم 

حفاظي در  صورتبهجديد است. اهميت اين فضا اين است كه  شيوبكمتاريخي كاري 
ي شدن جامعه كه شرايط اتودهي مدني از جامعه. كنديميي حكومت عمل اقتدارگرابرابر 

. در كنديمجلوگيري  آورديميا انفعال سياسي را پديد  خواهتيتمامي هانظامظهور 
و  اندآوردهخصوص ايران نيز محققان زيادي از اهميت جامعه مدني در ايران سخن به ميان 

: 1381معتقدند كه تاريخ نوين ايران را بايد در تحوالت جامعه مدني رديابي كرد (كمالي، 
15 - 14.(  

چرايي سقوط سلطنت در ايران و برآمدن جمهوري اسالمي تحت ائتالف طبقاتي، 
ي ميانه دهه پنجاه هاساليي به حوادث جاجابهي اين محدودسازنظير  پاسخي توانديم

ي به اين گزاره نمايان است كه انقالبيون بستگدلشمسي دريافت كند. در اين پاسخ، 
و توسط آنان به  محصورشدهدر گفتمان روحانيت » ناآگاهانه«ي و روشنفكران نيرديغ

: 1395حمايت از يك انقالب شيعي و حكومتي مبتني بر فقه برانگيخته شدند (نجف زاده، 
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 1357از ناگهاني بودن ائتالف طبقاتي گسترده در انقالب  توانيم). در چنين رويكردي، 17

از اين  ترفراخدامنه تحقيق را  توانيمرايي، اما در پاسخ به آن چ؛ ايران سخن به ميان آورد
ي اجتماعي به بسيج طبقاتي تحت ايدئولوژي بندصورتدر تحول قرار داد و از دريچه 

جامعه ايران  توانيمي شناختجامعهاين انقالب نظر كرد. بر اساس الگوهاي  درگرايانه اسالم
» جامعه« هاانگاره گونهنياي قرار داد. در اشبكهتا قبل از دوره پهلوي اول در زمره جوامع 

به شكل مستقل، از قدرت و  هركدامكه  شوديمي اجتماعي قلمداد هاسازمانتركيبي از 
ي ظرفيت و يا اجامعهآزادي عمل بااليي براي كنترل اجتماعي برخوردارند. در چنين 

جتماعي و همچنين بسيج ي اهااستيسبراي اجراي  هاآنتوانايي  ژهيوبه، هادولتتوانايي 
است. نخبگان  روروبهي اعمدهي هاچالشي جامعه با اشبكهساختار  واسطهبهاجتماعي، 

، علما، روساي قبايل، دهقانان ثروتمند و داراننيزم، هاسازمانمحلي سنتي مانند روساي 
ت و روابط قدر كننديمي اجتماعي مخصوص به خود را ايجاد هاسازمانرجال قدرتمند، 

ي در طوركلبه. خورديمي اجتماعي رقم هاگروهي از مصالحه و معارضه ميان اين ادامنهدر 
، متفرق و پراكنده چندپارهباال باشد ولي اعمال آن  توانديمي، كثرت اقتدار اشبكهي جامعه

 ).1385است (سميعي اصفهاني، 

  مسئله پژوهش1,1
مطلقه در ايران، رقابت دو حوزه اقتدار  با توجه به مقدمات باال، تا پيش از ظهور دولت

) متوجه موازنه كردن قدرت يكديگر بود نه جامعهسياسي (حكومت) و اقتدار اجتماعي (
اما فرآيند نوسازي و انباشت منابع و تمركز ابزارهاي قدرت ؛ حذف يكي توسط ديگري

ف نهادها و ي جامعه ايجاد كرد و موجب حذهاييتواناي بر سر راه گسترش اعمدهمانع 
). در كنارِ درهم 65 - 66: 1378ي سنتي از صحنه سياسي در ايران شد (بشيريه، هاگروه

ي، اصالحات رضاشاه و محمدرضا شاه و رواج مظاهر تجدد اشبكهي جامعهشكستن 
ي هاگروهي هاارزشي رفتاري و اخالقي، هاسلوكغرب مثل سينما، تلويزيون و برخي 

. رژيم پهلوي داد قراري اندازدستمورد  شدتبهي را اشبكه يجامعهشده  شكستهدرهم
ي را از عرصه اشبكهي جامعهخويش  تجددخواهانهي هاهدف(اول و دوم) براي پيشبرد 

و اجتماعات جامعه  سوكسياسي كنار گذاشت و جدال ديالكتيكي بين حكومت در ي
نظام پادشاهي را در ايران ي در سوي ديگر رخ داد كه در نهايت ائتالف طبقاتي، اشبكه

ي اجتماعي و بندصورتاي، شبكه بدين ترتيب نسبت ميان جامعه مدني سرنگون ساخت.
ائتالف طبقاتي و نقش استراتژيك آن در تحوالت عمده سياسي در تاريخ نوينِ ايران مسئله 
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است كه چه  نياپژوهش حاضر  سؤالبر اين مبنا  .دهديماصلي پژوهش حاضر را تشكيل 
  پيشاپهلويرانِيا يادر قبال جامعه شبكه ي (اول و دوم)پهلو ميرژ يهااستيس انيم ينسبت
مقاله حاضر ضمن تبيين مفهوم  وجود دارد؟ رانيا يدر انقالب اسالم ياسيس جيو بس

ي ميگدال اشبكهي جامعه هينظري هاآموزهتا با تلفيقي از  كوشديم، »ياشبكهجامعه مدني «
ي بسيج سياسي در انقالب ايران را بازشناسي هاشهير كورن هاوزري اتودهظريه جامعه و ن

اجتماعي متعددي را در عرصه تحول ساخت اجتماعي ايران و  - كند و شواهد تاريخي
  ارتباط آن با بسيج سياسي در انقالب اسالمي ارائه دهد.

  ي پژوهششناسروش. 2-1
است. تحقيق كيفي  افتهيسامانتحليلي  - تاريخي از نوع توصيفي - اين مقاله به روش كيفي

و محلي آن  زمانمندهاي كند تا موارد عيني را با توجه به خاص بودگي ويژگيتالش مي
ي عميق هاافتهي تنهانهقرار دهد. مطالعات موردي تاريخي در علوم سياسي  موردمطالعه

، بلكه زمينه دهديمفتارهاي سياسي مردم و كشورهاي دنيا به دست و ر هادهيپددرباره 
  ).178- 179: 1390(منوچهري، كنديمهاي بعدي را نيز فراهم مقايسه

  . پيشينة پژوهش1-3
 نيترمهمبدون يادآوري  توانينمپيشينه پژوهش پيرامون وقوع انقالب اسالمي ايران را 

رد. بر اساس منطقِ نظريه نوسازي شتابان كه از نظريات پيرامون وقوع اين انقالب آغاز ك
سوي افرادي چون منصور فرهنگ، جيمز بيل، ماروين زونيس و نيكي كدي مطرح شد، 

انجام گرفته بود، تغيير » اصالحات اقتصادي«با عنوان  1350و  1340آنچه در ايران دهه 
هنگي و اقتصادي ي فرهاارزشاجتماعي بوده كه سبب تهديد  - سريع ساختارهاي اقتصادي

 براثرايران  حكومت اجتماعي سنتي و بومي گرديد. بر طبق نظريه دولت تحصيلدار،
خود را تنها  توانديمكه  گردديم آساغولدرآمدهاي هنگفت نفتي تبديل به ساختاري 

در چنين  1350و  1340در داخل نشان دهد. رژيم شاه در دهه  زيچهمه كنندهنييتع
ي، تغيير تقويم هجري به شاهنشاهي، سركوب سياسي و زيستاسالموضعيتي قرار داشت كه 

يي از آن هانمونهحمايت از طبقات اقتصادي و سياسي خاص در مقابل طبقات سنتي 
شارح آن يرواند آبراهاميان  نيترمعروفاقدامات است. بر اساس نظريه توسعه ناموزون كه 

ي كه اگونهبهاست، منطق انقالب ايران را بايد در استراتژي مورد رهبري شاه جستجو كرد. 
با تحوالت  كهنياشده از سوي رژيم پهلوي به دليل  گرفتهشيپاستراتژي توسعه در 
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اما ؛ رده شدي گستهايتينارضا سازنهيزمساختاري و عميق و اصالحات نهادي همراه نبود، 

بندي است. دسته اول  ميتقسقابل دودستهبه پژوهش حاضر، به  هاپژوهش نيتركينزد
براي بررسي مناسبات دولت » دولت در جامعه« انگارهكه از  شوديميي را شامل هاپژوهش

كه از نظريه جامعه  شوديميي را شامل هاپژوهش. دسته دوم نيز اندبردهو جامعه بهره 
  .اندجستهبراي بررسي پديدار گشتن انقالب اسالمي ايران سود  وارتوده

 بيينت ضعيف؛ دولت قدرتمند، يجامعه«در مقاله  در دسته اول، سميعي اصفهاني
نظري متفاوتي  انگاره» قاجار عصر ايران در جامعه - دولت مناسبات شناختيجامعه

. در دهديمدست  عصر قاجار بهي روابط دولت در شناختجامعه نييتب(دولت در جامعه) از 
 رفتههميروي قدرتمند اجتماعي و همچنين دولت هاسازماندولت در جامعه،  انگاره

ي ادارهي و دهسازمانبخشي از محيط منازعه بودند كه در دوره قاجار بر سر چگونگي 
 ر حالد ديگرحيات اجتماعي، هدايت رفتار افراد و در اختيار گرفتن كنترل اجتماعي با يك

جامعه  - تي بازتابي دولرابطهاساسي سميعي اصفهاني در اين مقاله بر  ديتأكمنازعه بودند. 
 جامعه بر اول پهلوي مدرن دولت ساخت پيامدهاي«ي ديگر تحت عنوان امقالهاست. در 

ل هلوي او، نجف زاده و عباسي شاهكوه به پيامدهاي ساخت دولت مدرن پ»ايران ياشبكه
طيف  عه ايراني در. اين پژوهش با اين مفروض كه جاماندنظركردهي ايران اشبكهبر جامعه 

رن جاد دولت مدكه پيامدهاي اي كنديم، اين موضوع را بررسي رديگيمي قرار اشبكهجوامع 
ملت در اين  - بر ساخت اجتماعي ايران منجر به ساخت جامعه مدني نشد و تضاد دولت

ي جامعه سوبهيجاد هويت ملي منسجم و سوق دادن مردم دوره شكل گرفت كه مانع از ا
هشي ). شريعتي و عباسي شاهكوه در پژو1392مدرن شد (نجف زاده و عباسي شاهكوه، 

 دولت طهراب بازخواني( ايران؛ در دولت و ياشبكه مدني جامعه ستيهندگي«تحت عنوان 
ي از ريگبهرهبا ، »)مدرس نقش بر ديتأك با اول پهلوي عصردر آغاز  ايران جامعه و

ي معه مدني ميگدال، به بررسي ستيهندگي (تقابل آنتاگونيستي) جااشبكهالگوي جامعه 
يد حسن مدرس ساين منظور، عملكرد  به. براي نيل اندپرداختهي با دولت پهلوي اشبكه

ي موردبررس 1316تا  1290ي هاسالي بين اشبكهيكي از رهبران جامعه مدني  عنوانبه
ي امعهجي و رهبر سرور اجتماع عنوانبهاست. بر اين مبنا، قدرت و نفوذ مدرس  رفتهقرارگ

ا چالش بي ايران، موجب شد تا مشروعيت و اقتدار دولت سركوبگر پهلوي اشبكهمدني 
  ).1393شود (شريعتي و عباسي شاهكوه،  روروبه
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در  1357ي بسيج انقالبي در سال هايژگيوكه وسعت  شوديمدسته دوم از جايي آغاز 
ي گسترده و عظيمي پيرامون انقالب و بسيج سياسي در آن شد. هاپژوهش سازسببايران، 
» اخالقي نظم به مدرنيزم از: اسالم به ايران تبديل«ي در پژوهشي با عنوان آبادنجمافسانه 

خگويي به اين علل فكري و فرهنگي اين انقالب را جستجو كرده است. مقاله در پي پاس
مسائل دنيوي خود به  حلراهپرسش است كه چرا در ايران تعداد زيادي از مردم براي يافتن 

