




صاحب امتیاز: پژوهشکدة امام خمینی)س( و انقالب اسالمی
مدیر مسئول: دکتر محسن بهشتی سرشت

سردبیر: دکتر علیرضا مالیی توانی
هیأت تحریریه:

دکتر غالمحسین زرگری نژاد                                                                  استاد دانشگاه تهران
دکتر حسین مفتخری                                                                        استاد دانشگاه خوارزمی
دکتر مرتضی نورائی                                                                           استاد دانشگاه اصفهان
دکتر محسن بهشتی سرشت                                              دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر اسماعیل حسن زاده                                                                        دانشیار دانشگاه الزهرا
دکتر حسن حضرتی                                                                               دانشیار دانشگاه تهران
دکتر علیرضا مالیی توانی                             دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر فاطمه طباطبایی                                  دانشیار پژوهشکدة امام خمینی)س( و انقالب اسالمی
دکتر حمید بصیرت منش                           استادیار پژوهشکدة امام خمینی)س( و انقالب اسالمی
دکتر سیدمحمود سادات بیدگلی             استادیار پژوهشکدة امام خمینی)س( و انقالب اسالمی

 دو فصلنامۀ تاریخ نامۀ انقالب
مجلة ایرانی مطالعات تاریخ انقالب اسالمی
 سال سوم، دفتر اول تا چهارم )بهار - زمستان 1398(
شمارة پیاپی: 5 و 6
شاپا )شمارة استاندارد بین المللی پیایندها(: 2588-3496
شمارگان: 200 نسخه

دبیراجرائی: دکتر سیدمحمود سادات بیدگلی
 ویراستار: اعظم سلیمانی 

مترجم: دکتر سیدصدرالدین موسوی 
کارشناس مجله: محمد جمالو
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 نشاني دفتر فصلنامه: تهـران، بزرگراه خلیج فارس، قبل از عوارضی تهران-قم، حرم مطهر امام خمیني)ره(،

پژوهشکدة امام خمیني)س( و انقالب اسالمي
 شناسۀ پستی: 1815163111     صندوق پستی: 18155/134
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شرایط پذیرش مقاله
1. مقاالت با موضوع تاریخ انقالب اسالمی، برای بررسی و چاپ در نشریه، پذیرفته می شود.

2. مقاالت باید پژوهشی، علمی و مستند باشد.
3. مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله، بر عهدة نویسنده است.

4. مقاله، نباید پیش تر در نشریات فارسی زبان داخل یا خارج از کشور چاپ شده باشد.

ضوابط تهیۀ مقاله
1. مقاله، در محیط Microsoft Word با قلم B Lotus 14 و حداکثر در 8000 کلمه تهیه گردد. 

2. چکیدة ساختاریافته فارسی  و انگلیسی مقاله، هرکدام حداکثر در180 کلمه و شامل موضوع مقاله، 
هدف، روش تحقیق و نتیجه گیری باشد. پنج تا هشت واژة کلیدی برای مقاله تهیه شود. 

با  استفاده در متن،  ترتیب  به  3. توضیحات، معادل های خارجی واژه ها و اصطالحات علمی، 
شماره گذاری پیاپی درهرصفحه درج گردد.

4. نام ومشخصات نویسنده/ نویسندگان، همراه با نشانی پیام نگار و وابستگی سازمانی در پانوشت 
ذکر گردد.

5. مالک ارجاع دهی برای تهیة فهرست منابع، شیوه نامة انجمن روانشناسی امریکا )A.P.A( است.
5-1- برای ارجاع دهی از الگوی زیر استفاده شود:

-کتاب: )نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار اثر: شمارة جلد/شماره صفحه یا صفحات(
- مقاله: )نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، ماه یا فصل انتشار: شمارة صفحه یا صفحات(

- اسناد: )سرواژة پایگاه آرشیوی مندرج در پایین همین صفحه، شمارة سند، شمارة صفحه(*
- پایان نامه: )نام خانوادگی دانشجو، سال دفاع: شمارة صفحه یا صفحات(

- روزنامه: )در صورتی که منبع مورد استفاده مقاله است به شیوة مقاله ارجاع داده شود و اگر 
یا  روزنامه)تاریخ(: شمارة صفحه  روزنامه، شمارة  به صورت)نام  است  دیگری  مطلب  یا  خبر 

صفحات(
- مصاحبه: )نام خانوادگی مصاحبه شونده)ذکر واژة مصاحبه(. تاریخ مصاحبه(.

*کوته نوشت ها:
نام مراکز آرشیوی کشور، به منظور ارجاع درون متنی به سند، به شیوة زیر در این فصلنامه سرواژه سازی 

شده است:

ضوابط نگارش مقاله



- ساکما )sākmā(: سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران.
- مارجا )mārjā(: مرکز اسناد ریاست جمهوری اسالمی ایران.

- ِکمام )kemām(: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
- َمراسان )marāsān(: مرکز اسناد انقالب اسالمی.

- اِستادوخ )estādux(: ادارة اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.
- مُتما )motamā(: مؤسسة مطالعات تاریخ معاصر ایران.

- ساکماق )sākmāq(: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.
5-2- برای تنظیم فهرست منابع از الگو و ترتیب زیر استفاده شود:

- اسناد: نام کامل پایگاه آرشیوی )سرواژة پایگاه آرشیوی(، شمارة اسناد.
ایتالیک(. )شمارة  به صورت   ( نام کتاب  انتشار(.  نویسنده  )تاریخ  نام  نام خانوادگي،  - کتاب: 
جلد به عنوان مثال ج1(. )ذکرنوبت چاپ به صورت چ1(. )نام و نام خانوادگی مترجم، مصحح 
یا کوششگر، ذکر واژة مترجم، مصحح یا کوشش گر(. محل انتشار: نام ناشر. )همین ترتیب در 

مورد کتب التین نیز رعایت  گردد(.
- مقاله: نام خانوادگي، نام نویسنده )تاریخ انتشار(. »عنوان مقاله«. نام نشریه )به صورت ایتالیک(. 
)نام و نام خانوادگی مترجم(، سال یا دورة انتشار. )شمارة نشریه(، شمارة صفحات مقاله به عنوان 

مثال14-28. )همین ترتیب در مورد مقاالت التین نیز رعایت گردد(.
)عنوان  در  مقاله«  »عنوان  انتشار(.  )تاریخ  نویسنده  نام  خانوادگی،  نام  مقاالت:  مجموعۀ   -

مجموعه مقاله به صورت ایتالیک(. )نام و نام خانوادگی کوشش گر(. محل نشر: ناشر.
- پایان نامه: نام خانوادگي، نام نویسنده )تاریخ انتشار(. »عنوان پایان نامه«، )مقطع پایان نامه و 

رشتة تحصیلي(، نام دانشگاه، نام دانشکده.
- مصاحبه: نام خانوادگی مصاحبه شونده، نام )تاریخ مصاحبه(. محل مصاحبه.

- منابع اینترنتي: نام خانوادگي، نام. »عنوان مطلب اخذ شده«. )تاریخ اخذ مطلب( از نشاني 
کامل سایت. )چنانچه مطلب اخذ شده التین است بجای واژة از از واژة from استفاده گردد(.

مالحظات
1. هیأت تحریریة نشریه، در قبول یا رد مقاله ها آزاد است.

2. نشریه، در ویرایش، اصالح و هماهنگ سازی اصطالحات، آزاد است.
3. ترتیب تنظیم مقاالت تایید شده برای چاپ، بنا به نظر هیأت تحریریة نشریه خواهد بود.

4. مقاالتی که در اولویت چاپ قرار نمی گیرند، مسترد نمی شوند.
5. دریافت مقاالت از طریق سامانه tarikhname.ri-khomeini.ac.ir صورت می گیرد.





بررسی و شناخت آسیب های تاریخ نگاری انقالب اسالمی
فریده باوریان، فاطمه سهراب زاده
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روانشناسی سیاسی شخصیت محمدرضاشاه پهلوی:

تصورات از قدرت و جنبش انقالبی مردم ایران دوم 
ایرج سوری

سیاست های مصدق و توسعۀ سیاسی در ایران
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از نظریه تا تداوم و تحول 
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نقش طبقۀ متوسط سنتی در تحوالت سیاسی ایران
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بررسی و شناخت آسیب های تاریخ نگاری انقالب اسالمی

فریده باوریان
دکتری تاریخ انقالب اسالمی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران )نویسندة مسئول(

fbavaryan@gmail.com

فاطمه سهراب زاده
 دکتری تاریخ ایران دورة اسالمی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

pz.sohrabzadeh@gmail.com

چكیده: پیروزی انقالب  اسالمی یکی از وقایع عمده ای بود که نه تنها موازنه های 
نظریه پردازی مختلفی  بسترهای  بلکه  برهم زد،  را  سیاسی در خاورمیانه و جهان 
روایت های  بنابراین  ساخت.  فراهم   نیز  داخلی  و  خارجی  محققان  سوی  از  را 
مختلفی از تاریخ  انقالب توسط آنان به نگارش درآمد. دراین راستا، تداوم انقالب، 
موضع گیری های جدیدی را در عرصة تاریخ نگاری سبب  شد و عالوه بر محققان 
و  مدافع  جبهة  دو  هر  در  را  انقالب  در  درگیر  شخصیت های  علمی،  محافل  و 
مخالف، برای تبیین آن به تالش واداشت. با توجه به این امر، مقولة آسیب شناسی  
تاریخ نگاری انقالب اسالمی یکی  از مهم ترین  نیازهای  تاریخ نگاری معاصر ایران 
مبانی  و  ارکان  که  می شود. آسیب هایی  آن  نوآوری   و  بالندگی   که  سبب   است  
اساسی تاریخ نگاری انقالب را تهدید می کنند و شناخت آنها اساسی ترین گام در 
جلوگیری از پیدایش و رشد آسیب هاست. بااین هدف، پرسش اصلی مقاله حاضر 
با شیوه ای توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از روش کتابخانه ای معطوف به این سؤال 
است که »چه آسیب هایی ارکان تاریخ نگاری انقالب اسالمی را مورد تهدید قرار 
می دهند؟«. دستاورد پژوهش حاکی از آن است که عواملی همچون کمبود منابع 
درخصوص برخی رویدادها، تحریف چشم اندازهای انقالب اسالمی، عدم   ترسیم 
تاریخ نگاری،  عرصة  با  غیرمتخصص  مدیریت های  حضور  مشخص،  راه  یک 
نگاه ژورنالیستی به تاریخ نگاری و... از برجسته ترین آسیب هایی هستند که ارکان 