اسالم روي آوردند؟ وي در توضيح علل اجتماعي اين گرايش، به آثار و پيامدهاي 
ي كشاورزي و هااستيسو  كنديمدر ايران اشاره  1350و دهه  1340اصالحات دهه 

 دانديمتوسط روحانيت را علل عمده انقالب  هاآنهر و جذب مهاجرت جمعيت به ش
ي تحت امقالهدر  ). حميد عنايت در بررسي علل وقوع انقالب ايران1987ي، آبادنجم(

، معتقد است كه مفهوم »انقالب اسالمي: مذهب در قالب ايدئولوژي سياسي«عنوان 
ي [وقوع انقالب ايران] را توضيح رماديغتمامي علل پيچيده  توانديمي كه اشناسانهجامعه

ي سنتي اقتدار هاوهيشاست. انقالب به دنبال انحطاط در  (Anomy)ي هنجاريبدهد، مفهوم 
ي معيارهاي ارزيابي جايگاه اجتماعي اتفاق افتاد. تضعيف خانواده، مهاجرت ختگيرهمبهو 

صنعتي شدن  الينفكي روستايي به شهرها، پيدايي عادات و اخالقياتي كه جزو هاگروه
ي سنتي، همگي هانگرشو  هاارزشبودند، عدم تعادل بين نوگرايي ناقص يا سطحي و 

ي فرهنگي و اخالقي دور هاشهيري در سقوط حكومت شاه داشتند. مردم از اعمدهنقش 
  ).1377شده بودند (عنايت، 

يي هايژگيوسي اشاره كرديم، به برر هاآنهر يك از پژوهشگراني كه در اينجا به آراي 
با نظريات پژوهش حاضر  هاآن. برخي از اندپرداختهدر جامعه ايرانِ پيش از انقالب 

اما ؛ باشديم هايكينزداين  ازجملهجامعه  - ي الگوي بازتابي دولتريكارگبهنزديكي دارد. 
، به نسبت اين هاپژوهشاز اين  كدامچيهكه  شوديمتفاوت پژوهش حاضر از جايي آغاز 

. از طرفي ديگر، دو اندنپرداختهوالت با بسيج سياسي در انقالب اسالمي ايران تح
در انقالب اسالمي ايران  وارتودهي) كه به نظريه جامعه آبادنجمپژوهشگري (عنايت و 

 هاآناشاراتي داشتند، تنها به نقش تصورات مردم درباره انحطاط اخالقي جامعه و گرايش 
  .اندماندهجامعه غافل  - ز الگوي بازتابي دولتكرده و ا ديتأكبه اسالم 

  : (تلخيص پيشينه پژوهش)1جدول شماره 
سال   نگارنده (گان)  پژوهش صورت گرفته

  پژوهش
تفاوت با پژوهش   نقطه تمركز

  حاضر
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ي قدرتمند، دولتجامعه

ي شناختجامعهضعيف؛ تبيين 
ران جامعه در اي - مناسبات دولت

  عصر قاجار

عليرضا
سميعي 
  اصفهاني

ساختار جامعه  1387
بر  ديتأكقاجار و 

نظريه دولت در 
  جامعه

بررسي رابطه 
 - بازتابي دولت

جامعه محدود به 
  دوره قاجار

دولتساختپيامدهاي
 جامعه بر اول پهلوي مدرن

  ايران ياشبكه

مهدي
نجف زاده و 
مهدي عباسي 

  شاهكوه

 پيامدهاي 1392
 مدرن دولت ساخت
 جامعه بر اول پهلوي

  ايران ياشبكه

 عدمبر  ديتأك
ي هويت ريگشكل

ملي، بروز منازعات 
مذهبي، زباني و 
 - قومي و تضاد دولت

  ملت

مدنيجامعهستيهندگي
 ايران؛ در دولت و ياشبكه

 جامعه و دولت رابطه بازخواني(
 با اول پهلوي عصردر آغاز  ايران

  )مدرس نقش بر ديتأك

شهروز
 و شريعتي

 عباسي مهدي
  شاهكوه

بازخواني  1393
ي سيد حسن هاكنش

مدرس در قالب 
ي و اشبكهجامعه 

تضاد آنتاگونيستي 
  وي با دولت

بر  ديتأك
ستيهندگي جامعه 

ي با اشبكهمدني 
  دولت پهلوي اول

از:اسالمبهايرانتبديل
  اخالقي نظم به مدرنيزم

افسانه
  يآبادنجم

علل فكري و  1987
  فرهنگي انقالب

ي ريگبهرهعدم 
الگوي دولت در از 

  جامعه

انقالب اسالمي: مذهب در
  قالب ايدئولوژي سياسي

حميد
  عنايت

بروز  1377
ي و جدايي هنجاريب

ي هاشهيرمردن از 
  خالقيا - فرهنگي

بر  ديتأك
 - ي اجتماعيهاارزش

اخالقي و نه مناسبات 
  دولت در جامعه
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 تمهيدات نظري. 2

  (Web like society)ي اشبكهي جامعه 1,2

جوامع قدرتمند، دولت ضعيف، روابط دولت و جامعه و «جوئل ميگدال در كتاب 
ي تنظيمي روابط اجتماعي هايتوانمندبه ضعف )» 1988(ي دولت در جهان سوم هاتيظرف
. ميگدال به پردازديمي جهان سوم هادولتدر  شدهكنترلي اوهيشي منابع به ريكارگبهو 

نظريات نوسازي » خطي و فرجام شناسانه«ي هادگاهيدلحاظ نظري و تئوريك، مخالف 
و از پرداختن به آثار پيرامون  كنديممركز بر پيرامون را بررسي  راتيتأثتنها  است كهغربي 

پويايي  تواندينم توسعهدرحال. به عقيده وي تحليل طبقاتي جوامع اندماندهبر مركز مغفول 
همچنين نظريات نظام جهاني و وابستگي  ي توضيح دهد؛درستبهو تحوالت آن جوامع را 

. ميگدال معتقد است رسنديمنيز براي توضيح مسائل مربوط به جهان سوم نارسا به نظر 
و تنگناهايي را براي  هافرصتعوامل اقتصادي و سياسي ناشي از نظام جهاني،  هرچند

جامعه در اين اما پويايي و ديناميسم روابط دولت و ؛ كنديمكشورهاي جهان سوم ايجاد 
(نجف زاده و  روديمروابط مركز و پيرامون جهاني بسي فراتر  راتيتأثكشورها از حدود 
ي اصلي، ميزان استقالل عمل و مسئله). بر اين اساس، 71 - 72: 1392عباسي شاهكوه، 

بر  هيدوسو صورتبه. مطابق ديدگاه وي، دولت و جامعه استقوت دولت در اين جوامع 
و ضعف يكي نسبت به ديگري، نوع رابطه را نشان خواهد  گذارنديم ريتأثيكديگر 

 واحدي يهاتيهو نيز جوامع است معتقد همچنين او . (MIGDAL, 1988: 33- 34)داد

 مقابل ينقطه در درواقعهستند.  برخوردار گوناگوني اجتماعي يهاسازماناز  و نداشته

 را اجتماعي كنترل دولت، از مستقل كه دارند وجود فراواني ي اجتماعيهاسازمان دولت،

 نهاد سنتي، -سياسي يهاچهره قبايل، ،هاخانواده :از اندعبارت هاسازماناين  ؛كننديم اعمال

 مشخص يهاحوزه در قواعد ايجاد حق سر بر كه هاشركت و هارهيعش طبقات، مذهب،

 را شيهاتيقابل بتواند دولت . اينكهشونديم درگير دولت با اقتصادي، و زندگي اجتماعي

 و قانون مسير در اقتصادي و اجتماعي كه تغييرات آورد پديد را تضمين و اين دهد افزايش
 بستگي اجتماعي يهاسازمان از آميزه اين و دولت ميان تعامل به ،روديمپيش  آن سياست

  (Ibid: 32- 37 ).رددا

 ياشبكهالف) جامعه 

 هركدامكه  شوديمي اجتماعي قلمداد هاسازمانتركيبي از » جامعه«ي ميگدال هاانگارهدر 
 چراكهبه شكل مستقل، از قدرت و آزادي عمل بااليي براي كنترل اجتماعي برخوردارند. 
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ي اجتماعي و همچنين بسيج اجتماعي، به هااستيسبراي اجراي  هاآنظرفيت و توانايي 

ي براي رينفوذناپذكه با موانع  ارآمدي رهبران دولتي. ناكگردديمساختار جامعه مربوط 
ي قدرتمند است كه رو در روي اجامعه، ناشي از گردنديمي دولت مواجه سلطهاعمال 

ناتواني دولت در اين امور، ناشي از مقاومتي است كه  گريدعبارتبهقرار داد.  هاآن
، روساي قبايل، داراننيزم، هاسازمانها و نخبگان محلي سنتي مانند روساي اليگارشي

. دهنديمنشان  شانياجتماعي هاسازمان لهيوسبهدهقانان ثروتمند، زعما و رجال قدرتمند 
، چندپارهباال باشد ولي اعمال آن  توانديمي، كثرت اقتدار اشبكهي جامعهدر  درمجموع

  (Ibid: 33- 34).متفرق و پراكنده است
   (Survival strategy) ب) راهبرد برزيستن

وژي ، ايدئولهااسطورهي نمادين (هايكربنديپي از معاني، امجموعهراهبرد برزيستن شامل 
 ي مختلف جهت اعمالهاسازماني است كه از سوي مجازاتو  هاپاداشو اعتقادات) و نيز 

 اي بقايرنايي بي برزيستن مبهاياستراتژ. گردديمكنترل و تعيين قواعد رفتاري مردم ارائه 
 هونددهنديپشخصي، راهي به سمت تحرك اجتماعي عمودي يا پيشرفت فردي و همچنين 
ي هافرصتهويت فرد با هويت گروهي و عمل جمعي است. مردم، نظام نمادين را با 

ر دود را تا نيازهاي فوري مادي خود را برطرف نموده و جايگاه خ كننديمعمل، تركيب 
ي رسمي و هاسازماننمايند. بر همين اساس ميگدال اجتماعي مشخص  مراتبسلسله

اد را با و روابط افر افتهيسازمانكه تعامالت  كنديمي توصيف امجموعهي را ررسميغ
ي مختلف و جماعات هاانجمنقبايل،  رندهيدربرگ هاسازمان. اين كننديمسايرين تنظيم 

عي تار اجتماو نمادها را جهت هدايت رف هاپاداشو  مجازاتمحلي هستند و مجموع اي از 
ريدان موحاني و رو دهقان،  دارنيزممردم كه تعامالت ميان پدر و پسر، كارفرما و كارگر، 

ي اجتماعي هاسازماني كه اشبكه. در جوامع رنديگيمبه كار  شوديمو غيره را شامل  هاآن
رفتار  ي نظيرورد موضوعات بنياد، در مپردازنديمبر سر قواعد بازي به كشمكش با يكديگر 

ر چنين دي اساسي وجود دارد. هاشكافي جامعه، دهسازمانمناسب انسان و چگونگي 
ه بشرايطي مردم بايد بين عناصر مختلف، در تدوين راهبردهاي برزيستن خود دست 

 ي رقيبهاانسازمانتخاب بزنند، انتخابي بسيار دشوار، چرا كه با احتمال مجازات از سوي 
  ).103- 104: 1395(ميگدال،  شونديم روروبهسازمان دولت است،  هاآن نيترمهمكه 
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 ج) سياست برزيستن

در تغيير و تعيين قواعد حاكم بر رفتار مردم و  توانندينمي ضعيف هادولتبه اين دليل كه 
. منظور از كننديمرا اتخاذ » سياست برزيستن«يي تحت عنوان هااستيسباشند،  مؤثرجامعه 

ي رويكرد اقتدارگرايانه ريگشكلي نخبگان سياسي و مصالحهسياست برزيستن، سازش و 
دولت، نسبت به نيروهاي اجتماعي است. رهبران ارشد دولتي در جوامع چندپاره با چالشي 
عميق مواجه هستند، آنان مجبورند براي بسيج سياسي، امنيت در مقابل خطرات ناشي از 

ي و نيز بقاي خود، به ايجاد نهادهاي كارآمدي دست بزنند كه حاصل اين امر، ي سياسثباتيب
ي جامعه اشبكهي است كه تحت كنترل آنان قرار ندارد. ساختار ابالقوهتشكيل مراكز قدرت 

به تغيير و اصالح  توانيمي اين الگوها ازجملهالگوهاي بسياري است؛  سازنهيزم
ي هااستيسي تحول اجتماعي)، شكل و شيوه جابهن ي دولت (سياست برزيستهاتياولو

ي كثيف و...) و ساختار سازماني دولت هاحقهو گسترده مقامات،  عيسر ييجاجابهدولت (
و در نهايت تصرف  هااستيسو ناكارآمد)، چالش در اجراي  زائد(وجود نهادهاي 

ي اساسي و هاشكافه بين ساختار جامع كهيماداميي از اقتدار دولت اشاره كرد. هاحوزه
پراكندگي در كنترل اجتماعي وجود داشته باشد، رهبران دولتي، در همان حال كه با استفاده 

، بايد پردازنديمي مستقر توزيع قدرت و ثروت در جامعه وهيشاز منابع دولت به بازتوليد 
 -MIGDAL, 1988: 214)ي ائتالف و توازن مراكز قدرت را در پيش گيرندهاياستراتژ

237) .  

 (Theory of Mass Society) وارتودهجامعه  هينظر.    2-2

ويليام كورن «و   (Hannah Arendt)»هانا آرنت«را نخستين بار  وارتودهنظريه جامعه  
ي كاركردگرايانه هاهينظرمطرح كردند. اين نظريه كه از   (William Kornhauser)»هاوزر

. نظريه مذكور بر آن است كه دانديمي شدن جامعه اتودهاست، وقوع انقالب را محصول 
ي اتوده شرطبهي انقالبي و ظهور رهبران انقالب تنها هايدئولوژيابسيج انقالبي، پيدايي 

كاركردگرا، ساختارهاي  پردازانهينظري، از نگاه طوركلبهاست.  ريپذامكانشدن جامعه 
، اصطالحبهو تا زماني كه اين ساختارها و  دشونيممعيني در جامعه موجب ثبات دائمي آن 

اما  ؛ترتيبات ساختاري خاص بر جامعه حاكم است، مشكلي در جامعه به وجود نخواهد آمد
ي در اتودهزماني كه اين ترتيبات ساختاري جامعه از ميان برود، احتمال بروز انقالب از نوع 

شدت  )(Totaliterتي توتاليترحكوم سيتأسو در پي آن، احتمال  ابدييمجامعه افزايش 
  ).45: 1387(كوثري و ديگران،  رديگيم
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» ياتودهي جامعهسياست «ي در كتاب اتودهجامعه  پردازهينظر، كورن هاوزر اميليو
ي آسانبهها) ي برجسته (اليتهاگروهنظامي اجتماعي كه در آن « عنوانبهي را اجامعهچنين 

ي هاگروه لهيوسبهبه سهولت مستعد بسيج  هاتودهو  رنديگيمقرار  هاتودهدر معرض نفوذ 
ي هاگروهي، اعضاي جامعه فاقد تعلق به اجامعه. در چنين كنديمتعريف » برجسته هستند

 ژهيوبه. باشنديمي شغلي هاگروهي آزاد و هاانجمنو  هاتيجمعمستقل، جماعت محلي، 
وانساالري مركزي به زيان جامعه ي ديهاسازمانگسستگي روابط شخصي افراد و گسترش 

ي هستند. در چنين اتودهي جامعهي هايژگيوي واسط ميان فرد و دولت، هاگروهمدني و 
ي هاجنبش. طبقات اجتماعي كه از گردديمي ممكن اتودهو رفتار  آمالشرايطي وقوع 

، طبقاتي هستند كه داراي كمترين روابط اجتماعي در ميان كننديمي سخت حمايت اتوده
 حالنيباا. كنديمو اين بيش از همه در مورد طبقات پايين صدق  باشنديماعضا خود 

يي از همه طبقات اجتماعي، گسيخته و فاقد همبستگي هستند، اعضاي هابخش ازآنجاكه
: روشنفكران غير شونديمفت ي يااتودهدر سياست  كنندگانشركتتمام طبقات در ميان 

ي بحران هازمان دري و كارگران منزوي اهيحاشوابسته و بي طبقه، بازرگانان و كشاورزان 
). در چنين مواردي، اتميزه شدن 95 - 96: 1387(بشيريه،  اندشدهي درگير اتودهدر سياست 

، اتفاق ودشيمي گروهي به داليلي محو هايوفاداركه در آن  (Atomization)اجتماعي
ي هايبندگروهدر چنين شرايطي نخبگان و غير نخبگان فاقد  كورن هاوزر. به عقيده افتديم

غير نخبگان براي  ژهيوبهو  رديگيم، هر گروه در دسترس ديگري قرار گردنديماجتماعي 
 شوديمي شدن موجب پيدايش حالتي در افراد اذره. انديدسترسقابلتجهيز توسط نخبگان 

ي جابهي جديد اجامعهي جديد و نيز جستجوي هايدئولوژياكه آنان را آماده پذيرش 
 دهديم. علت آن نيز اين است كه اين امر ابتدا به او امنيت كنديم رفتهازدستجامعه 

(Kornhauser, 1959: 32- 33).  
ژگي وي راي چهارشكلي از رفتار جمعي و دا وارتوده، رفتار جامعه كورن هاوزربه نظر 

  است:
 مركز توجه رفتار فوق تجربيات شخصي و زندگي روزمره نيست. - 1

 مستقيم است. طوربهنحوه پاسخگويي عامه مردم به موضوعات سياسي  - 2

توجه و شدت  است و ممكن است هر زمان مركز ثباتيبرفتار فوق در حد بااليي  - 3
 اش را تغيير دهد.پاسخگوي
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، شوديمي دهسازمانرفتار فوق در اطراف يك برنامه و هدف خاص  كهيهنگام - 4
 .رديگيمويژگي جنبش توتاليتر به خود 

ي به جنبش غذاده عنوانبهعمل اتباع اتميزه شده در ورود به جنبش و گروه جديد، 
ي اجتماعي باشند، هاگروهممكن است از همه  وندنديپيم هاجنبشاست. افرادي كه به اين 

ي طبقه متوسط، كارگران اهيحاش، اعضاي هاگروهروشنفكران غير متصل به طبقات و مانند 
  ).69: 1389و كشاورزان اتميزه و غيره (ملكوتيان، 

  ياشبكهي جامعهساخت دولت مدرن و تضعيف جايگاه بازيگران . 3
  روحانيت 1,3
 عهيشكل گرفت كه خود را به مذهب ش رانيدر ا يحكومت ه،ياستقرار دولت صفوهنگام از 

 يهمراه بود، زندگ يعيورسوم شكه با اعتقادات و آداب ييدر فضا زيمتصل كرد. مردم ن
 عه،يمذهب ش يامام دوازدهم برا بتيغ يامدهاي). ازجمله پ17- 18: 1369كردند (الگار، يم
مذهب را بر عهده  ينيد ريو تفس نياز د يكه پاسدار ودب يهانيفقي از اشبكه شيدايپ

بود. در  عهيمتأثر از فقه ش رانيا يياول، نظام قضا يتا قبل از اصالحات دولت پهلو داشتند.
 ديو كارگزاران با انيمجر يو حت يينظام قضا نيحاكم بر جامعه و همچن نيقوان ،عهيفقه ش
ي از اشبكه گريكديبا  ونيو روحان ياسالم نيقوان ،نسبت نيباشند. بد ياژهيو طيشرا يدارا

با دولت مركزي  هاآني زنچانهيي شكل دادند كه قدرت و قضا يدر نظام حقوق قدرت را
يك سازمان اجتماعي مقتدر بخش اعظم كنترل  عنوانبهبنابراين علما ؛ را افزايش داده بود

و  "هدايت رفتار مردم"براي  "آورالزامقواعد "اجتماعي را در دست داشتند و قادر بودند 
ارائه نمايند و دولتي ضعيف همچون  هاآن "ي كارآمد براي بقايهاياستراتژ"نين همچ

 ترجذابي بقاي هاياستراتژدولت قاجار توان رويارويي با اين قدرت گسترده يا ارائه 
  ).129: 1387براي مردم را نداشت (سميعي اصفهاني، 

 ييرا در دستگاه قضا ياصالحات جيتدردولت خود، به يهاهيپا ميپس از تحك رضاشاه
و  1305اقدام در سال  نيرا به حداقل برساند. اول ونينفوذ مذهب و روحان تاآغاز كرد 

ابتدا  يشده بود، اجرا شد. ومنصوب هيداور كه به سمت وزارت عدل اكبريعل يلهيوسبه
در  يو يبرا ايژهيو اراتياخت زيدر تهران را منحل كرد و مجلس ن ييقضا التيتشك
افتتاح شد و در  ديجد هيعدل 1306كرد. در سال  ضيتفو يياصالحات قضا يراستا
آشنا  يكه با مسائل حقوق ديجد كردگانليو تحص ونيروحان نيقضات از ب ديجد التيتشك
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سال  ليامر باعث شد تا در اوا ني) ا141- 180: 1369 ،ي(عاقل شدنديبودند، انتخاب م

 التيكه اغلب تحص يداده و كسانشغل خود را ازدست ونياز روحان يريتعداد كث 1306
 بيبه تصو ديجد يقانون مدن 1307سال و در ادامه،  رنديها را بگآن يداشتند جا يغرب

. )19 - 21: 1369شرع بود (الگار،  يهامجلس برسد كه در عمل، سكوالر ساختن دستگاه
اسناد و امالك، در انحصار داشتن قانون ثبت ليعلما به دل شاهنيهرچند در زمان ناصرالد

و در  رضاشاه)؛ اما در دوره 153: 1373خو،  يلياسناد شدند (خلمقررات ثبت يمانع از اجرا
 ونيرا بر روحان ييشد كه ضربه نها بياسناد و امالك تصوثبت نهيدر زم يقانون 1311سال 

قانون به وجود آورد و  اين در ياعمده تراييتغ ،يياروپا ني. داور با الهام از قواناختوارد س
از  يقانون، برخ نيموجب امجلس گذشت. به بياسناد و امالك از تصوقانون ثبت

 اعمال شرع هايدادگاه يوسيلهبه كه نامهيهنامه و گواقسم ،ياسناد حقوقثبتمانند  اراتياخت
خود  يقدرت حقوقاز  ياقسمت عمده تيروحانانحصار روحانيت خارج شد و  ازشد، مي

 نيقوان به كنند مجبور بودند تيفعال نهيزم نيدر ا خواستنديكه م يونيرا از دست داد. روحان
: 1378منش،  رتيبه شغل خود ادامه دهند (بص يرروحانيمصوبه عمل كنند و با لباس غ

 يوضع شد كه با عرف شرع ينيقوان رانيحقوق ا خيبار در تار نينخست يبرا نيابرابن .)58
جرم ادعاشده، در حضور حاكم شرع  كيسوگند شاهدان در خصوص . داشت رتيمغا

از  يگريشده بود. قسمت دداده يبه و يشرع نيقوان ريو حق تفس گرفتيصورت م
سال  18 ريكب يسن قانون كهيهنگام. سلب شد هاآناز  1303در مهر  ونيروحان فيوظا

جسد در دانشكده  حيبود. تشر يبا حكم قرآن درباره سن شرع ريمغا تغيير نيكه ا شداعالم 
به  يمحل ثبت ازدواج و طالق از محاضر شرع ريي. تغمجاز اعالم شددانشگاه تهران  يپزشك

 يسكوالر ساز نهيزماول در  يدولت پهلو ياقدامات حقوق گرياز د يدفاتر اسناد رسم
 يو شخص رضاشاه براي پهلودولت  ني)؛ بنابرا69 - 70: تايب ،يجامعه بود (آور

چون بركنار ساختن  ياقدامات ي (روحانيت) در جامعه،اشبكهي نفوذ بازيگران محدودساز
مخالف  يمدن نياستناد به قوان كرده،ليدانان تحصكار آوردن حقوق يو رو يقضات سنت

اعالم كردن  يرقانونيو غ اسنادتثب ياز انجام كارها تيشرع اسالم، منع كردن روحان
محدود كردن يكي  )؛ كه150: 1389 ،ياني(قد قربان را به انجام رساند ديتظاهرات در روز ع

ي را در پي داشت. چنين محدوديتي در دوره محمدرضا اشبكهبازيگران جامعه  نيتريقواز 
با تضعيف مجتهدان كه وابستگي كمتري به دولت داشتند  محمدرضا شاهشاه ادامه پيدا كرد. 