تاریخ نگاری انقالب اسالمی را تهدید می کنند.
نگاه  اسالمی،  انقالب  تاریخ نگاری  تاریخ نگاری،  آسیب شناسی،  کلیدواژه ها: 
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و  پدیده ها  انعکاس  برای  حساس  پدیده ای  تاریخ نویسی  و  تاریخ  ملتی،  هر  تاریخ  در 
قالب متن است که در  بسترهای اجتماعی بشر در  بازتاب  واقعیت ها در ذهن مورخ و 
نتیجة آن، سیر تحوالت اجتماعی و سیاسی، ماهیت شخصیتی و نوع عملکرد انسان ها به 
نگارش درآمده است. توجه به این مقوله در ایران مانند اغلب جوامع دیگر تا عصر حاضر 
با فرازو نشیب هایی روبه رو بوده است که در این مسیر پیروزی انقالب اسالمی در فرآیند 
آن گسست مهمی با گذشتة سیاسی ایران ایجاد کرده  است و شکل نوینی از تاریخ نگاری 
را عرضه  نموده  است. انقالب بنابر طبع دگرگون ساز خود، در ضمیر تاریخ نگاران ایران 
و جهان میل به نگارش رویدادهایي که به انجام یک حکومت و آغاز حکومتي دیگر 
منجر شد، را برانگیخت. بنابراین در فرآیند این دگرگوني  میل به نگارش حوادث جدید 
از لحاظ کمی وسعت یافت و از لحاظ کیفی تحول عمیقی پیدا کرد. ازاین رو پیرامون 
پدیدة انقالب اسالمی کتاب ها، نظریه ها و مقاله های بسیاری ارائه گردید. اما دراین میان، 
از  بهره گرفتن  و  انقالبی  نیروهای  و  سیاسی  فرهنگی-  جریان های  در  تنوع  به  توجه  با 
امکانات جدید، سبک نگارش تاریخ نگاران نیز متنوع شد، و آنان از یک الگوی واحد 
پیروی نکردند. ولی برای نگارش تاریخ نگاری انقالب اسالمی در آغاز باید این مسائل 
که چرا مردم ایران انقالب کردند؟ چه در درونشان می گذشت؟ چه فکر می کردند؟ 
و چه تفسیری از جامعة خود داشتند؟ را مدنظر داشت. دراین خصوص، برای رسیدن 
به جواب بایستی از یک روش تحقیق، روش شناسانة مردمی که یکی از مکاتب جدید 
و مؤثر جامعه شناسی است، استفاده نمود. اما به رغم تالش هایی که در این زمینه صورت 
گرفته  است، تاریخ نگاری انقالب اسالمی در سیر حرکت خود با یک سری موانع، آفات 
مواجهه کرده  با کندی هایی  را  آن  سیر حرکت  و هست که  بوده  روبه رو  و آسیب ها 
به  نیاز  برای رفع آن  برجسته خودنمایی می کنند و  به صورت  موانعی که گاهی   است، 
منابع  از  استفاده  و  تحلیلی   - توصیفی  روش  با  مقاله  این  که  دارند  بررسی  و  شناخت 
جدید تر، تحلیل های مستند، و سؤاالتی همچون: ضرورت بحث آسیب شناسی انقالب 
اسالمی چیست؟ فرآیند تاریخ نگاری انقالب اسالمی چگونه بوده  است؟ و آسیب های 
شناخت  و  تبیین  درصدد  کدامند؟  اسالمی  انقالب  تاریخ نگاری  حوزة  در  موجود 
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نبود  به  علت  میان  این  اما در  انقالب اسالمی است.  تاریخ نگاری  مهم ترین آسیب های 
منابع کتابخانه ای کافی در رابطه با سوابق و ادبیات تحقیق، از سایت ها و روزنامه های 
معتبر برای پردازش فرضیه استفاده شده  است. که از جمله مهم ترین آنها می توان به آثار 

زیر اشاره نمود: 
-کوشکی)1388( در مقالة »آفات تاریخ نگاری انقالب اسالمی« ، به بررسی هفت 
غیرکاربردی،  تجربی،  تاریخ نگاری  تاریخ،  و  سیاست  اختالط  خام نگاری،  آسیب: 
مهم ترین آسیب های  دیدگاه وی  از  که  فردی  پرداخته  است  و  احساسی  بی مبادالتی، 

روش تاریخ نگاری انقالب اسالمی هستند. 
- صابر دمیرچی)1388( در مقالة »آسیب شناسی تاریخ نگاری شفاهی در ایران«، به 
بررسی مشکالت و مسائل تاریخ شفاهی پرداخته  است و برطرف کردن مسائلی همچون: 
توجه  عدم   شفاهی،  تاریخ نگاری  دست اندرکاران  میان  مشترک  علمی  اصول  نبود 
با  تاریخ  برای آشنا  ساختن دانشجویان  تاریخ شفاهی، عدم  توجه دانشگاه ها  به ماهیت 
نیز یکسویه نگری در این زمینه را به عنوان  این شیوه به صورت علمی و آکادمیک، و 

آسیب های این شیوة تاریخ نگاری مطرح  کرده است.
- ترک چی و ططری)1388( در مقاله ای با عنوان »آسیب شناسی تاریخ نگاری انقالب 
اسالمی با تأکید بر خاطرات و پژوهش های بیرونی و بیگانه«، به بررسی آسیب شناسانه 
خاطرات و آثار تاریخی پرداخته اند که در بیرون از ایران نگاشته شده اند و به طورکلی 
استفاده از چهارچوب نظریه پردازی های غربی و عدم  توجه به جایگاه فرهنگ ایرانی را 

به عنوان مهم ترین آسیب های تاریخ نگاری انقالب مورد بررسی قرار داده اند.
دیباچه ای آسیب شناسانه  سیاه و سفید؛  »نگارش های  مقالة  در  نسب)1384(  - رجب 
برای  عملی  راهکار  ارائة یک  با هدف  اسالمی«  انقالب  تاریخ نگاری  بر روش شناسی 
و  شهبازی  عبداهلل  زیباکالم،  صادق  نظرات  ایران،  در  تاریخ نگاری  مشکالت  حل 
اسالمی  انقالب  تاریخ نگاری  در  روشی  آسیب های  درخصوص  را  بادامچیان  اسداهلل 
جویا شده   است و در پایان به ارائه فهرستی از راهکارهای پیشنهادی در سطح مختلف 

سیاست گذاری، فنی، معرفتی و روشی پرداخته  است. 
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- علوی سیستانی)1388( در مقالة »آسیب شناسی تاریخ نگاری انقالب اسالمی در پرتو 
نهضت مشروطه« موازی سازی افراد درون انقالب و تقلیل پیدا کردن انقالب اسالمی به 
افراد برجسته را دو آسیب مهم تاریخ نگاری انقالب اسالمی و مشروطه ذکر کرده  است. 
اما با توجه به مطالبي که ایراد شد، مي توان اذعان داشت که در حوزة پژوهش حاضر 
باعنوان مذکور، تحقیقات مستقل، جامع و روشنی ارائه نگردیده  است، بلکه هرکدام از 
این تحقیقات تنها به بررسی بخش هایی جزئی از این موضوع مورد بررسی اکتفا کرده اند، 
درحالی که این پژوهش سعی  دارد به صورت واقع بینانه، تحلیلی، جامع و علمی به بررسی 
زوایای مختلف آسیب های موجود در حوزة تاریخ نگاری انقالب بپردازد و نقطة اصلي 

نوآوری و وجه تمایز آن با پژوهش هاي دیگر در همین امر است.