را كه به دولت وابستگي داشت،  جمعهامام، حمايت از شدنديمانتقاد از دولت  سازنهيزم و
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امري  - مبارزه دنيا در مقابل دين عنوانبهي را امنازعهي مردم چنين تودهافزايش داد. 
ي كه در اصالحات ارضي مجتهدان حتي طرف مشورت اگونهبه. دانستنديم ريناپذاجتناب

ترتيب ). بدين45: 1387در نظر گرفته نشد (بيل،  اصالًي اسالمي هاوهيشد و هم قرار نگرفتن
اي با كاهش افراد و اعتبار رو به رو بودند. طي دوره هاي جامعه شبكهعلما مانند ديگر گروه

و تعداد طالب از  138باب به  252هاي مذهبي از تعداد مدرسه 1349تا  1340اي از سال 
  ).185: 1381هش يافت (كمالي، كا 7482نفر به  14419

  تجار و بازاريان سنتي 2,3
تجار و "يكي ديگر از منابع مقاومت سنتي عليه دولت تا قبل از برآمدن حكومت پهلوي، 

هاي استمرار ضعف هاي اقتصادي دولت در دوره پهلوي، زمينهبودند. سياست "بازاريان
گيري بورژوازي دولتي را فراهم آورد. بورژوازي تجاري، تقويت بورژوازي صنعتي و شكل

حجم و ارزش، كنترل تجارت خارجي  ازنظرافزايش تجارت داخلي و خارجي  باوجود
توسط دولت و ايجاد انحصارات دولتي در ورود و صدور محصوالتي مانند شكر، چاي، 
قماش، دخانيات، كنف، برنج و فرش موجبات ضعف و نارضايتي تجار و بازرگانان را 

  ).129: 1363ير، آورد (باري فراهم
هاي صنعتي باعث تقويت بورژوازي صنعتي شد. پيشگامي و هدايت دولت در برنامه

- داران و بلندپايگان دولتي را به سرمايههاي دولت بخشي از بازرگانان عمده، زمينسياست

به  داران ايرانيهاي اقتصادي در بخش صنعت ترغيب كرد. سرمايهگذاري و تمركز فعاليت
هاي تشويقي دولت، كنترل واردات، مند بودند اما سياستتجارت بيش از صنعت عالقه

داده بود. همه  شيافزاهاي صنعتي را گسترش بازار داخلي و تورم، سود حاصل از فعاليت
اين عوامل باعث شد بخش خصوصي در فرآيند صنعتي شدن جامعه ايران بيش از گذشته 

بيش از نيمي از واحدهاي صنعتي متعلق به بخش  1320سال  در كهينحوبهمشاركت كند. 
هاي كوچك و متوسط تقريباً تمام اين واحدها در زمره كارخانه وجودنيبااخصوصي بود. 

درصد نيروي كار بخش  5/13تنها  1320، در سال آمدهعملبهبودند. بر اساس برآوردهاي 
داري د از رشد سرمايهبدين ترتيب هرچن .صنعت در بخش خصوصي اشتغال داشت

بايد درباره محدوديت و ناتواني  زمانهمتوان سخن گفت اما مي رضاشاهصنعتي در دوره 
داران صنعتي در سرمايه ازآنجاكهكرد. درواقع  ديتأكآن در مقايسه با بخش دولتي صنعت 

دوره رضاشاه تا حد زيادي به دولت وابسته بودند نقش بارزي در قدرت و سياست 
يابي گيري و قدرتهاي توسعه صنعتي با محوريت دولت به شكلنداشتند. سياست
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- ها با اشغال موقعيتانجاميد. آن رتبهيعالساالر و مديران بورژوازي دولتي، نخبگان ديوان

هاي كليدي در دستگاه حكومتي و در صنايع دولتي نقش محوري در توسعه اقتصادي و 
ها منوط به ادامه تسلط دولت اما استقرار قدرت آن؛ فا كردنداجتماعي در دوره پهلوي اول اي

مختاري اقتصادي و سياسي از دولت و ها نيز فاقد خودآن درهرصورتبر اقتصاد بود. 
 ،كار آمدن رضاشاه يتا قبل از رو). 154: 1384يي، نايسوابسته به آن بودند ( جهيدرنت
 نيطراز اول داشت و ا يو علما تيانبا روح يكي(تجار) ارتباط نزد يسنت يدارهيسرما

 گانهي ونيكنند. تجار و روحان دايدولت استقالل پ از ينوعها را قادر ساخته بود تا بهرابطه آن
روند تا اواخر دوره قاجار كه تجار با  نيمجزا و مستقل از حكومت بودند. ا يهاقدرت

موانع،  نيروبرو شدند، ادامه داشت. در كنار ا يو ناامن يقانونيمانند استبداد، ب يموانع متعدد
عرصه را بر رشد تجار و بازرگانان تنگ  زيشد نيداده م هايكه به خارج يمتعدد ازاتيامت

پرآوازه و مهم كه اقدام  اريبس يالضرب، تاجر نيكه حاج محمدحسن ام ياگونهكرده بود. به
 ،يورشكست شد (مهدو ليدال نيخط آهن از محمودآباد به آمل كرد به هم دنيبه كش
1379 :35(.  

- عاليتفبا تأسيس وزارت اقتصاد ملي، حكومت را چارچوب تمام ابتكارها و  رضاشاه

ه او مطلق ي و نوسازي اقتصادي كشور قرار داد. دولتساز يصنعتهاي اقتصادي در برنامه 
 وكارسبكمي از نيهاي بزرگ دولتي، از طرفي بيش از ها و ايجاد انحصاربا باال بردن تعرفه

از  هاي آنانونتجارتي را از دست بازرگانان ربود و از ميزان فعاليت و استفاده مشروع و ق
ه بهاي كمرشكن فضاي عمومي و رقابت جامعه كاست و از طرف ديگر عوارض و ماليات

كه براي  ). همچنين حكومت به اين نتيجه رسيد167: 1373ها تحميل كرد (خليلي خو، آن
يرد و يش گدل كردن بودجه و كسب درآمد بيشتر، بايد رويه بازرگاني دولتي را در پمتعا

سهامي  هايكتهايي به سبك شرها را توسعه دهد؛ بنابراين، شروع به ايجاد سازمانانحصار
د نيرومن نتي وسدولتي كرد. دولت پهلوي با اين كار، از حضور طبقه بورژوازي دولتي و نيمه

بخش « در اين دوره رفتههميروقتصاد و سياست جلوگيري كرد. جهت مشاركت در ا
  ).216- 217: 1386ي سنتي رشد كرد (مطلبي، بورژوازدر مقابل بخش » دولتي

هاي رضاشاه از رشد بورژوازي ملي و بازاريان جلوگيري ، اگرچه روشدرهرصورت
بيست سال، يك داري دولتي در ايران را وضع كرد. در ظرف كرد، ولي او بنياد سرمايه

داري ظهور كرد. اين بندي اجتماعي ماقبل سرمايهداري دولتي در كنار صورتسرمايه
رخ داد توانست كماكان  1320تمام حوادثي كه پس از شهريور  باوجودداري دولتي سرمايه
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تر نمود يابد. بر اساس ي گستردهاگونهبهدهد و در دوره پهلوي دوم  ادامهبه حيات خود 
ميگدال، گسترش نفوذ و زمينه اقتصاد ليبراليستي غربي به ايران در قرن نوزدهم  تعابير

ي كهنه كنترل اجتماعي اين قشر سنتي را متزلزل كرد. در بعد اقتصادي هاياستراتژي هاهيپا
ي شكاف سنت و تجدد هستيم كه خود را در قالب اقتصاد ريگشكلشاهد  جيتدربهنيز 

). پس از سقوط 131: 1387(سميعي اصفهاني،  دهديمنشان معيشتي و اقتصاد كااليي 
اين تحول در اصالحات  نيترمهمرضاشاه، رابطه دولت و بازار تحوالتي را به خود ديد كه 

ارضي رخ داد. پس از طرح و اجراي اصالحات ارضي، جامعه و اقتصاد از وضعيت 
و وابستگي مالي به محافل اقتصادي دولت  - ي عمرانيهااستيساز  متأثربورژوازي تجاري 

ي اجتماعي با برتري طبقه بندصورتي از امرحلهوارد  جيتدربهقدرتمند بيروني، 
ي مالي و صنعتي گرديد. نوسازي صنعتي و دگرگوني اجتماعي در دوره دارهيسرما

ي اجتماعي فعال در بازار با هاهيالساختار طبقاتي را متحول كرد. نيروها و  محمدرضا شاه
حات اقتصادي و حمايت دولت از بخش صنعتي و توليدي، با تنگناها و اصال

سياست رسمي دستگاه حكومتي در راستاي  درواقعشدند.  روروبهي زيادي هاتيمحدود
ي مالي و دارهيسرماي سنتي و تشويق و تقويت بورژوازخردهتضعيف بورژوازي ملي و 

تصور شاه نسبت به بازاريان نشات مي ). چنين سياستي از 147: 1385صنعتي بود (ازغندي، 
ها را از مي دانست كه حركت در برابر آن» هاي كهنه پرستيآدم«گرفت. وي بازاريان را 

  ).184: 1381الزامات حركت در جهت مدرنيزه كردن كشور بود (كمالي، 
  عشاير و دهقانان 3,3

ي عهد قاجار بودند. اشبكهيكي ديگر از بازيگران عمده جامعه  "روساي ايالت و عشاير"
از قدرت  هاآنحدود ربع جمعيت ايران در آن دوران، متشكل از عشاير بود. روساي 

اجتماعي و سياسيِ چشمگيري برخوردار بودند. برخورداري از همبستگي باالي 
ي مسلح قدرتمند براي حفاظت خود، از منابع هاگروهي از مندبهرهي و همچنين گروهدرون

). 132: 1387(سميعي اصفهاني،  رفتيمدرت سياسي ايالت به شمار ي قهاهيپاعمده 
اي را جانبهسابقه و همهدولت مطلقه پهلوي، نخستين دولت در تاريخ ايران بود كه تالش بي

ساالري از خود نشان داد تا در تمركز و انحصار منابع با گسترش ارتش مدرن و ديوان
). 29: 1380قاجار را از ميان بردارد (كاتوزيان، پراكندگي و تكثر در ساخت قدرت دورانِ 

ي اصلي نيروهاي مسلح آن بود كه در واليات و مناطق عشايري نظم برقرار كنند. فهيوظ
هر سياست اجتماعي، اقتصادي و  باًيتقرسياست رضاشاه نسبت به ايالت و عشاير، مانند 
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بود  بناشدهمركزگرايي محوري و ت - كه در پيش گرفت، بر پايه احساسات فارس فرهنگي

از زمان جنگ جهاني اول در ايران رشد كرده بود.  ژهيوبهكه از زمان انقالب مشروطه و 
تحميل قانون و نظم بر مناطق عشايري، بلكه نابودي كامل  تنهانههدف اين ايدئولوژي 

مناطق ). بدين ترتيب، با ادغام 234 - 235: 1394ي بود (كاتوزيان، الهيقبزندگي و فرهنگ 
ي جديد، قدرت نظامي و رنظاميغي نظامي و ساالروانيدمستقل عشايري در چارچوب نيمه

  ).151: 1384يي، نايسشد ( شكستهدرهمسياسي رهبران ايالت 
ز ا رخيبن با از بين برد ايالت روسا و سر جنبانان ينفوذ محل كاهشو » تخته قاپو«
ال سدر  مد.اهم آها فري كردن آنزندان اي ن وقرار داد تحت نظر ، انتقال به مركز،مهم سرانِ
امالك  ويضبراي تعن اعتبار اهزار توم 18كه مبلغ به تصويب مجلس رسيد  ياحهيال 1311
به منطقه  يااز منطقهكوچ آنان  باهدفي احهيال. چنين گرفتيمدر نظر  التيو ا ريعشا
موجب  شد كه غرب انجاماز جنوب به شمال و از شرق به  اهمعاوضه امالك آنو  گريد

 تيماح ي). سرچشمه اصل85 - 86: 1374 ،ي(مك ديگرد ريو اتالف عشا انيخسارات و ز
 يدهزمانسا و جادياو در ا ييمردم، توانا انياو در م هياول تياز رضاخان و محبوب ياسيس

ادن د نايدر سراسر كشور و پا يمركز ومتبود كه توانست استقرار قدرت حك ينيارتش نو
نجام رساند. را به ا يمحل يهاكشور و قدرت ريو خودمختار عشا مستقلمهيبه وضع ن

عد و بارتش در لرستان در سال  يروزي، پ1301در تابستان  مكويآقا س ليشكست اسماع
ر گرفته شد. د جشن رانيا يدر آن زمان در تمام شهرها 1303سركوب خزعل در سال 

ه تنها با بكار نه نيآنان بر جامعه بود و ا يرگيچ يار اصلها ابزدولت يكه جنگ برا يعصر
عامل  گانهيعنوان به شانيا تيفشار بلكه با قبوالندن مشروع يانحصار درآوردن ابزارها

و  ياديرضاشاه نقش بن يريمبارزات ضد عشا .حفظ وحدت كشور انجام گرفت
: 1383 ن،يداشت (كرون نيدولت نو كيساختن  يبرا يو يهادر تالش ريناپذاجتناب

 حلراه بدون ارائه هيچ هاآنسياست رضاشاه نسبت به قبايل، ادامه كنترل نظامي بر  ).323
را با زور  هانآي او در مورد كُردها و ساير قبايل عمده اين بود كه مشخطاقتصادي بود. 