ضرورت بحث آسیب شناسی انقالب اسالمی

واژة »آسیب شناسی«1 به معنای »شناسایی« و »بررسی آفات و صدمات« است )سویه های 
و  عوارض  و  بیماری  علل  »مطالعة  تعبیر  آن  از  که  واژه  این   .)383  :1388 تاریخ نگاری 
عالئم غیرعادی« نیز شده  است )آریان پور بی تا ج2: 1569( در اصطالح  علوم  طبیعی  به  
معنای  »مطالعه  و شناخت  عوامل  بی نظمی ها در ارگانیسم  انسانی  جهت  درمان  بیماری های  
»محنت«،  »رنج«،  معنای   به   یونانی2  کلمة  دو  ریشة   از  که  واژه ای  می باشد.  جسمانی«  
ج4:  بی تا  )آریان پور  است  شده  ترکیب   »شناخت«  و  »دانش »  و  غضب«،  »احساسات«، 
1382(. اما تعریف مفهومی آسیب شناسي: »شناسایي آن دسته از عوامل مهم و مؤثري 
است که به وجود آمدن و تداوم حیات آنها، مي تواند فرآیند تحقق اهداف هر نظامي 
را متوقف و یا به صورت محسوس، ُکند نماید« )بنیانیان 1379: 128(. لکن باید اشاره کرد 
آسیب ها الزاماً جنبة عینی ندارند، بلکه می توانند ذهنی نیز  باشند. درواقع نوع نظام ادراکی 
موجود در اذهان است که معین می کند یک واقعه چگونه فهمیده  شود و متناسب با آن 
کنش های اجتماعی صورت گیرد )عیوضی 1384: 52(. اما دراین میان، منظور از آسیب شناسی 
تاریخ نگاری انقالب اسالمی بررسي واقع بینانه مشکالت، اشکاالت، انحرافات، آفات، 

1. pathology 
2. path=patho and Logy
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تحریفات و موانع رشد این نوع تاریخ نگاری است که می تواند دستیابي آن را به حقایق و 
تفسیر درست وقایع، ُکند یا ناممکن سازند، همچنین بررسی چیستی، چرایی و چگونگی 
بنابر دریافت های شخصی،  دیدگاه  های شفاهی - نوشتاری است که برپایی انقالب را 

گروهی، حزبی و... به شکل خاصی مطابق میل خود جلوه می دهند. 
دراین راستا، در مسیر تولد و رشد هر پدیده ای، ممکن  است آسیب ها و آفت هایی 
بروز کند، که از تحقق یا استمرار آن جلوگیری نماید؛ ازاین رو اگر پدیده ای بخواهد 
ایجاد  گردد یا دوام پیدا کند، باید بتواند موانع را رفع  کند تا ادامة حیات آن با مشکالت 
جدی روبه رو نشود. دراین میان، تاریخ نگاری انقالب اسالمی که منشأ تأثیرات عمیقی 
در جامعه  بوده و هست، یکی از مقوالتی است که در معرض انواع آسیب هایی می باشد 
نمود که حرکت تکاملی و  مثابه آفتی عمل خواهد   به  که در صورت عدم  شناسایی، 
عدم  شناخت  در  آن  منفی  تأثیرات  به تدریج  و  کرد  خواهد  ُکند  را  آن  توسعة  به  رو 
بنابراین ضرورت  نمود.  انقالب جلوه خواهد  اهداف و آرمان های  درست تحوالت و 

آسیب شناسی این مقوله بر هر صاحب اندیشه ای مبرز می باشد. 
انقالب  مطالعات  قلمرو  در  اصوالً  اسالمی  انقالب  تاریخ نگاری  بحث آسیب شناسی 
اسالمی قرار دارد و زمینة ترمیم تحوالت گذشته، جاری و پیامدهای آینده نظام سیاسی را 
فراهم می آورد. دراین میان، زمانی به آسیب شناسی تاریخ نگاری معاصر روی آورده و به آن 
احساس نیاز می شود که وقوع مسائلی چند، باعث شوند مشکالت خاصی فراتر از انتظار در 
این حوزه بروز کنند و جدا از انحراف در نوع نگاه به سیر حوادث گذشته که سبب وقوع 
پدیدة انقالب شده  است، ادامة کارها و برنامه ها با مشکالتی پیچیده روبه رو شود، دراین راستا، 
هرگاه التهاب ها فروکش کرده و فرصت برای مرور و سنجش حوادث به وجود  آید، و یا 
احساس خطر و نیاز برای برنامه ریزی بیشتر و عمیق تر شکل  گیرد، مطالعات آسیب شناختی 

برانگیخته می شوند و روی  آوردن به این مباحث، رونق  بخش می شود.
شاید هیچ دلیلی واضح تر و متقن تر از لزوم »بقا« برای ضرورت آسیب شناسی نتوان 
ذکر کرد. لیکن در این مسیر تنوع درک آسیب ها و تفسیر علل و گستردگی شان ایجاب 
می کند که معیار و مالک آسیب شناسی، ضمن بهره مندی از یک چهارچوب مشخص، 
قابلیت انعطاف و همگامی با تحوالت نظام اجتماعی را دارا باشد، تا بتوان با در نظرداشتن 
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با همان دوره را استخراج  یک چهارچوب کلی، در هر زمانی، شاخصه هایی متناسب 
نموده و آسیب شناسی را با استناد به آنها انجام داد )عیوضی 1384: 55-53(. 

فرآیند تاریخ نگاری انقالب اسالمی 

انقالب اسالمی از مهم ترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران است که بازتاب آن در تمامی 
ارکان اجتماعی - اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و....کشورمان چشمگیر است. ازجمله در 
بازگو کنندة  به عنوان یکی از شاخه های فرهنگ دربردارنده  و  حوزة تاریخ نگاری که 

بخش مهمی از بازتاب انقالب اسالمی در ارکان مختلف است. 
شروع تاریخ نگاری انقالب اسالمی را باید از سال 1341 آغاز نهضت امام خمینی 
و  شکل گرفت  اسالمی  انقالب  تاریخ  ثبت  برای  تالش ها  اولین  که  سالی  زد.  تخمین 
به دنبال آن در سال 1343 مجموعه ای از اعالمیه های مراجع و روحانیون برای مقابله با 
حکومت پهلوی تحت عنوان نهضت دو ماهه روحانیون ایران توسط علی دوانی به عنوان 
اولین کتاب در این حوزه منتشر شد، اما پس از آن به دنبال یک سری از مسائل گوناگون، 
تا هجرت امام به عراق و اقامت ایشان در نجف فرصتی برای پرداختن به تاریخ نگاری 
انقالب به شکل منسجم و مدون به وجود نیامد، تا اینکه هجرت امام بار دیگر فرصتی را 
در اختیار فعاالن انقالبی خارج از کشور قرار داد که در نجف با محوریت سیدحمید 
روحانی گردهم بیایند و در راستای تاریخ نگاری انقالب اسالمی تالش هایی انجام  دهند 
که از ثمرات این تالش ها کتاب تحلیلی نهضت امام خمینی در سال 1356توسط روحانی 
بود. اما همزمان با این تالش ها، دانشجویان ایرانی عضو انجمن های اسالمی در امریکا 
و اروپا نیز نشریات، کتاب ها و جزواتی را منتشر کردند که قابل توجه بود؛ چراکه در 
زنده نگهداشتن قیام 15خرداد نقش بسزایی داشتند. بعد از فوت حاج آقا مصطفی خمینی 
این فعالیت ها بیشتر و متمرکزتر شدند و در سال 1357 امام خمینی پیامی در پاسداشت 
حرکت مردم رفسنجان صادر  کردند و در آن اشاره نمودند که باید برای نسل های آینده، 
تاریخ انقالب ثبت شود و این اولین توجه جدی و هوشیارانه   به تاریخ انقالب اسالمی  بود 

)نیکبخت میرکوهی 1395: 1(. 
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تاریخ نگاری  شصت،  دهة  در  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  آغاز  از  درهمین راستا، 
انقالب با ثقل منابع ترجمه اي دربارة انقالب و موجی از روایت ناظران خارجی، براساس 
ایران و  با تکیه بر حضور نویسندگان در  یا تحلیل هاي سیاسي - اجتماعي،  مشاهدات 
ارتباط با مقامات بلندپایة کشور مواجهه  شد که مبناي نگارش آنها، تحلیل گزارش هاي 
تاریخي با عطف به گذشتة نه چندان دور ایران بود. ضلع دیگري از تاریخ نگاري این 
دوره را برخي از مقامات ایراني حکومت شاه ترسیم کردند که بیشتر آنها بر بنیاد مشاهده 
یا آگاهي مستقیم استوار بود. برهمین مبنا، تعدادي کتاب از راویان ایراني نیز منتشرشد 
که یا روایت گر رویدادهاي منطقه اي بودند یا حکایت گر رخدادهاي کل کشور و یا 

خودنگاشت هایي که براي نخستین بار رخ مي نمودند. 
تاریخ نگاري انقالب اسالمي، بیشتر دهة شصت را در چنین فضایي گذراند و اگر 
سلسله کتاب هاي اسنادی همچون اسناد النه جاسوسي یا جلد دوم ظهور و سقوط سلطنت 
پهلوي و... در این دوره نبود،  باید دهة شصت را »دورة خاموشي سندها« می نامیدیم. اما 
در ادامة این فرآیند در دهة هفتاد، رویکرد تازه اي از تاریخ نگاري آغاز شد که نشأت  
گرفته از قالبي نو یا بهتر بگوییم، قالبي بازیافته بود، این رویکرد تاریخ شفاهي بود. هرچند 
در دورة نخست، استثنائاتي چون ناگفته های مهدي عراقي وجود داشت، اما در برهة اخیر، 
نهادهایي که در داخل سازمان یافته به این شیوه پرداختند، قابل توجه هستند: »بنیاد تاریخ 
خارجه«،  امور  »وزارت  هنري«،  حوزه  اسالمي  انقالب  ادبیات  »دفتر  اسالمي«،  انقالب 
»مجلس شوراي اسالمي«، »مرکز اسناد انقالب اسالمي«، »مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر 