به  نظامي اينيروه قيطررا دستگير و زنداني ساخته و از  هاآنخلع سالح كرده، رهبران 
ين برا  طلبانههيتجزكنترل آنان بپردازد. همچنين دولت ايران كوشش داشت تا احساسات 

اين  رها، بال نظير لي ملي سركوب سازد و بعضي از قبايهاتياقلكُردها و ساير افراد قبايل و 
  ).186: 1390سياست دولت تار و مار شدند (كدي، 
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 80عشاير در كل جمعيت كشور از حدود  طي دوره پهلوي، تناسب جمعيت دهقانان و
كاهش يافت.  1350درصد در اواخر دهه  50به حدود  1300درصد در اوايل دهه 

محمدرضا ي خود را در دوران رضاشاه و شناختجامعهاهميت  نينشكوچعشاير  خصوصبه
درصد كل جمعيت كاهش يافتند. در  5درصد به كمتر از  25از   باًيتقراز دست دادند و  شاه
ي در قوانين موضوعه جديد كشور به رسميت تيورعاربابمناسبات  1310 - 1330ي هادهه

شناخته شد. اگرچه تجاري شدن كشاورزي، رشد جمعيت، مهاجرت روستاييان به شهر و 
 هادههجتماعات روستايي را در اين ا جيتدربه ونقلحمليي در زمينه ارتباطات و هاشرفتيپ

  مطلق و نسبي فقيرانه باقي ماند. صورتبهدگرگون ساخت، شرايط كلي دهقانان 
دهقانان همواره به پول نياز داشتند تا سرمايه الزم را براي خريد دام و وسايل 

ي جاري از قبيل بذر فراهم كنند. دهقان اغلب ناچار بود كه هانهيهزكشاورزي و 
كارد به استخوان  كهيهنگاموام بگيرد...  اشخانوادهوت اليموت خود و براي ق

تنها راه عالج اين بود كه زمين را ترك كند و در پي معاشي كه شايد  ديرسيم
  ).102- 103: 1393بود به شهر برود (اشرف و بنو عزيزي،  ترنامطمئنآن  نيتأم
 مستقلمهيز، با ادغام مناطق ندولت متمرك يريگدر شكل هياول يهاكوشش بيترت نيبد
 ياسيو س يقدرت نظام د،يجد يرنظاميو غ ينظام يساالروانيدر چارچوب د يريعشا

ي جامعه پرقدرتاين تحول منجر شد كه يكي از بازيگران  .تشكسدرهمرا  التيرهبران ا
اقتدار محلي  ي، ديگر توانِ رو در روي قدرت مركزي قرار گرفتن را نداشته باشد.اشبكه

ي از پراكندگي كنترل اجتماعي و ريگبهرهنبود تا با  برقرارگذشته  مانندبهروساي ايالت 
و تحميل اقتدار خود را به پيرامون اجتماعي فراهم  نفوذاعمالضعف حكومت مركزي، 

  آورند.
  دارنيزممالكان  4,3

ي مقاوم در برابر حكومت در قرن اشبكهاز ديگر بازيگران جامعه  "دارنيزممالكان "
 تيبا اعالم ممنوع و مشروطه انقالب يدر پ. به لحاظ تاريخي، نديآيمنوزدهم به شمار 

و لغو رسم  يمل يدر مجلس شورا انياع يبرا هيسهم نييمصادره امالك و اموال، تع
 و ضعف دربار و دولت تيتثب داراننيو زم التيرهبران ا ياقتصادقدرت  ي،داروليت

. مالكين تا پيش از شد رانيبخش طبقه حاكمه ا نيترها به مهمآن ليباعث تبد يمركز
حاكمان و  عنوانبهكه اغلب آنان  رفتنديمساخت دولت مدرن، شاهاني كوچك به شمار 

. در طي حكومت پهلوي كردنديمي ايفا اعمدهخوانين محلي در حيات سياسي ايران نقش 
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ي دارنيزمگسترش  موجببهظ و حتي دارائي بسياري از آنان اول، ثروت و مكنتشان را حف

، 1310تصويب قانون ثبت اراضي اسفند  واسطهبهخصوصي، افزايش پيدا كرد. همچنين 
  ).76 - 77: 1393داراي بنيان حقوقي جديدي شدند (اشرف و بنو عزيزي، 

اسناد قانون ثبت چون ينيسوم اسفند با قوان يپس از كودتا داراننيزم يقدرت اقتصاد 
به  زين يبمناص ،يمراهه يشد و در ازا تيتثب ن،يزم تيبه مالك دنيبخش تيو امالك و رسم

ها آن ياسيقدرت س داران،نيزم يقتصادا تيموقع تيها واگذار شد؛ اما باوجود تثبآن
چون مه يقشن يفايرا لغو كرد و آنان را از ا يو القاب اشراف ني. رضاشاه عناوافتيكاهش 

ن ساخت . همچني)134: 1384 ،يينايانقالب مشروطه و كودتا بازداشت (س نيب يهاسال
مدعي شد  توانيمفراواني گذاشت.  ريتأث هاآندولت مدرن پهلوي اول، بر جايگاه اجتماعي 

نها از تاعي را نداشتند و سروران اجتماعي توان كنترل اجتم عنوانبه، ديگر داراننيزمكه 
لب كه اغ ساختنديمطريق پرداخت رشوه و تطميع كارگزاران دولتي، اهداف خود را محقق 

 داراننيزماين اهداف در راستاي منافع شخصي و افزايش ثروت خودشان قرار داشت. 
سبب  ند وران خود را از دست دادبزرگ با ايجاد ژاندارمري، نيروهاي سركوب گر و مزدو

 رعاب برزور و ا لهيوسبهشد تا پادشاهان كوچك گذشته، قوه قهريه نداشته و ديگر نتوانند 
وجب ي مالياتي و ارضي دولت پهلوي مهااستيسمردم حكومت كنند. از سوي ديگر، 

مين ز اقدوخامت اوضاع اقتصادي دهقانان شد و همين امر، آغازي بر مهاجرت كشاورزان ف
عه در جريان توس داراننيزمپايتخت گرديد. همچنين  ژهيوبهو نسق، به شهرهاي بزرگ و 

بدين  ند وشهرها و افزايش امكانات پايتخت، امالك روستايي را ترك گفته و شهرنشين شد
ين كه هم شديمترتيب امالك بزرگ در غياب اربابان توسط كارگزاران و مباشران اداره 

روري سهايت بين رفتن نفوذ آنان بر مردم روستايي و دهقانان شد كه در ناتفاق باعث از 
ضاشاه به ). ميل ر79: 1392اجتماعي خود را از كف دادند (نجف زاده و عباسي شاهكوه، 

 كهيهنگاماشت. درا به همراه  دارنيزمي نيز نارضايتي و كاهش نفوذ مالكان دارنيزم
اي هينرا ترك كرد، صاحب حدود ده درصد از زم رضاشاه از سلطنت كناره گرفت و كشور

كاتوزيان، حاصلخيزترين اراضي توليد محصوالت فروشي بود ( جملهمنكشاورزي ايران 
1394 :339.(  

كار جوان و فعال  يرويكه به رها كردن روستاها توسط ن ياجبار فهيوظنظام خدمت
در جدا كردن  فهيوظافزود. قدرت قانون نظام داراننيزم يهايتيبر نارضا ،شديمنجر م



  1397 پاييز و زمستان، دومسال هشتم، شمارة  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   20

وجه در گفتار  نيعمالً به بهتر ،دولت قرار دادن اريدر اخترا ها و آن دارنيجوانان از طبقه زم
  :مشهود است شوراي ملي هفتم جلسم ندگانياز نما يكي

را  فهيوظاست كه داوطلبانى كه دوره نظام ديماده چون مق نيدر تبصره هم
ها آن نياز ب توانديم هياند و نظمها را مقدم دانستهآن انددهيرسان انيبه پا

بتوانند از  نكهيسال براى ا ودوستياند بحداقل را نوشته نيو ا ديانتخاب نما
 فهيوظباشند واال اگر آن نظر شما باشد باالخره از نظام دهآن افراد استفاده كر

استفاده  شتريها باز وجود آن هياداره نظم كهياستفاده كرد درصورت شودينم
اند و بهتر اند و در سربازخانه خدمت كردهشده دهيها ورزو آن كنديم

سابقه به خدمت  چيتا كسى كه ه هياند از براى خدمت به نظمحاضرشده
 كشنبهيمجلس هفتم،  يمل يندارد (مشروح مذاكرات مجلس شورا يظامن

  ).154، جلسه 1309مهر  13
ي متفاوتي نظير اصالحات هااستيس برهيتكنيز با  محمدرضا شاه طي دوره سلطنت

سبب شد تا دولت نتواند  دارنيزمارضي، چنين رويكردي پيگيري شد. تضعيف مالكان 
پايگاه مردمي خود را در بين روستاييان كه حاصل اصالحات ارضي بود حفظ كند. نفوذ 

هاي زراعي و كشاورزي دولت از شركتي دارجانبي در اين بخش و المللنيبداران سرمايه
وابسته باعث تضعيف پشتيباني روستاييان از شاه شد و مالكين را بر ضد خود  عيصناو 

و هجوم  داراننيزمتضعيف قدرت سياسي  موازاتبه). 85: 1382برانگيخت (معدل، 
به شهر  هاآني آنان به شهرها، شاهد كاهش جمعيت روستاييان و مهاجرت هاهيسرما

درصد از كل جمعيت ايران را  45تنها  هاآندر سرآغاز انقالب اسالمي،  كهينحوبههستيم. 
بر تعداد طبقه متوسط جديد و كارگران شهري افزوده  روزروزبه. در مقابل دادنديمتشكيل 

هزار نفر در  500و  ونيليمكبه ي 1320هزار نفر در سال  25تعداد آنان از  كهينحوبهشد. 
  ).106 - 107: 1385افزايش يافت (ازغندي،  1356سال 

  ي و تالشِ نيروهاي سياسي براي گذاراتودهجامعه . 4
ي شدن يا حس فقدان اجتماع كه در پي از بين رفتن پيوستگي گروهي به افراد دست اذره
ي جابهي جديد اجامعهو جستجوي  ترتازهي هايدئولوژيارا آماده پذيرش  هاآن، دهديم

 رانديم شيپبهي شدن اتوده. چنين وضعيتي، جامعه را به سمت كنديم رفتهازدستجامعه 
. در اين كننديماحساس بي امنيتي و بيگانگي  هاتوده، افراد و آمدهشيپو تحت شرايط 

 هاآنو امنيت را به  كننديمحالت يا نخبگان سياسي حاكم مشكالت مردم را حل 
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. شونديميا نخبگان سياسي جامعه در حل مشكالت جامعه با شكست مواجه  گرداننديبازم

ي و منزوي اهيحاشي را نخبگان غير حاكم و افراد اتودهدر چنين شرايطي، رهبري جنبش 
  ).56: 1387(كوثري و ديگران،  رنديگيمحكومت بر عهده 

ديدار شد و  انقالبيِ جديدي پ، روند ايدئولوژيكي1357ِحدود يك دهه قبل از انقالب 
در  آنچه). 89: 1395تغيير داد (بشيريه،  فكرانروشنفضاي فكري موجود را ميان بخشي از 

ي انقالب اسالمي سال نهيزمبه وجود آمد و  هايبندگروه ازنظر 1320ايران پس از سال 
يگر دن را از آه ي خاصي بوده است كهامؤلفهرا فراهم نمود، داراي معاني، عناصر و  1357
ي را ايعيوس . اين گفتمان كه نيروهاي اجتماعيسازديمي قبل از خود متمايز هاگفتمان
امل ي] شو حزبي [سياس طبقاتي [اقتصادي]، منزلتي [اجتماعي]، شانيتي [فرهنگي] ازنظر

وان معاني خاصي را نيز تحت عن گرفت وي شكل اژهيو، درون شرايط زباني گشتيم
  در ايران به وجود آورد.» گفتمان انقالبي«

 و رسالت ديگري شناختنديمغرب مسيحي  عنوانبهي قاجار، غرب را دورهايرانيان تا 
با  كردنديميان فكر ي غربيان، ايرانسلطهپس از  هامدت. حتي تا اندنبودهبراي آن قائل 

 كهيدرحال. اندشدهاسالمي براي گسترش دين مسيح مواجه  يهانيسرزمهجوم مسيحيان به 
ما ماهيت اي صليبي است هاجنگي همان ادامهآشكار شد هجوم جديد غربيان گرچه  بعداً

سي از اهميت اسا آنچهآن متفاوت است. جداي از استعمار اقتصادي و سياسي غرب، 
وارد  همراه با غربيان جيتدرهبكه در ابتدا و  باشديمبرخوردار است، ورود افكار جديد 

ي بيشتر كشبهرهبراي  ابزار استعمار عنوانبهگرديد اما خود پس از مدتي  هانيسرزمديگر 
تضاد  ايران، ازجملهدرآمد. اگر در دوران سنت چه در غرب و چه در كشورهاي اسالمي 

حول  ،گشتيمي و ستيز ميان نيروهاي فكري و سياسي مختلف ريگشكلاساسي كه سبب 
دي نين تضاچي بوده، اما پس از ورود تجدد، الهيقبمحور اختالفات مذهبي و يا قومي و 

 ت محوريرا واقعي ماهوي و بنياديني، تفكر مدرن طوربهميان سنت با مدرنيته بوده است كه 
يزيك و ا متافر، مبناي تفكر سنتي دهديمو تجربه پذيري و يا غلبه تفكر اين جهاني تشكيل 

نتيجه گرفت  توانيمسبب تمايز ميانشان گشته است. لذا  جهتنيازاكه  سازديمحقيقت 
سي حول ي نيروهاي فكري، اجتماعي و سياريگشكلكه پس از ورود مدرنيته به ايران، 

با اجراي  رفتهرفتهبوده است كه » تضاد طبيعي و ماهوي ميان سنت و مدرنيته«محور 
ي ريگكلشي شدن جامعه، به اتودهكومت پهلوي و سياست مدرنيزاسيون در ايران توسط ح

  .)33 - 35: 1389ي سياسي انجاميد (رهبري، هاانيجرراديكاليسم و گفتمان انقالبي ميان 
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ي رضاشاه نشان هااستيسي سياسي مختلف و حتي انقالبي پس از هاگروهپديد آمدن 
ي آنان توانست يك هاتيالفعي دارد. اتودهي جامعهاز تالش نيروهاي سياسي براي گذار از 

ي حكومت پهلوي را به لرزه هاهيپانسل كامل از ايرانيان داخل و خارج را سياسي كند و 
ي هاتيفعالدوران آزاد  عنوانبه 1320 - 1332). تنها از سال 150: 1383درآورد (ميالني، 

بي و يا دموكراسي نس«سياسي از نوع  نظامبهكه  شوديمي پهلوي سخن گفته دورهحزبي 
، احزاب سياسي 1332مرداد  28شباهت داشته است. پس از كودتاي » شبه دموكراسي

ي آزاد به پايان رسيد. هاتيفعالمخالف و منتقد، همگي سركوب گرديدند و دوران 
ي ملي، جبههي احزاب همچون حزب توده، ايران، هيكل، 1330ي كه در دهه اگونهبه

. بردنديم، فداييان اسالم اعضايشان يا اعدام و زنداني و يا در خارج به سر هاستياليسوس
، آغازگر زيآممسالمتي هاوهيشسركوب سياسي گسترده، همراه با شكست احزاب طرفدار 

ي مسلحانه هاجنبشبوده است. ظهور  1340ي دههي سياسي در حوزهتحولي بزرگ در 
سرانجام همگي  هاجنبشاين  اگرچهين دهه است. ي اعمدهاسالمي و غير اسالمي، ويژگي 

دائمي مبارزه و ايجاد تحرك در  داشتننگهخود را از طريق  ريتأثسركوب گرديدند، اما 
 توانيمرا  1357تا سال  1320ي سياسي ايران در هاتشكلمختصر،  طوربهجامعه گذاردند. 

  ي عمده تقسيم نمود:دودستهبه 
 ي ملي، حزب توده، نهضت آزاديجبههمانند  رمسلحانهيغي هاتشكل: 1

 :شونديمي زير تقسيم هادستهخود به  هاگروهي مسلحانه، كه اين هاتشكل: 2

ي موتلفه اسالمي، حزب ملل اسالمي و هائتيهي اسالمي مانند هاسازمانالف: 
  جمعيت فداييان اسالم

  ي فدايي خلق ايران (فداييان ماركسيست)هاكيچرب: سامان 
  سازمان مجاهدين اسالميج: 

  د: سازمان مجاهدين خلق ايران با تلفيقي از ماركسيسم و اسالم
ي هياتحادي كوچك ماركسيستي مانند توفان، حزب دموكرات كردستان و هاگروهه: 
  هاستيكمون

در نهاوند)، شيعيان راستين (همدان)،  سيتأسي كوچك اسالمي مانند ابوذر (هاگروه
، الفجر (در زندان قصر)، صف، منصورون، مهديون، موحدين كه بيشتر در (اصفهان) اكبراهللا

ي كوچك، در ائتالفي با يكديگر، پس هاگروه. اكثريت اين شدنديمتشكيل  هامحلهمساجد 
 - 248: 1389نمودند (رهبري،  سيتأساز انقالب، سازمان مجاهدين انقالب اسالمي را 
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در  1320ي انقالبي پس از هاگفتمانتمامي ). تفكر تاريخي گري و نوستالژيك در 247

ي ايران به اتودهبراي جامعه » بازگشت به خويشتن خويش«ي تئوري ريگشكلايران، به 
  .روديمي گفتماني جوامع در حال گذار به شمار هايژگيونمايش درآمد كه از 

  و تسلط گفتمان اسالمي وارتودهبسيج پذيريِ جامعه . 5
فتمان ي، ايدئولوژي و نگرش سياسي گروه حاكم و يا به سخن ديگر، گاجامعهدر هر 
ي اكنندهنييتعسيار يي پديد آمده باشد، نقش بهاسرچشمهاز چه  كهنيااز  نظرقطعمسلط 

، روشنفكران ايراني مدتكوتاهاز يك دوره  نظرصرفي اجتماعي دارد. هادهيپددر 
تمان ر گفاي كه ريشه دهني و كليت گرايانهبالفاصله بعد از سقوط رضاشاه به انديشه ذ

از  سلف خود، روشنفكران نسل دوم پهلوي برخالفمشروطيت اوليه داشت، بازگشتند. 
ان تقليل گرايانه پدر گفتمانمهندسي اجتماعي عبور كردند و سعي كردند دوباره 

خان و  لكمم آنان برخالف روشنفكراني از قبيل كنند اماروشنفكري در ايران را بازتوليد 
ر دارند، دمفاهيم غربي مدرن را در لفافه مذهب عرضه  كردنديمكه تالش  مستشارالدوله

ا در ي واقعي مذهب رجوهرهروندي معكوس، به دال مذهب دل بستند و سعي كردند تا 
مخالفت با  هرحالبهي اين روشنفكران جديد هاتالشسازند. ماحصل  گرجلوهدنياي مدرن 

 ن سومكشورهاي جها ازآنچهبخشي  خصوصاًوردهايش بود. البته جهان و مدرنيته و دستا
دوم  پهلوي ، پس از جنگ جهاني دوم كه در ايران با سقوط رضاشاه و آغازشونديمناميده 

ي هاشهياندي بر جريان روشنفكري قرار داشت كه مبتن ريتأثتحت  شدتبهبود،  زمانهم
ن ي چپ بر جرياهاشهياندي را عليه مدرنيته آغاز كرده بود. با تسلط اجانانهماركسيسم، نقد 

كه جوامع را به  شديمتصور  زدهبحرانجرياني عقيم و  مثابهبهروشنفكري، مدرنيته 
ي شدن جامعه ايراني و نفوذ اتودهبا  زمانهم. داديمسوق » ييگرامصرف«ي وسوسمت

ي جابهجريان جديد  حلراههلوي به آن، ي رژيم پبستگدلسهمگين تجدد در ايران و 
 قپرطمطرا مياهمفبر  ديتأكي ليبرال و دموكراتيك، هاارزشمفاهيم مدرن همچون  برهيتك

  بود.» بازگشت به خويشتن«و » بوم گرايي«اما خيالي همچون 
 روانشيپخميني و  اهللاتيآ، كه 1342خرداد  15در چنين شرايطي، پس از سركوب قيام 

ي هاجنبهتمام  باًيتقرداشتند، پليس مخفي شاه (ساواك)، كنترل خود را بر  نقش محوري
زندگي عمومي گسترش داد. احزاب سياسي مستقل ممنوع شدند، ادبيات، هنر، و گفتار 
سياسي در معرض سانسور گسترده قرار گرفت، و يك خأل ايدئولوژيك به وجود آمد كه 

). عامالن اين گفتمان 198: 1383(وحدت،  ساخت ريپذامكانچيرگي گفتمان اسالمي را 
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ي ايران به كار بستند. اتودهي جامعهي خود را در راستاي جذب عناصر اتميزه هاتيفعال
ي اسالمي در ميان روشنفكران رونق هاانجمندو دهه پيش از انقالب اسالمي،  جهيدرنت

ي و امكانات انتشاراتي و تبليغاتي خوبي برخوردار دهسازماناز  هاآنگرفت، كه برخي از 
ي به همين نام، و اهينشري بود با اگستردهكه مركز گفتگوي علني » گفتار ماه« ازجملهبودند؛ 

و  رفتيمي سياسي و اجتماعي به شمار هاتيفعالحسينيه ارشاد كه يك مركز اسالمي براي 
ي اسالمي در ميان هاتيفعال. رشد سريع در آن مطهري و شريعتي فعاالنه مشاركت داشتند

ي هاتيفعال اندازهبهبه شهرهاي بزرگ دستاورد ديگري بود كه البته  واردتازهمهاجرات 
اصالحات ارضي در اوايل دهه  جهيدرنتروشنفكران مذهبي طبقه متوسط اهميت نداشت. 

سه  باًيتقر جمعيت شهري ي چهل و پنجاه،هادههو صنعتي شدن ناموزون اقتصاد در  40
كه  آمدنديماين جمعيت از روستاهايي  ).Amir Arjomand, 1988: 91(برابر شد 

به كار تعليم و » سپاه دانش«در كنار » سپاه مذهب« سيتأسبا ابزارهايي چون  محمدرضا شاه
). همچنين انقالب 409: 1390(كدي،  پرداختيم هاآنترويج مذهب رسمي دولتي به 

با اعمال مواردي چون  را هاآني بقاي هااستيسبر جامعه روستايي و سفيد مناسبات حاكم 
، نوسازي و عمران شهري با همكاري »خانه انصاف«ي روستايي مشهور به هادادگاه سيتأس

سپاه ترويج و آباداني، انقالب اداري و آموزشي، اصالح قانون انتخابات و مشاركت همگاني 
ايجاد سپاه ترويج و آباداني كه وظيفه مدرنيزه  تيدرنهازنان در انتخابات و  خصوصبهو 

). مورد تهديد 169 - 170: 1372كردن كشاورزي در روستاها را بر عهده داشتند (پهلوي، 
از مهاجران تهيدست شهري تشكيل  عمدتاًي مذهبي، كه هائتيه، حالنيبااقرار داده بود. 