ایران« و »مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی«. 
در خارج از کشور نیز چنین مراکزي با کمک شرکت هاي بزرگ اقتصادي و حمایت 
برخي دانشگاه ها، با موضوع عام تاریخ معاصر ایران شکل گرفت که مهم ترین آنها »تاریخ 
شفاهي دانشگاه هاروارد« است. دراین میان، انگیزه هاي داخلي براي توسعه چنین امري را 
باید در عواملی همچون: 1. دسترسی آسان  به  اسناد و مدارک مضبوط در مراکز اسنادی 
و آرشیوی دولتی و نظایر آن؛ 2. تجربه تولید کتاب هاي مرتبط با دفاع هشت  ساله که 
بر پایة خاطرات فراهم آمده  بودند؛ 3. شکستن جو امساک و خودداري از بیان خاطرات 
 .5 سازمان ها؛  بین  کاري  رقابت  ایجاد   .4 پنجاه؛  و  دهه هاي چهل  سیاسي  مبارزان  نزد 
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هفتاد  دهة  به طورکلی،  کرد.  تاریخي جست وجو  روایت  نوع  این  از  مخاطبان  استقبال 
تاریخ شفاهي در داخل و خارج کشور تدوین شده  بر اساس  با ورود کتاب هایي که 
بودند، به انتها رسید؛ مضاف بر اینکه خاطرات خودنگاشتة کسانی همچون جالل الدین 
بر  پیدا کردند و  این دوره حضور ملموسي  فارسی، خلخالي و هاشمي رفسنجاني، در 
شمار منابع تحقیقي، اعم از گزارشي - تحلیلي و پژوهش هایي در قالب روزشمار افزوده 
 شد و بُعد تازه اي به تاریخ نگاري انقالب اسالمي بخشید. اما تا دهة هفتاد در دانشگاه های 
داخل مطالعات زیادی در باب انقالب صورت نگرفت، بنابراین حجم مطالعات در این 
به دلیل گسترش دانشگاه ها و وجود دوره های  اما در دهة هشتاد  بود،  حوزه خیلی کم 
ادامة  لیکن در  یافت.  انقالب اسالمی گسترش   تحصیالت تکمیلی مطالعات در حوزة 
این فرآیند دورة سوم تاریخ نگاري انقالب اسالمي یعنی دهة هشتاد را باید دهة گسترش 
از  تاریخ شفاهي  بر اساس  منابع  این دوره سیر تولید  اینکه در  با  منابع اسنادی دانست. 
اوایل دهه هشتاد اوج گرفت و بنیاد انتشار اسناد در نیمة دوم دهة هفتاد گذاشته شد، اما 
حضور کتاب هاي اسنادي همچون: همگام با آزادی؛ خاطرات شفاهی سید محمد مهدی 
جعفری، آنهایی که رفتند، خاطرات لطف اهلل میثمی، نیم قرن خاطره و تجربه، خاطرات 
عزت اهلل سحابی، جلد اول، مسی به رنگ شفق: خاطرات سیدکاظم موسوی بجنوردی، 
سازمان مجاهدین خلق؛ پیدایی تا فرجام )1388-1344( و... دراین دهه و طی چند سال 
اخیر آنچنان فراوان بوده است که شاید مورخان در هیچ برهه اي با این حجم از مواد خام 

روبه رو نبوده اند )تاریخ نگاری انقالب اسالمی از نگاه صاحب نظران 1386: 1(. 

آسیب های موجود در حوزۀ تاریخ نگاری انقالب اسالمی 

در دوران کنونی، بنابر تقسیم بندی و تخصصی شدن علوم، تاریخ به صورت یک رشتة 
علمی  ویژة  بینش های  و  روش ها  و  است  شده   مطرح  ایران  و  جهان  در  علمی  مستقل 
تاریخ نگاری سبب  تازه در  به جنبه های  یافته  است. در دوران معاصر توجه  را  خویش 
مستلزم  که  شیوه ای  است.  شده   علمی  تاریخ نویسی  به  مورخان  از  پاره ای  دلبستگی 
دگرگونی در روش و بینش مورخ است. در تاریخ نویسی جدید ایران سعی در به کار 
بستن روش علمی در پژوهش است کاری که در برگیرندة گزینشی، سازماندهی و عرضة 
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پژوهش های تاریخی با تکیه بر منابع اصلی و اسناد و مدارک مستند برای هر موضوع 
تحقیق است. به عالوه در این روش بر ارزیابی و نقادی عالمانه منابع و به کارگیری همة 
مواد الزم برای تاریخ نویسی تأکید می شود. بنابراین با توجه به این امر می توان گفت که 
بینش تاریخ نگاری معاصر ایران، کم کم به سوی تحولی بنیادی پیش می رود و نه  تنها به 
سرگذشت فرمانروایان و شرح جنگ های آنان، بلکه به همة جنبه های گوناگون توجه 
نشان می دهند. دراین میان، صحنة تاریخ انقالب اسالمی مانند همة صحنه ها، سرشار از 
مجموعة پدیده ها و رخدادهاست و تاریخ نگاری انقالب را نمی توان بدون ذکر مستمر 
و پیوستة رخداد ها و انضمام آنها به همدیگر تحلیل  کرد. رویدادهایی پیاپی و فراگیر که 
بی حساب و کتاب، و ناشی از حرکت های کور اجتماعی و یا مبتنی بر تصادف و اتفاق 
نبوده؛ بلکه جنبشی بوده  است که با طبیعت و سرشت آرمان های ملی و مذهبی، ریشه در 

حرکت های اصیل گذشته داشته  است. 
در این زمینه امام معتقد  بودند که اگر قرار است ریشه های انقالب اسالمی فهمیده  شود، 
باید به جنبش تحریم تنباکو و اندیشه های میرزای شیرازی توجه  کرد. انقالب اسالمی بدون 
شناخت دقیق تفکر اسالم سلطنتی، اسالم سرمایه داری، اسالم التقاطی و در یک کلمه اسالم 
امریکایی از نظر امام قابل فهم نبود )امام خمینی 1389 ج21: 239(. بنابراین برای نوشتن تاریخ 
ماهیت و سرشت  برای درک  بلکه  برنامه حرکت کرد،  بدون  انقالب اسالمی نمی توان 
انقالب اسالمی و رسیدن به یک منشور تاریخ نگاری و تاریخ فهمی جدید باید به یک سری 
از مسائل در فرآیند تاریخ نگاری انقالب اسالمی معرفت عمیقی پیدا کرد. امری  که مستلزم 
شناخت موانع و آسیب هاست، موانعی که با شناخت آنها می توان به تفسیر بهتر رخدادها 
پرداخت. در این مسیر شناخت ضعف ها و آسیب هاي قطعي یا احتمالي، مي تواند مقدمه اي 
براي چاره اندیشي و عالج باشد و غفلت از بررسي ضعف ها و آسیب ها، خود ضعف بزرگي 
است که مي تواند منشأ مشکالت و معایب بیشتري باشد. اکنون آنچه در ذیل می آید مروری 
بر گوشه هایی از آفت ها و موانعی است که تاریخ نگاری انقالب اسالمی را تهدید می کند و 

توجه به آنها بر همة مورخان عرصة تاریخ نگاری انقالب الزم و ضروری است.
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وجود حجاب معاصرت1 در کتاب های مربوط به تاریخ نگاری انقالب اسالمی

به این معنی که مورخ خیلی از چیزها را به خاطر اینکه همزمان با وی اتفاق افتاده چون 
فکر می کند همه می دانند و هیچ ضرورتی ندارد که منعکس شود، اهمیتی برای انعکاس 
آن قائل نمی شود همین امر سبب می شود که خیلی از حوادث مهم این گونه قربانی شوند 
و از بین بروند. بنابراین مورخان با اکتفا به حوادث کلی و احتراز از واکاوی جزئیات، و 
عدم  نگاه میکروسکوپی به رویدادها از سیر کلی حوادث غافل مانده و نمی توانند ابعاد 

مختلف یک رویداد را به دقت بیان نمایند )رجب نسب 1384: 24-23(.

عدم  ترسیم یک نقشه و راه مشخص برای تاریخ نگاری انقالب

تا  است  اسالمی  انقالب  فکر  اتاق  فقدان  حوزه   این  در  آسیب ها  مهم ترین  از  یکی 
تاریخ نگاری انقالب را مهندسی کند و با ارائة  یک نقشة راه مشخص، ضمن پرداختن 
زمینه  این  در  موازی کاری  از  اسالمی  نهضت  در  فعال  گروه های  و  اقشار  همة  به 
دانش آموزان،  کودکان،  زنان،  مانند  زیادی  افراد  نهضت  این  در  چراکه  بپرهیزد. 
مراکز  برخی  و  بودند  نقش آفرین  و...  روحانیون، کشاورزان  دانشجویان،  کارگران، 
بنابراین  دادند،  انجام  را  مشابهی  کارهای  باشند،  مطلع  همدیگر  کار  از  اینکه  بدون 
برای نقش هر یک از اقشار در انقالب اسالمی، کارهای پراکنده ای صورت می گیرد 
پیروزی  از کسانی که در نهضت  بسیاری  و موضوعات مهم تر روی زمین می ماند، و 
انقالب اسالمی نقش آفرین بودند، خاطراتشان ثبت نشده فوت می کنند. در صورتی که 
بیشتری  جامعیت  با  کارها  باشد،  منظم  و  سیستماتیک  به صورت  موضوعات  این  اگر 
ادامه می یابند و از موازی کاری و پراکنده کاری پرهیز می شود. همچنین در این حوزه 
به عنوان جناح سیاسی  فعالیت می کنند و  براساس عالیق خود  هر مرکز و مؤسسه ای 
مطرح هستند و این موضوع سبب می شود تاریخ نگاری این مراکز تحت الشعاع چنین 
دیدگاه هایی قرار گیرد و زیر سؤال برود. در صورتی که این مراکز اگر با یکدیگر 
هم اندیشی داشته باشند و نقشه راهی منظم تدوین کنند که هر یک متولی چه بخشی 

1. تعبیر عمادالدین باقی از یکی از آسیب های تاریخ نگاری انقالب اسالمی. 
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از آن باشند، از تدوین تاریخ نگاری تکراری پرهیز می گردد )نیکبخت 1395: 1(.

عدم توجه به تاریخ فرهنگی انقالب اسالمی

یکی از مهم ترین زمینة بررسی ها، مبحث تمدنی و فرهنگی تاریخ انقالب اسالمی است. 
چراکه انقالب اسالمی، انقالبی فرهنگی بوده و براساس آموزه های دینی و مذهبی شکل 
گرفته  است. انقالب اسالمی به عنوان تداوم یک حرکت دینی و اندیشه و آرمان نوزایی 
دینی و تجدید حیات اسالمی ابعاد بسیار پیچیده و ریشه های عمیق دارد و این خصلت، 
عالوه بر روحانیت، در نسل جوان دانشگاهی هم که بدنة اصلی انقالب و نیروی محرکه 
اصلی آن بود وجود داشت و اندیشه ها و ذهنیت های نسل جوان به شدت در آن انگاره ها 
این  نیست که  الزاماً چنین  افتاد و  انقالب شکل گرفت، مؤثر  و مفاهیم سیاسی که در 
انگاره ها از جانب بخشی از روحانیت تحمیل شده  باشد. در بسیاری از موارد نسل جوانی 
که در فضای فکری - سیاسی خاصی پرورش یافته  بود موجی ایجاد می کرد که منجر 
به شکل گرفتن پاره ای از انگاره های اساسی انقالب اسالمی می شد )میزگرد تاریخ نگاری 

انقالب اسالمی 1377: 1(. 
لذا بررسی ذهنیت و روانشناسی نسل جوان آن روزگار، در کنار ویژگی های انقالب 
اسالمی همچون وجة دینی و ایدئولوژیک، و ماهیت مردمی آن موضوع مهمی است 
که نیاز به بررسی بیشتر می طلبد، زیرا محققان بعضاً به جای تعمق و غور در این مبادی 
زندان، شکنجه،  مبارزات چریکی،  مانند  اسالمی  انقالب  از  محدودی  جنبه های  بیشتر 
را  ایران  مردمی  تحول حرکت  سیر  تحریر  و  داده اند  قرار  تأکید  مورد  را  منافع حزبی 
نیز بدان طریق دنبال کرده اند )زرین زاد 1388: 1( و تا حدودی آنچنان که باید مهم ترین 
از  بعد  اسالمی  برقراری حکومت  فلسفة  و  ایران اسالمی  فرهنگی  یعنی جامعه  بُعدآن؛ 
پیروزی انقالب کمتر مورد کنکاش علمی و تحقیقی قرار گرفته است. هرچند که از 
انقالب  فرهنگی  »جبهه  غیردولتی  فرهنگی  نهاد  فعالیت های  شاهد   80-81 سال های 
اسالمی« بوده ایم که فعالیت آن برگزاری دوره های هنر و رسانه، و ثبت و ضبط تاریخ 
شفاهی ایران در دو دهة پنجاه و شصت است. دهه هایی که مردم، با فعالیت در مساجد، 
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مدرسه ها، پایگاه ها و... با ابزارهایی چون سرود، موسیقی و تئاتر، طراحی و... انقالب را 
تثبیت کردند و به ثمر رسانیدند )اسالمیان 1393: 1؛ نگاهی جامع به فعالیت های جبهه فرهنگی 
انقالب اسالمی 1395: 1(. اما همان طور که اشاره  گردید؛ این نهاد تنها فعالیت های دو دهة 
مذکور را پوشش می دهد و شامل فعالیت مراکز، جریان ها و شخصیت های مختلف در 
دهه های دیگر نمی شود که حداقل زمینه ساز شکل گیری نهضت اسالمی بودند. دهه هایی 
که نیاز به بررسی دارند و توجه به  نقش و جایگاه مردم و فرهنگ آنها می تواند در تبیین 
و ارائه دیدگاه های مقرون به واقعیت تر از انقالب و چگونگی شکل گیری و پیروزی آن 

نقشی قابل توجه ایفا نماید. 

تحریف چشم اندازهای انقالب اسالمی

یکی از موضوعات مهمی که امروزه در عرصة تاریخ نگاری انقالب در حال وقوع است، 
صرفاً تحریف وقایع نیست، بلکه تحریف چشم اندازها و افق هاست؛ بدین ترتیب که در 
انقالب  اهداف  تحریف چشم اندازها،  و  تخریب  با  سعی می شود  پژوهش ها  از  برخی 
اسالمی را مخدوش کرده و انقالب را حقیقتی جدا از آنچه که بوده و هست، معرفی کنند. 
امری که به طور مسلم به اصل انقالب و اهداف و چشم اندازهای ترسیم شدة آن ضربه وارد 
خواهد کرد )نجفی 1390: 1(. باید توجه داشت، که غرب از همان آغاز پیروزی انقالب 
اسالمی، به طور آشکار و با تبلیغات مختلف به مخالفت با انقالب اسالمی پرداخته  است. 
البته این مخالفت نه تنها با انقالب ایران، بلکه با بسیاری از انقالب های دیگر نیز صورت 
گرفته  است که در بعضی از آنها همچون انقالب نیکاراگوئه آنها به پیروزی رسیده اند 
)ملکوتیان 1395: 1(. دراین راستا، نیروهای ناسیونالیست، ناسیونال لیبرال و چپ گرا و...

برای  نوشته هایشان  در  است  بوده   متفاوت  اسالمی  انقالب  با  ماهیتشان،  و  اهداف  که 
رسیدن به اهداف خود و تحریف چشم اندازهای انقالب اسالمی فعالیت زیادی انجام 
 داده اند. آنها برای مخدوش کردن اهداف انقالب به برجسته  کردن برخی از حوادث 
و شخصیت ها مبادرت ورزیده اند. نیروهایی که از همان آغاز انقالب جایی برای آنها 
با توجه به اهداف انقالب نبوده  است. لکن تاریخ نگاری انقالب برای مقابله با تحریف 
باید  این حوزه   مورخان  که  است  راهکارهایی  نیازمند  انقالب  و چشم اندازهای  افق ها 
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بدان توجه جدی داشته باشند: 1. انجام پژوهش های عمیق در حوزة تاریخ نگاری انقالب 
اسالمی با توجه به عظمت و ارزش  های نهفته در انقالب و پرهیز از کم کاری در این 
حوزه با شناخت، نقد کردن، ارائة تئوری های کالن و نظریه های قوی تر نسبت به انقالب 
در مقابل نظریه پردازی های مخالفانی که در پی تحریف اهداف انقالب اسالمی هستند 
)نجفی 1390: 1(. 2. باید انقالب اسالمی توسط تاریخ نگاران با تکیه بر تعالیم امام بررسی 
شود. تعالیمی که معنایش این بود »این انقالب متکی به اصول ثابت و مستحکمی است... 
)بیانات آیت اهلل  است«  وابسته  لیبرال  سرمایه داری  اصول  به  نه  و  اصول سوسیالیزم  به  نه 

خامنه ای 1394/3/14(. 
باید مورد  به عنوان یک شاخص  امام  الزامات فهم صحیح سخنان  دراین خصوص، 
توجه قرار گیرد و نمی توان با هر شیوه ای به تفسیر سخنان امام و اهداف ایشان پرداخت. 
با رجوع به بیانات رهبر انقالب می توان به نکات مهمی همچون: پرهیز از دادن نسبت های 
ناروا، توجه به شاکلة اصلی تفکر و نگاه جامع امام، عدم برخورد گزینشی در احصاء 
اصول، توجه به بیانات و وصیتنامة امام، استفاده از روش و اسلوب اجتهادی و... برای 
فهم  صحیح اصول امام دست یافت که اگر چنانچه به این چهارچوب مهم توجه نشود، 
نتیجه اش تفسیر به رأی های گوناگون و در نهایت به اشتباه  افتادن ملت خواهد بود )بیانات 

آیت اهلل خامنه ای 1389/3/14(.

کمبود منابع در مورد برخی رویدادها 

یکی از مشکالت تاریخ نگاری انقالب اسالمی، در دسترس نبودن منابع در مورد حوادثی 
خاص است. اگرچه اسناد بسیاری تاکنون از سوی برخی مراکز مختلف از جمله مرکز 
اسناد انقالب اسالمی و مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و... منتشر شده  است. 
اما هنوز پژوهشگران تاریخ انقالب اسالمی درخصوص حوادثی چند پس از پیروزی 
انقالب، به ویژه رویدادهایی مانند کودتای نوژه، اشغال سفارت امریکا، فعالیت کمیته های 
انقالبی در آمل در سال  فعالیت های ضد  تعداد شهدای 17 شهریور،  انقالب اسالمی، 
با کمبود جدی منابع مواجه هستند، که جا دارد  1360 و حوادثی از این دست، هنوز 
یک سازوکار و منطقی برای انتشار دوره ای این گونه اسناد در نظر گرفته  شود و مرکزی 
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عهده دار این امر شود تا اسناد پس از خروج کلی یا جزئی از وضعیت محرمانه برای ثبت 
وقایع تاریخی در دسترس محققان قرار گیرند.

دراین راستا، برای این امر می توان علل مختلفی همچون: 1. عدم مکانیزم مشخص و 
تعریف شده ای برای انتشار اسناد؛ چنانکه محققان نمی دانند این اسناد تا چه حد گزینشی 
و در جهت القای روندی خاص در سیر تاریخ منتشر شده اند )آسیب شناسی تاریخ نگاری 
انقالب اسالمی 1392: 10(. 2. بي توجهي بعضي سازمان هاي دارندة اسناد به ارزش و اعتبار 
آنها؛ 3. سرقت و جعل اسناد تاریخی؛ 4. تملک بسیاري از سازمان ها و منابع اسنادي کشور 
نسبت به اسناد و حبس اسناد تاریخی ارزشمند و عدم  اجازه و استفاده شایستة از آن برای 
محققان )سلیمی نمین 1386: 1(؛ 5. سلطة سالیق متنوع مدیران و کارشناسان مراکز اسناد، 
عدم یک بانک اطالعاتی جامع از اسناد موجود و... را به عنوان سدی در برابر محققان و 

پژوهشگران عرصة تاریخ نگاری انقالب قلمداد کرد )رجب نسب 1384: 24-23(.