يك شديدي پيدا نكردند و تنها در اين ، تا آستانه انقالب خصلت سياسي و ايدئولوژشديم
ي سياسي و انقالبي در خدمت هاتشكلي حاضر و آماده از اشبكه صورتبهزمان بود كه 

  ).199: 1383روحانيت راديكال قرار گرفتند (وحدت، 
گروه به  نيتركينزد اصوالًي ايدئولوژيك روشنفكران، روحانيان هاتيفعالدر كنار 

مداوم از طريق مساجد و منابر با مردم در تماس نزديك و  صورتبهان بودند. روحاني هاتوده
ي مردم، چه شهري و چه هاتودهكه  نديگويمچهره به چهره قرار دارند. آنان به زباني سخن 

. روحانيان همچنين در مساجد و تكايا و كننديمي درك سادگبهروستايي، سخنانشان را 
ي درد و دل مردم داشتند. روحانيان در مساجد و حتي در منازل خود، گوش شنوايي برا

 كامالًو مجالس  هائتيهدر قالب  هاتودهي عظيم و با مديريت هادستهي اندازراهتكايا با 
آشنا بودند. در تهران و ديگر شهرهاي بزرگ، براي هر مسجد، بسيار عادي بود كه بتواند در 

قويم ساالنه كم نيست، هزاران نفر را به در ت هاآني مذهبي كه تعداد هامناسبتيكي از 
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ي مديريت كند. اين توان خوببهبكشاند و هزاران نفر را غذا بدهد و همه را  هاابانيخ

بود (سميعي،  تيبااهمي كه در شبكه روحانيت و بازار وجود داشت، بسيار دهسازمان
ي روحانيت و ايدئولوژي پروري روشنفكران مذهبي، اشبكه، توان درمجموع). 606: 1397

ي ايفا نمودند. تشكيل ستاد شوراي انقالب و دولت اعمدهدر رهبري جنبش انقالبي نقش 
ي سياسي هاگروهي مردم داخل كشور و تودهموقت، برقراري ارتباط وسيع ميان امام و 

و حسينيه ارشاد، به  هادانشگاهدر داخل كشور بخصوص از طريق  هاآنصورت پذيرفت. 
ي اتودهي جامعهتجميع نيروها در  ؛ و)143 - 144: 1389(رهبري،  ترويج عقايد انقالبي

  ايران در راستاي بسيج سياسي و مخالفت با اقدامات دولت پهلوي پرداختند.

  يانقالب اسالمبسيج سياسي در . 6
و  ي كه ساختهميعظرژيم شاه همانند سدهاي  ديرسيم، به نظر 1350در اواسط دهه 

 كه ارتش شديمصور نهاده بود، پايدار و برجا است. ت هاآنمغرورانه نام بستگان خود را بر 
كوب ي فوق مدرن و پشتيباني يك پليس مخفي كارآمد توان سرهاسالحعظيم داراي 

ي الروانسايدي مانند عمان، را دارد. يك دوردستي هامكانشورش، حتي در  هرگونه
ت ه دسببر شبكه حمايتي داراي امكانات مالي خوب، مدعي بود كه براي  گسترده، متكي

؛ )612: 1396گرفتن اقتصاد و حتي بازسازي بنيادي جامعه قدرت كافي دارد (آبراهاميان، 
را  هاينيبشيپبات و در دوره پهلوي، اين محاس جانبههمهي گفتماني گسترده و ريگشكلاما 

  ساخت. اعتباريب كامالً
گفتمان سياسي ايران از اواخر دوران پهلوي تكوين يافت و در دوران پس از  نيرتمهم

. زمينه اجتماعي پيدايش ميناميم» ييگراسنت«انقالب اسالمي غلبه پيدا كرد. اين گفتمان را 
ي جامعهنوسازي در عصر پهلوي و ظهور  جهيدرنتاين گفتمان، گسست جامعه سنتي 

و  هاسنتر اين شرايط، نياز به همبستگي، زمينه توسل به ي در اين دوران بود. داتوده
ايدئولوژيك كردن سنت و مذهب را فراهم آورد. اين گفتمان نيز در پي ايجاد هويت 

ي گفتمان مدرنيسم ايراني و نيز تا سازتيهوبا  ژهيوبهخاصي براي افراد بوده است كه 
يي در گراسنته است. گفتمان ي گفتمان پاتريمونياليسم تفاوت داشتسازتيهوحدي با 

ي سياسي شيعي، از برخي وجوه پاتريمونياليسم سنتي ايران و برخي هينظرايران از عناصر 
اين گفتمان برخي  است. شدهليتشكدر عرصه نهادها و ابزارها)  كمدستوجوه مدرنيسم (

يي گراسنت، گفتمان گريدعبارتبهرا حذف كرده است.  هاگروهمفاهيم، احكام و 
). 66 - 67: 1378معكوس كرده است (بشيريه،  رفتههميروي گفتمان مدرنيسم را هاحذف
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ي رژيم پهلوي، از هااستيسي كه پس از اجامعهچنين گفتماني زمينه بسيج سياسي را در 
عناصر سنتي خود تهي شده بود، فراهم آورد تا همه طبقات براي بازگشت به آرامشِ 

  .نديآهم، گرد رفتهازدستي اشبكهي سنتي و جامعه
ي پايين را، طبقات حاشيه شهري ايفا هاطبقهي اتوده گرانهتيحمانقش  نيترمهم

، كردنديمي خارج از محدوده جنوب تهران زندگي هانينشزاغهكه در  هاطبقهكردند. اين 
محدوده ي خارج از هامنطقهاز  راندنشانپليس كه براي بيرون  مأمورانبا  1356در تابستان 

ي هاطبقهدر برابر نظام ايستاد.  توانيمپرداختند و نشان دادند كه  زدوخوردآمده بودند به 
مستضعفان،  عنوانبهي ديني و نيازهاي اقتصادي، هازهيانگحاشيه شهري كه عالوه بر 

را  1357ي اواخر سال هاييمايراهپخميني بودند، بدنه عظيم تظاهرات و  اهللاتيآ ميموردتكر
اسالم متعلق به «خميني مستضعفان را با جمالتي انقالبي نظير:  اهللاتيآتشكيل دادند. 

قرار  تيموردحما» ها برآمده و نه اغنيااسالم از توده«و » مستضعفين است و نه مستكبرين
سينه سپر  نظاميان تفنگ). در چنين فضايي، آنان در مقابل 264- 265: 1395داد (آبراهاميان، 

جوانان محروم شهري  خصوصبهكردند و در طي انقالب بيش از ده هزار تلفات داشتند. 
 جوارهمي بزرگ، رهبري مناطق هاييمايراهپدر خالل  هاآني از اعدهبسيار فعال بودند و 

 اندازهبهي حاشيه شهري هابخشرا بر عهده گرفتند. آوارگان دورِ شهري، يعني فقيرترين 
به خبرنگاري گفته بود  هاآنمناطق حاشيه شهرها در انقالب فعال نبودند. يكي از  ساكنان

وقت الزم براي شركت در «و ديگري گفته بود » راهپيمايي هم نياز به شكم سير دارد«
  ).572: 1392(فوران، » با رفتن شاه اوضاع بهتر خواهد شد دانديمتظاهرات را ندارد اما 

در انقالب مشاركت  شيوبكمفعاليتي در انقالب نداشتند اما چندان  ريعشادهقانان و 
رژيم تعدادي از دهقانان را براي حمله به تظاهرات و راهپيمايي  1357كردند. در اوايل سال 

به نفع شاه بسيج كرد اما اين برنامه نيز به شكست انجاميد و متروك ماند. دهقاناني كه در 
به شهر بروند، خود يا فرزندانشان  توانستنديمو  روستاهاي نزديك شهرها سكونت داشتند

نقش فعالي در تظاهرات ايفا كردند و از اين لحاظ نقشي همانند نقش  1357از پاييز 
انقالب  1357در اواخر سال  هاآنمهاجران روستايي ساكنان مناطق شهري بر عهده داشتند. 

در روستاهاي  1357اواخر سال را به روستاهاي خود بردند. مبارزات طبقاتي روستايي در 
مناطق  ليقبي در اين ژاندارمري هاپاسگاهدي  - اطراف شيراز شدت گرفت. در نيمه ماه آذر

 اهللاتيآضمني يا آشكار از نيروهاي طرفدار  طوربهروستاييان  اغلببرچيده و در اوايل دي 
ي هاييمايراهپن در خميني كه در آستانه پيروزي بودند، حمايت كردند. دهقانان اطراف تهرا

) شركت داشتند. در مواردي دهقانان اقدام به مصادره اموال 1357محرم اين شهر (آذر و دي 
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كه  صحراتركمنخاصه در كردستان و  1357و امالك مالكان كردند. اين امر در اوايل سال 

بود، رواج داشت. اشرف و بنو عزيزي مدعي هستند كه دهقانان  برپاشدهشوراهاي دهقاني 
دهقانان  ديگويمي ازواره، اما »از مراحل انقالب نقش مهمي ايفا نكردند كيچيهدر «

سرانجام خاستگاه پشتيباني بنيادگرايان مذهبي شدند. هوگلند نيز معتقد است كه روستاييان 
خميني پرداختند زيرا مطمئن نبودند  اهللاتيآاز يا ظاهري  دوپهلوي حمايت نوعبه درمجموع

كه نخبگان و سران روستا به  دنديديمرا بداند و به چشم خود  هاآنمشكالت  اهللاتيآكه 
ي بندجمع. شايد بتوان به اين اندگرفتهو كنترل شوراهاي ده را در دست  اندوستهيپانقالب 

 انواعي در ائتالف مردمي نداشتند اما انندهكنييتعرسيد كه دهقانان در مقام يك طبقه، نقش 
در  شانيواقعيي كه به نقش محدود اما هانقشرا در انقالب بر عهده گرفتند؛  هانقش

  ).572 - 573: 1392انقالب مشروطيت شبيه بود (فوران، 
هايي بودند كه به جريان انقالب پيوستند. نارضايتي آنان از كارگران جزو آخرين گروه

: 1382جود و تبديل آن به گفتمان انقالبي بسيار ديرتر از بازاريان بود (معدل، شرايط مو
 شيوبكمي متعدد هااعتصابآغازگر  عنوانبهي اتوده). كارگران در اين جنبش 143

به شكل يك اعتصاب  1357در پايان سال  هااعتصابخودجوش، نقش محوري داشتند. آن 
ماهيت اقتصادي  عمدتاً 1357و نيمه اول سال  1356سراسري درآمد. فعاليت اعتصابي سال 

 1357داشت و جو حاكم بر فضاي سياسي رژيم شاه را متشنج ساخت. در تابستان داغ 
ي را مطرح ي سياسهاخواستهرنگ سياسي به خود گرفت و آنان  جيتدربهاعتصاب كارگران 

ي شهريور تا آبان آشكار هاماهي نفت گران در هااعتصابكردند. اين روند جديد در جريان 
ي هاكارخانهو كارگران  هامارستانيب، هابانك، ونقلحملي كاركنان ارتباطات، زودبه شد.