تقلیل پیداکردن انقالب اسالمی به افراد و بسته دیده شدن جبهه افراد درون انقالب 

در برخی از آثار منتشر شده در این حوزه معدودی از عالمان نزدیک به امام که در جریان 
انقالب نقش داشته اند و بسیاری از احزاب و جریان های همسو با ایشان و یا کسانی که 
به نحوی تأثیرگذار بوده به مرور، خواسته و یا ناخواسته در تاریخ نگاری انقالب کمرنگ 
و حضورشان در انقالب در نهایت حذف شده  است. بی شک انقالب اسالمی، انقالبی 
به رغم  بوده  است؛  امام  به طور خاص  و  شیعه  مرجعیت  و  روحانیت  رهبری  به  و  دینی 
این، نباید پنداشت که انقالب اسالمی قابل تقلیل به همین رهبران است، زیرا با شروع 
تاریخ نگاری تفصیلی انقالب اسالمی درمی یابیم که چه تالش هایی توسط افراد گمنام 
کشیده شده  است. به گونه ای که اگر مجموعة آن زحمات نبود، قطعاً انقالب اسالمی به 
پیروزی نمی رسید. شاید حذفشان بدین خاطر اتفاق افتاده  است که وجود دیگر عالمان 
و مجتهدان دینی در جریان انقالب اسالمی به کمرنگ  شدن نقش امام در انقالب منجر 
می شود. درحالی که باید اذعان کرد اثبات وجود حضور عالمان بزرگ شیعه در انقالب 
جدای از اینکه اعتبار دینی بودن انقالب را باال می برد بر اعتبار و بزرگی رهبری بالمنازع 
لیاقت رهبری را  با وجود چنین عالمان بزرگی در بالد اسالمی  ایشان - به خاطر اینکه 
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کسب کرده اند - می افزاید و در کنار آن، افراد به نسبت گمنام نسبت با انقالب اسالمی 
نقش می گیرند و نهایتاً اینکه انقالب از یک انقالب نحیف و قابل تقلیل به یک نفر به 
انقالبی عظیم و ناشی از تکامل یک جریان تبدیل می شود که البته در این جریان سهم 
امام نسبت به دیگر افراد متفاوت است )علوی سیستانی 1388: 62-76(. بدون شک امام 
نسبت به عصر خویش یک استثناء بودند، اما نباید فراموش کرد که ایشان نیز میراث دار 
یک سنت و تداوم آن بودند که اگر آن سنت در جریان انقالب مورد بررسی قرار گیرد 

قطعاً تحلیل درستی از آن ارائه خواهد شد.
دراین راستا، برخی از این جریان ها عبارت بودند از: 1. فعالیت های سیاسی- دینی مراجع 
و مجتهدان: آیات عظام حائری یزدی، بروجردی، کاشانی، مرعشی نجفی، سید حسین قمی 
و...؛ 2. فعالیت علمی عالمان دینی: جریان حاج سراج انصاری، جریان عالمه طباطبایی، جریان 
نشریات علمی - مذهبی آیین اسالم، حکمت، مکتب اسالم و...؛ 3. جریان تبلیغات مذهبی به 
دو شیوة سنتی )سخنرانی و منبر رفتن( و مدرن )کانون های کانون نشر حقایق، انجمن حجتیه، 
جامعه تعلیمات اسالمی و...(. قطعاً همة این جریان ها را نمی توان به جریان امام و یا یک طیف 
خاص تقلیل داد، زیرا برخی از این جریان ها قبل از جریان امام به وقوع پیوسته اند و در جریان 
نهضت اسالمی تأثیرگذار بودند و برخی از آنها با آن متفاوت و البته در عین حال در آن 

تأثیرگذاشته اند )جعفریان 1391: 30-60؛ علوی سیستانی 1384: 72-70(. 
نقد  بر  را  راه  )که  »قداست بخشی«  همچون:  مسائلی  به  باید  دراین خصوص 
و  برود(  به عمق رویداد  از سطح  از آن می شود که مورخ  مانع  و  حوادث می بندد 
انقالب  تا  می شود  سبب  که  رویدادها  و  افراد  )درخصوص  عمل کردن«  »گزینشی 
به  تبدیل  عمومی  مشارکت  دربردارندة  و  فراطبقاتی  رویدادی  به عنوان  اسالمی 
با توجه به آنچه ذکر شد،  با مشارکت کنندگانی خاص شود( اشاره کرد.  حادثه ای 
احزاب  و  نشان  دهند چگونه جریان ها  که  انتظار می رود  انقالب  تاریخ  مورخان  از 
آن  اهداف  به  توانسته اند  انقالب  اصلی  خط  با  نسبت  در  مختلف  سیاسی  و  دینی 
بینش  و  است  تاریخ  دربارة  مورخین  تلقی  تابع  تاریخ نگاری  هرچند  کمک کنند. 
نه  که  داشت  به خاطر  باید  اما  است،  تأثیرگذار  تلقیات  این  در  مورخین  نگرش  و 
انقالب متعلق به گروه یا حزب خاصی بوده  است و نه تاریخ نگاری آن با برداشت ها 
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انقالب اسالمی 1392: 10(. و تفاسیر خاص نمود علمی پیدا می کند. )آسیب شناسی 

فقدان یا ضعف دانش و تخصص روش شناختی در تاریخ نگاری

فقدان توانایی و بنیادهای علمی و اندیشه ای الزم در حوزة تاریخ نگاری انقالب را می توان 
سیاسی،  تحوالت  سایر  یا  اسالمی  انقالب  تاریخی  آثار  از دست اندرکاران  برخی  میان 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تاریخ معاصر ایران به وضوح مشاهده کرد، شبه مورخانی 
که در تالش خود برای تاریخ نگاری، حتی به بسیاری از الزامات اولیه روش شناختی در 
تاریخ نگاری آشنایی بسنده و پایبندی عمیقی ندارند )آجودانی 1388: 1( و آثار آنان به 
سبب بی اطالعی این نویسندگان از وقایع و رخدادهای مختلف، سبب ارائة قضاوت های 
غیرواقعی می شود، آثاری که بعدها می توانند به عنوان منبع ارجاع در حوزة انقالب مورد 
استفاده پژوهشگران قرار گیرد و درخصوص حوادث مختلف تاریخ انقالب منبع تحلیل 
قرار گیرند، که تبعاً به دلیل عدم  اطالع و صداقت نویسندگان در آنان تحلیل های اشتباهی 
را رقم خواهند  زد. دراین راستا، از برجسته ترین ضعف های این حوزه فقدان دانش و بینش 
جامعه شناسی نویسندگان در بسیاری از آثار تاریخ نگاری است. در حوزة تاریخ نگاری 
انقالب در زمینة جامعه شناسی تاریخ انقالب و مبانی فکری آن به شیوه ای روشمند، آثار 

چندان اساسی و درخور تأملی خلق نشده است )آجودانی 1388: 1(. 
در این حوزه فقدان بینش جامعه شناسی سبب شده  است تا نویسندگان قادر به تجزیه 
و تحلیل خیلی از روابط، فرآیندها و مناسبات نباشند و نقاط کور فراوانی برایشان باقی 
بماند. درحالی که این جامعه شناسی است که روابط را تحلیل می کند و قانونمندی های 
یا صرفاً  این است که  نشر شده دارند  اکثر کتاب های  آن را در می آورد. مشکلی که 
دانش  از  و  دارند  جامعه شناسی  و  مذهبی  کاماًل  یا  و  وقایع نگارانه  و  تاریخی  رهیافتی 
آنها  نقصان در کار  امر سبب  این  نیستند که  برخوردار  تاریخی - جامعه شناسی کافی 

می شود )درآمدی بر تاریخ نگاری انقالب اسالمی 1376: 9 و 151(.
هر چند که طی سال های اخیر با هدف انجام پژوهش های بنیادی - کاربردی در زمینة 
انقالب اسالمی، تربیت محقق و افراد متخصص در این حوزه، کمک به توسعه و نشر 
معارف و اصول و مبانی انقالب اسالمی، توسعه و ارتقای سطح آگاهی های جامعه در 



  25

ی
الم

اس
ب 

قال
ی ان

گار
خ ن

اری
ی ت

ها
ب 

سی
ت آ

اخ
شن

 و 
ی

رس
بر

زمینة انقالب اسالمی و... رشته جامعه شناسی انقالب اسالمی در مقاطع ارشد و دکتری 
حیطة  در  که  تخصصی  و  توانایی  با  دوره  این  دانش آموختگان  و  است  شده   تصویب 
و  نهضت ها  سایر  به  نسبت  امتیازات آن  و  مشابهت ها  و  ایران  اسالمی  انقالب  شناخت 
انقالب ها به دست می آورند می توانند به عنوان پژوهشگر و یا صاحب نظر در مجامع علمی 
داخلی و خارجی، نسبت به معرفی انقالب اقدام نمایند )مشخصات کلی دورة کارشناسی 
ارشد جامعه شناسی انقالب اسالمی 1377: 3(. باید توجه داشت که غالب دانش آموختگان 
این حوزه الزاماً به عنوان پژوهشگر در حوزة تخصص شان به فعالیت نپرداخته و نخواهند 
پرداخت و با وجودی که تقریباً بیست سال از حوزة فعالیت این رشته در مقاطع تحصیالت 
تکمیلی می گذرد، همچنان عدم  توجه به روش و دید جامعه شناسی در بسیاری از آثار 
تاریخ نگاری انقالب به چشم می خورد که این امر نیازمند توجه بیشتر پژوهشگران این 

حوزه است. 

عدم پرداختن به موقع مراکز تاریخ نگاری در مورد مسائل مهم انقالب و شخصیت های آن 

در تدوین تاریخ انقالب در برخی از مراکز تاریخ نگاری آن قدر زمان طرح ها به طول 
برخی  که  اینکه  یا  و  ندارند  آنان  دربارة  شناختی  جامعه  روز  آن  نسل  که  می انجامد، 
مجموعه کتاب های  مثال،  برای  فوت می کنند.  انقالب  در  فعال  این شخصیت های  از 
منحصر به فرد یاران امام به روایت اسناد اگرچه مجموعه بسیار خوبی برای آشنایی با 
زندگی، شخصیت و فعالیت این بزرگان است، منتهی دیر تهیه شد. زمانی که نسل سوم 
انقالب، آشنایی چندانی با این شخصیت ها نداشتند؛ و یا خیلی از سوژه ها و کسانی که 
با خاطراتشان در موضوعات مختلف می توانستند به هویت انقالب و ایران کمک کنند. 
و هیچ دستگاه مسئولی برای ثبت حرف های آنان اقدام مؤثری نکرده، لکن یا از دست 
با آنها و عدم  ناآشنایی جامعه  پایانی عمرشان هستند امری که  رفته اند یا در سال های 
تاریخ نگاری صحیح را دامن می زند و باعث می شود، نتوانیم خیلی از شخصیت ها را نقد 
کنیم و طرح ها نیز در برخی موارد موضوعیتشان را از دست می دهد. دراین راستا، اگر 
تاریخ نگاران متعهد به موقع ننویسند، قطعاً تاریخ نگاران مخالف، معطل نخواهند  ماند و 
بنابراین برای اینکه ما در بحث تاریخ نگاری  آن طور که خود می خواهند، می نویسند. 
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دچار خأل نشویم، باید به موقع به بحث شخصیت ها و مسائل مهم انقالب پرداخت و 
گرنه دیر جنیدن، سبب سوء استفاده مخالفان خواهد  شد و آنان با نگارش و ارائه آثار 
خود در مجامع و مراکز علمی، آن را به عنوان مرجع معرفی می کنند. چنانکه برخی از 
این جریان های مخالف با استفاده از تحریف حقایق، سعی در تطهیر خویش دارند یا 
درصدد تأمین منافع خویش هستند. لذا االن باید با برنامه ریزی و عدم  اتالف وقت منابع 
صحیح تحقیق را برای آیندگان به وجود آورد )تاریخ نگاری انقالب اسالمی: جریان ها و 

آسیب ها 1389: 29-28(. 

تداخل معرفت انقالب اسالمی با تحوالت معرفتی پس از انقالب 

در حوزة تاریخ نگاری انقالب اسالمی گاهی شاهد تأثیر تحوالت پس از پیروزی انقالب 
اسالمی بر رخدادهای دوران انقالب هستیم که این امر در ذهن مورخان عالوه بر اینکه به 
فراموش کردن شعارهای اولیه انقالب و تفسیر انقالب با شعارهای دهه های بعد می انجامد 
باعث خطای مورخ نسبت به فهم دوران انقالب می شود و ازاین رو مورخ از منظر تحوالت 

پس از پیروزی به پدیده انقالب می نگرد )رجب نسب 1384: 24-23(.

ویژگی های تهاجمی نسبت به دیدگاه های یکدیگر به جای نقد عالمانه

در ارتباط با نقد تاریخ انقالب از همان سال های اول پیروزی سه نوع نقد وجود داشته 
 است: 1. نقد هتاکانه که در اوایل انقالب بسیار رواج داشت و غالباً هم نقد نبود، بلکه بیشتر 
نوعی عقده گشایی در آن دنبال می شد. 2. شرح تجلیل گونه از یک موضوع بود که در 
قالب نقد بیان می شد. یعنی به جای نقد صرفاً تجلیل به عمل می آمد و شرح ماجرا صورت 
می گرفت. 3. نقد علمی که در آن بسیار ضعف به چشم می خورد و شاید بتوان ادعا کرد 
که اکنون نیز در مراحل ابتدایی آن قرار داریم. شاید بتوان گفت که از همان آغاز نوعی 

انحراف باعث شد، که ما به نقد اصولی و علمی نزدیک شویم )سلیمی نمین 1384: 8(.
در همین خصوص اگر بخواهیم کتاب شناسی از آثار انقالب اسالمی را ارائه بدهیم که 
درواقع تمام مادة خام تاریخ نگاری در آن موجود باشد، باید همه نوع آثار و دیدگاه ها 
حتی آثار منتقد را نیز در آن وارد کرد، زیرا بخشی که در نقد انقالب اسالمی هست 
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هم جزء تاریخ نگاری انقالب محسوب می گردد. در این میان عدم  تحمل تاریخ نگاران 
دست اندرکاران  و  مورخان  خود  نه تنها  و  می گردد،  محسوب  امر  این  موانع  از  منتقد 
تاریخ انقالب، بلکه جامعه نیز آنچنان آثار نقادانه را بر نمی تابد، که برای حل این مشکل 
جامعه نیاز به فرهنگ سازی دارد. فرهنگ تحمل آثار نقادانه در این حوزه، که چه بسا 
انقالب  انجامید )میزگرد تاریخ نگاری  انقالب خواهد  به پرباری و غنی شدن آثار دوره 

اسالمی زمستان 1378 و بهار 1379(. 

تاریخ نگاری انقالب با نگاه ژورنالیستی تاریخی یا تاریخی ژورنالیستی

اگرچه هدف اصلی از به وجود آمدن نشریات آگاه  کردن مردم هر عصر از اوضاع و 
احوال جهان دور و بر آنها بوده و هست. درعین حال، چون مدارکی مکتوب هستند با 
گذشت زمان به عنوان یک منبع، ارزش تاریخی پیدا می کنند. آنچنان که جزو منابع اصلی 

مورخان برای آگاه  شدن از اوضاع دورة انتشار آنها به شمار می آیند. 
اما همین مکتوبات و نگاه ژورنالیستی به حوادث در پاره ای از موارد از آسیب های 
حوزة تاریخ نگاری انقالب اسالمی هستند. نوشته هایی که محتوای آنها با عجله و دخالت 
نوشته  اقتصادی و شتاب زدگی  اعتقادی،  نظرات شخصی، مالحظات مختلف سیاسی، 
ثبت  نظرات شخصی و گروهی و عجله در  زیاد کردن  و  میان کم  این  می شود و در 
اخبار و رویدادها پیش از روشن  شدن جزئیات و ابعاد مختلف از ویژگی های این نوع 
تاریخ نگاری است، شیوه ای که به سرعت هم در حال گسترش می باشد. دراین خصوص 
باید اشاره کرد که ماهیت ژورنالیسمی با تاریخ بسیار متفاوت است، ولی، درعین حال، 
با هم بسیار فرق  می کند. در  مکانیسم آنها  به هم بسیار نزدیک هستند و صرفاً  آن دو 
به نگارش  تاریخ نگاری عقل و منطق حکم می کند که مورخ تعجیل نکند و به زودی 
تاریخ اقدام نکند تا فرصت الزم جهت مطالعة همة مسائل مربوط به آن را داشته  باشد و 

جهت تبیین حادثه  به همه جانبه نگری الزم برسد و بعد فرصت بیان و اظهار پیدا کنند. 
اما امروزه در حالی که همة مسائل و زوایای رخدادها مختلف برای جامعه روشن نشده 
 است، راجع به مسائل مختلف، تاریخ نگاری می شود و کتاب های متعدد نوشته می شود 
درحالی که احزاب و جریاناتی که در قضیه دخیل بودند، در قید حیات و حتی در قدرت 
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هستند و قطعاً تا آنان در موضع اقتدار می باشند کسی جرأت نخواهد داشت افشاگری 
کند، یا به علل واقعی مسأله در صورت وقوف اشاره  کند. در هرحال انتشار عامدانة چند 
کتاب بالفاصله راجع به مسائل مختلف رخ داده، در جهت پیشبرد اهداف طیف خاصی 
بدهند.  جهت  تاریخ  به  ژورنالیسم  توسط  می خواهند  که  آن گونه  تا  می گیرد  صورت 
امروزه سلطه گران با کمک ژورنالیست ها و قابلیت های ژورنالیسم روایت های متعددی 
را در تاریخ به ثبت می رسانند و مسائل راحتی به قضاوت نهایی می رسانند و حکم نهایی 
را به جامعه تزریق می کنند که به طور طبیعی تاریخ نگار هم از آن متأثر می شود و به شیوة 
تاریخ نگاری ما لطمه می زند. اما این درهم آمیختگی ژورنالیسم به نفع نظام هایی است 
که در عرصة ژورنالیسم از قابلیت های باالیی برخوردار هستند و آنها با تمام توان از این 

تفکیک جلوگیری خواهند کرد )سلیمی نمین 1384: 13-12(.

حضور مدیریت های ناآشنا و غیرمتخصص با عرصۀ تاریخ و اهداف و ابعاد کار تاریخ نگاری 

کسانی  که حضورشان موجب ائتالف سرمایه است و یکی از اصلی ترین آسیب ها در این 
حوزه می باشد، افرادی که به خاطر فقدان دانش تاریخی الزم و درست به جای محتوای 
غنی و صحیح بیشتر به صورت وزنی، کیلویی و صفحه ای فکر می کنند و فقط عناوین 

پروژه ها و تعداد صفحات را می بینند. 