نيز به  هابخشو ساير  آهنذوبي، دخانيات، بافندگي، ابزارسازي، سازنيماشي، كاغذساز
 كردنديمخميني اعالم پشتيباني  اهللاتيآهمراهي با نفت گران اعتصابي ادامه دادند، مكرر از 

هزار كارگر صنعت نفت ايران،  30ي جنبش اجتماعي بودند. اعتصاب ريگاوجو خواهان 
به سركار آورد اما در  زوربهآذر نفت گران را  - داشت، ارتش در ماه آبان كنندهنييتعحالتي 
دي بار ديگر دست از كار كشيدند و تا پايان در اعتصاب باقي ماندند. در آن هنگام  - ماه آذر

ما «: گفتنديم. كارگران نفت برديمسراسر ايران يكپارچه در اعتصاب عمومي سياسي به سر 
اما با رفتن ؛ »كه ابتدا شاه را صادر كرده باشيم ميريگيمتنها هنگامي صادرات نفت را از سر 

يافت و دولت بختيار را فلج ساخت. شواهدي در دست است كه  ادامه هاتصاباعشاه نيز 
خميني را بيشتر به دليل سياسي  اهللاتيآبسياري از كارگران اعتصابي ايران،  دهديمنشان 
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كه او سرسختانه در برابر شاه  دنديديمي مذهبي؛ زيرا هازهيانگتا به  كردنديمتحسين 
از آنجا دريافت كه  توانيمي كارگران را اپارهايستاده است. گرايش ضد روحاني 

در اعتراض به  1357خاتمي رهبر نفت گران اعتصابي در اواخر بهمن  محمدجواد
و » شكل تازه سركوب و اختناق زير لواي مذهب«، »شياندخشكي گراواپسروحانيت «
خميني در اعتصاب نفت گران، از رهبري اتحاديه  اهللاتيآفرستاده » خودسرانه يهامداخله«

ي ماركسيست و مجاهدين خلق و طرفداران شريعتي، هاتودهي كرد. فداييان و ريگكناره
 مؤثري اعتصاب اندازراهي اسالمي، همگي در نفوذ گذاري بر طبقه كارگر و هاستياليسوس

ان نهادهاي يگانه خويش يعني شوراها را بنا نهادند. شوراها بودند. در روند اعتصاب، كارگر
و  هااداره، هاكارخانهي نامتمركز متشكل از كارگران عادي بودند كه اعتصاب در هاتهيكم

. ايدئولوژي شوراهاي كارگري هم يكدست نبود و از دادنديمرا سازمان  هامدرسه
. يكي از فعاالن شوري گرفتيم دربرايدئولوژي اسالمي تا ايدئولوژي طيف چپ را 

» گراواپسما همه نوع كارگر داشتيم: چپ، راست، مذهبي، مترقي و «كارگري تبريز گفت: 
  ).571: 1392(فوران، 

، كنديمي را آشكار اتودهدر كنار ائتالف طبقات مختلف در ايران كه نوعي اعتراضات 
در ابتدا اپوزيسيون  اگرچه. باشديمي اتودهي سنتي و نوعبهنيز  هاآنابزارهاي ارتباطي 

ي اگونهبهي خاص خودش را در اختيار داشت، اما هاسازمان ندرتبهي نوظهور اتوده
ابزار  هاخانهقهوه، مساجد و هائتيهي ارتباطي سنتي نظير اصناف بازار، هاكانالفزاينده 

ا در بسيج و نقش ر نيترمهمضروري ارتباط را فراهم ساختند. مساجد و بازارها 
ي قم بازاريان بر اساس الگوي حادثهي مخالفت عمومي بر عهده داشتند. بعد از دهسازمان

عزاداري سنتي اقدام به برگزاري مراسم چهلم [شهداي حادثه قم] كردند. در چهلمين روز 
در تبريز كه بازارها تعطيل شدند و  ژهيوبهي را اگستردهي هاييمايراهپي قم علما حادثه

ي تبريز زدوخوردهاي شديدي ميان مردم و ارتش رخ داد، ترتيب دادند. بعد از زدوخوردها
شد. با  برگزارقبلي  زيآمخشونتي متعدد ديگري به ياد حوادث روزهچهلي هايسوگوار

و جوشش جماعات به جزئي از زندگي  هاييمايراهپشروع رمضان، تظاهرات عمومي، 
ي را بر عهده گرفتند، ايدئولوژي انقالب را اتودهزارها بسيج روزانه تبديل شدند. علما و با

ابزار شعائر پر  نيمؤثرتراشاعه دادند و شكايات و اميدهاي مردم را بيان كردند. در اين ميان 
 - 168: 1395، بود (بشيريه، هاآنمراسم ديني شيعي همراه با تمام بار احساسي  ليوتفصطول
با حكومت  انيمذهب). بدين ترتيب، بازاريان و تجار در اغلب تحركات مخالفت آميز 167

بودجه مالي، در  نيتأمعالوه بر  كهيطوربه. كردنديمپهلوي دوم نقش بزرگي ايفا 
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ي امور دست داشتند. اين سروران اجتماعي نقش بسيار پررنگي در جريان دهسازمان

ايفا كردند و مهارت خود را در به صحنه كشاندن مردم نشان دادند.  1342راضات سال اعت
در نهايت نيز اين گروه قدرتمند اجتماعي به پيروزي انقالب اسالمي كمك شايان توجهي 

  ).72: 1377ي خود را در جامعه به اثبات رساندند (استمپل، اثرگذاركردند و قدرت و 
ي پراكنده تبديل هامخالفتكه از يكسري  )1357 ماهبهمنتا مراحل نهايي انقالب (آبان 

رگرفته ي شهري را در بهاگروهتمام طبقات و  باًيتقربه تظاهرات مردمي گسترده شده بود، 
كت در حر كنندهنييتعو  ندهيفزااز تعداد معدودشان، نقشي  نظرقطعبود. علماي برجسته، 

دالنه سالمي عاي به يك حكومت ااتودهاز جامعه داشتند، مسير را با تصوير اتوپيايي گذر 
ساختند.  ريناپذسازش خميني يك رهبر فرهمند و اهللاتيآ، از ترمهمهموار نمودند و از آن 

 ا عناصرمود تنانقالبي بهتر كمك  مابعدانزجار از رژيم پهلوي و ارائه دورنماي يك جامعه 
پيروزي كه  بهمن، متحد شوند. اين 22 گوناگون حركت انقالبي تا فروپاشي نهايي دولت در

توان رهبري  كنندهمنعكس تنهانهتحقق پذيرفت،  رفتيمانتظار  آنچهاز  ترعيسربسيار 
كامل  شكست تمامي اقشار اصلي اجتماعي بود، بلكه بيانگر باًيتقرانقالب در جلب حمايت 

 كمك نموده بود. شانيريگشكلرژيم پهلوي براي جلب وفاداري آن طبقاتي بود كه به 
 قرنمينز اي اجتماعي و اقتصادي رژيم پهلوي، بيش هايمشخطاز  ماًيمستقطبقاتي كه 

 ).123: 1372اشرف و بنوعزيزي، (شده بودند  مندبهره

 يريگجهينت. 7

صرفاً به سبب در انقالب اسالمي و سقوط سلطنت در ايران گسترده  ياسيس جيبس
بود كه  يا ازاندازهشيب ياز فشارها يفشان انقالب ناشاشتباهات لحظات آخر نبود. آتش

ي قدرتمند اجتماعي و هاانباشته شده بود. سازمان رانيدر اعماق جامعه ا يمتماد يهادهه
بخشي از محيط  رفتههميروهمچنين دولت تا قبل از روي كار آمدن حكومت پهلوي، 

، ساختارها و بازيگران مختلف اجتماعي بر سر چگونگي گريدعبارتبهمنازعه بودند. 
ي حيات اجتماعي، هدايت رفتار و در اختيار قرار گرفتن كنترل ادارهي و دهسازمان

تا قواعد بازي را بر  كردنديمي و تعامل بودند و سعي زنچانهاجتماعي با يكديگر در حال 
از رفتار ساير بازيگران اجتماعي  رمتأث شدتبهيكديگر تحميل كنند. همچنين رفتار دولت 

يي نداشت. آنچه تنهابهي خود را هاتياولوبود و توانايي انجام تحول اجتماعي و پيشبرد 
ي ايراني را دستخوش تغيير و تضعيف كرد، پيدايش دولت جامعهمنابع سنتيِ مقاومت در 

در هم كوبيدن  مطلقه در دوره پهلوي بود. دولت مطلقه پهلوي در اولين اقدامات خود،
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ي را براي برپايي حكومتي مقتدر آغاز كرد. اقداماتي كه حاصل آن اشبكهبازيگران جامعه 
 ،يمستقل، جماعت محل يهاتعلق به گروه ي، عدماشبكهي جامعهبراي بازيگران سنتي 

افراد و  يگسست روابط شخص ژهيو. بهي بودشغل يهاآزاد و گروه يهاو انجمن هاتيجمع
فرد  انيواسط م يهاو گروه يجامعه مدن انيبه ز يمركز ساالريوانيد يهاسازمانگسترش 
 ازآنجاكه، همين جامعه حالنيباابرد.  شيپبهي شدن اتوده، جامعه ايراني را در كام و دولت

ي سنتي، تصوير روشني از نهادهاي سياسي بديل برايش متصور اشبكهبا گسست از جامعه 
به نهادهاي بوروكراتيك دولت فراهم  زيآممسالمتنبود و ضابطه و مكانيسمي براي انتقال 

  .كرديمي را احساس اشبكهسنتي و  جامعهي براي بازگشت به تنگدلنبود، نوعي 
ي اجامعه، تصويري از يك ي سابقاشبكهعصر حكومت پهلوي براي بازيگران جامعه 

ي نوگرايانه دولت هااستيسبه لحاظ كنترل اجتماعي در برابر  چندپارهناهمگون، پراكنده و 
بودند،  دادهازدستي امن سنتي خود را جامعهاين بازيگران كه ديگر آن  .كرديمرا تداعي 
 ناچاربهم مستعد بسيج شدن به دست نخبگان سياسي بودند. نخبگان و توده مرد هرلحظه

ي كه با امبارزهي كه با آن خو گرفته بودند، راه مبارزه را برگزيدند. اجامعهبه  بازگشتبراي 
و  هايدئولوژيابا  هركدام هاگروهي مختلف سياسي همراه بود. اين هاگروهتشكيل 
مختلف در تالش بودند تا بسيج سياسي را در راستاي اصالح يا براندازي نظام  شعارهاي

ي روشنفكران و شعار بازگشت به خويشتن هاتالشوقت به انجام رسانند. در اين ميان، با 
رهبر انقالبيون، بسيج سياسي  عنوانبهخميني  اهللاتيآخويش و همچنين رسميت يافتن 
ي ساختارهاي سياسي، كرهيپي اساسي بر اضربهت و طبقات و نيروهاي مختلف شكل گرف

ي در معادالت سياسي قدرت اشبكهي كه در آن بازيگران اجامعهاجتماعي و فرهنگي 
 "جمهوري اسالمي"نداشتند، وارد آمد. اين دقيقه، سقوط سلطنت در ايران و فعليت يافتن 

  را در پي داشت.
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 : (تلخيص الگوي پژوهش)1نمودار شماره 

  
  نامهكتاب

 شر قومس.ن، تهران: ي سياسي ايرانشناسجامعهدرآمدي بر )، 1385ازغندي، عليرضا (

، يرانطبقات اجتماعي، دولت و انقالب در ا)، 1393اشرف، احمد و بنوعزيزي، علي (
 ترجمه سهيال ترابي فارساني، چاپ سوم، تهران: انتشارات نيلوفر.

، بردراه، »يدر دوره پهلو يطبقات اجتماع«)، 1372ي (عل ،يزيبنوعز و اشرف، احمد
 .2شماره 

ي، چاپ ، ترجمه محمد ابراهيم فتاحتاريخ ايران مدرن)، 1395آبراهاميان، يرواند (
 چهاردهم، تهران: نشر ني.

 ميمحمدابراه و، ترجمه احمد گل محمدي ايران بين دو انقالب)، 1396آبراهاميان، يرواند (
 فتاحي ولياليي، چاپ بيست و پنجم، تهران: نشر ني.

مه محمد ، ترج1332مرداد  28پهلوي تا كودتاي  سلسله سيتأساز )، تايبآوري، پيتر (
 رفيعي مهرآبادي، تهران: موسسه انتشارات عطايي.
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 سازمان حسابرسي مؤسسه: تهران. 1970- 1900.ايران اقتصاد ،)1363( جيمز ير،باري
 .برنامه سازمان و ملي صنايع

جامعه مدني و توسعه سياسي در ايران: گفتارهايي در )، 1378بشيريه، حسين (
 ، تهران: موسسه نشر علوم نوين.ي سياسيشناسجامعه

چاپ هفتم، تهران: موسسه انتشارات و انقالب و بسيج سياسي، )، 1387بشيريه، حسين (
 چاپ دانشگاه تهران.

، چاپ چهارم، تهران: نشر نگاه اجتماعي انقالب ايران يهانهيزم)، 1395بشيريه، حسين (
 معاصر.

فرهنگي  - علما و رژيم رضاشاه: نظري بر عملكرد سياسي)، 1378بصيرت منش، حميد (
 چاپ دوم، تهران: چاپ و نشر عروج. ،1320 - 1305هاي روحانيون در سال

، ترجمه علي ، طبقات و نوسازيهاگروهسياست در ايران: )، 1387بيل، آلبن جيمز (
 مرشدي زاد، تهران: نشر اختران.

، ترجمه حسين ابوترابيان، چاپ سوم: انتشارات پاسخ به تاريخ)، 1372پهلوي، محمدرضا (
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