بازاری پسند و عرف پسند  بودن این آثار

شیوه ای از تاریخ نگاری موسوم به »تجاری نویسی« که خصوصاً از دهة هفتاد به بعد توسط 
طیفی از نویسندگان داخلی که به نوعی جزء مسئوالن فرهنگی دوران پهلوی بودند و 
یعقوب توکلی آنها را کسانی همچون: مسعود بهنود، باقر عاقلی، اسکندر دلدم، محمود 
طلوعی، داود علی بابایی و ناصر نجمی معرفی می کند، شروع شد. سبکی که بیشتر حالت 
داستانی داشت و به لحاظ گستره انتشار و توجه خوانندگان یکی از غالب ترین مجموعه ها 

را در ایران دارد )توکلی 1387: 95(. 
این طیف که با عنوان »تجاری نویسان« یکی از مهم ترین طیف ها را در تاریخ نگاری 
معاصر به خود اختصاص داده است، نه به قصد نشر حقایق و یا روشن نمودن واقعیت های 



  29

ی
الم

اس
ب 

قال
ی ان

گار
خ ن

اری
ی ت

ها
ب 

سی
ت آ

اخ
شن

 و 
ی

رس
بر

تاریخی، بلکه براساس واقعیت عرضه و تقاضای تجاری و اقتصادی، کتاب می نویسند. 
هرچند که ممکن است در دیدگاه و نگرش اقتصادی به موضوع تاریخ نگاری حقایقی نیز 
گفته شود، اما اصالت با تجارت در نگارش و اقتصاد و بازار نشر و توزیع و فروش بیشتر 
خواهد بود. این سبک دارای ویژگی هایی همچون: داستان نگاری تاریخی، ماده گرایی 
بازاری  تاریخی، کتاب سازی و بهره گیری از سیستم چسب و قیچی و تصویر پردازی 
و زنانه، مقصریابی وقوع انقالب، فقدان اسناد و مأخذ، جعل نویسی و استناد غیرمستند 
و... می باشد. از جمله کتاب هایی که با این شیوه نگارش یافته اند می توان به این سه زن، 
مسعود بهنود، داستان انقالب، محمود طلوعی، مثل ثریا گریه خواهم کرد، خسرو معتضد، 

من و فرح پهلوی، اسکندر دلدم و... اشاره کرد )توکلی 1387: 141-130(. 

طرز تلقی منحصر به فرد بودن پدیدۀ انقالب اسالمی در میان مورخان و تحلیل گران

انقالب  تاریخ نگاری،  حوزة  در  مورخان  که  می شود  سبب  انقالب  از  تلقی  این گونه 
اسالمی را یک پدیدة استثنائی و بی نظیر تلقی کنند که با همة انقالب ها فرق می کند و به 
همین جهت نمی توانند به تبیین درست انقالب بپردازند )درآمدی بر تاریخ نگاری انقالب 
اسالمی 1376: 12(. شک نباید کرد که انقالب اسالمی یک انقالب استثنائی و یک پدیدة 
منحصر به فرد در قرن بیستم بود. هم در پیدایش، هم در کیفیت مبارزه و هم در انگیزة 
انقالب و قیام. تمایزی که آگاهی از آن کمک مؤثری در شناخت توانایی های انقالب 

اسالمی می کند.
غافلگیر  را  انقالب  نظریه پردازان  تنها  نه  اسالمی  انقالب  پدیدة شگفت انگیز  ظهور 
کرد، بلکه سبب بی اعتبار شدن نسل سوم نظریه های انقالب و پیدایش نسل چهارم این 
نظریه ها با ساختار تحلیل فرهنگی و ایدئولوژیک شد. اینکه تحلیل گران و نظریه پردازان 
انقالب تا چه حد به درک ماهیت انقالب اسالمی ایران موفق شوند و جزر و مد تاریخی 
آن را دریابند، مستلزم اتخاذ رویکردهای کاماًل علمی، همه جانبه نگر و منصفانه است. 
دراین راستا، انقالب ایران جزء معدود انقالباتی بود که با هیچ یک از نظریه های انقالب 
مطابقت نداشت و به همین علت بود که بنیان بسیاری از نظریه ها را با چالش مواجه کرد، 
به گونه ای که نظریه پردازانی مانند جان فوران درصدد خلق تئوری جدیدی برای تحلیل 
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آن برآمدند.
انقالب  دارند  اعتراف  نویسندگان  و  نظریه پردازان  از  بسیاری  همچنان که  بنابراین 
ایران، پدیده ای منحصربه فرد بوده است. دراین میان، این تلقی را باید از یک سو به خاطر 
ماهیت انقالب اسالمی و ویژگی های مهم مذهب، مردمی  بودن و رهبری ایدئولوژیک و 
ازسوی دیگر، به خاطر ویژگی هایی همچون: ایجاد تغییر در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی داخلی و محیط بین المللی )برخالف گذشته به حکومتی مستقل و توانا تبدیل 
 شد( دانست )ملکوتیان 1395: 1(. خصوصیاتی که منحصراً در انقالب اسالمی وجود داشت 
و وجه ممیزة آن از سایر انقالب هاست. اما باید به خاطر داشت که انقالب ایران در کنار 
ویژگی های خاص خود، با توجه به کارهای علمی انجام  شده دربارة انقالب ها، با سایر 
انقالب ها نیز دارای تشابهاتی است. ویژگی های مشترکی همچون: 1. نارضایتی عمیق از 
به مبارزات آنها؛  انقالب  شرایط موجود؛ 2. حضور توده ها در صحنة انقالب و اتکای 
 .4 موجود؛  حکومت  رسمی  ایدئولوژی  به جای  انقالب  در  جدید  ایدئولوژی  3.طرح 
حضور و مبارزة قاطع رهبری در انقالب؛ 5. وجود و گسترش روحیة انقالبی در بین توده ها 
و نخبگان ناراضی؛ 6. وجود عامل خشونت در زمان وقوع انقالب؛ 7. تغییر در ساختارهای 
مختلف اجتماعی، اقتصادی و... که در همة انقالب ها وجود داشته است و هیچ انقالبی 
نیست که حتی یکی از این ویژگی ها را نداشته باشد؛ البته ممکن است به صور مختلف در 
انقالب ها کم رنگ و یا پررنگ باشند )ملکوتیان 1395: 1(. لکن با توجه به این ویژگی ها 
نیاز است که مورخان تاریخ انقالب در کنار ویژگی هایی که انقالب را منحصر به فرد 
و جدا از انقالب های دیگر تلقی می کند، دامنة تحقیقات خود را به سوی سایر شرایط و 
ویژگی های انقالب اسالمی که وجه مشترک آن با سایر انقالب ها می باشد، بگسترانند و به 
آنها هم توجه جدی داشته باشند، تا انقالب اسالمی با طرز تفکر منحصر به فرد تلقی کردن 

آن فراتر از این ویژگی های خاص مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد. 

ناتوانی در تحلیل انقالب با استفاده از چهارچوب های تحلیلی نویسندگان غربی پیرامون انقالب اسالمی و 

عدم تولید و به کارگیری نظریه های بومی 

پیروزی انقالب اسالمی با ویژگی های خاص خود، نویسندگان و مفسران غربی را در 
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تحلیل، شناخت، تجزیه و تحلیل حوادث دچار سردرگمی ساخت و سبب  شد تا آنان غالباً 
به دلیل بی اطالعی کامل از ساختار مذهبی و نقش نهادهای مردمی و دینی، خصوصاً عدم  
شناخت از فرهنگ تشیع بسیاری از نظریه ها و تحلیل های خود پیرامون انقالب اسالمی 
را در چهارچوب و قالب تئوری های رایج در غرب که تناسبی با جامعه ایران ندارد و 

مشابه دانستن انقالب اسالمی با سایر انقالب ها ارائه دهند )زیباکالم 1375: 95-94(.
مشکل اساسی این نویسندگان در آن است که اکثریت از یک سو جنبة عام  بودن 
انقالب در ایران را در نظر گرفته و سعی  دارند که همان علت هایی که سبب پیروزی 
انقالب در سایر نقاط جهان شده، را به انقالب ایران تسری دهند و از سوی دیگر، پدیدة 
انقالب را در ایران جدا از سیر تحوالت سیاسی و اجتماعی جامعه ایران بررسی می کنند 
و حداکثر تالشی که نمایند این است که بعد مذهبی انقالب را در رابطه با یک یا چند 
در این گونه کتاب ها که در خارج از کشور  گروه مشخص اجتماعی مطرح می کنند. 
صحیح  درک  و  واقعی  شناخت  نداشتن  و  واقعیت ها  از  آگاهی  فقدان  شده اند  تألیف 
از وضع ایران در سال های قبل و بعد از پیروزی انقالب محسوس است و جدا کردن 
انگیزه های سیاسی از واقعیات تاریخی کار آسانی نیست. همین امر داوری دربارة این 
آثار و استفاده از آن را برای پژوهندگان دشوار ساخته  است )حداد عادل بی تا ج6: 159(.

از ویژگی های مهم این گونه آثار این است که بسیاری از آنها با اغراض سیاسی 
و به خاطر منافع کشورشان )توکلی 1387: 209( و با ضعف و ناآگاهی از ماهیت فرهنگی 
با نگاهی محققانه علل و  ایران به رشته تحریر درآمده اند نویسندگانی که کوشیده اند 
عوامل تاریخ انقالب اسالمی را بررسی نمایند، اما به دلیل ناآگاهی و ناآشنایی از ماهیت 
فرهنگی و مذهبی ایران، تکیه بر الگوهای جامعه شناسی و فلسفه تاریخ غرب، با طرح 
دیدگاه کلیشه ای جامعه، اقتصاد و سیاست ایران معاصر را بررسی و تحلیل نموده اند، 
اثری تک بعدی از خود به جا گذارده اند که کمکی به بازشناسی درست تاریخ نگاری 
 .)389-383  :1388 اسالمی  انقالب  تاریخ نگاری  )سویه های  نمی کنند  اسالمی  انقالب 
دراین راستا، استفاده از نظریات این نویسندگان سبب شده  است تا تاریخ نگاری انقالب 
اسالمی همگام با رشد به لحاظ کمی و کیفی، در خصوص نظریه انقالب و رسیدن به 
بنیادهای نظری بومی دربارة انقالب اسالمی پر و بالی نگشاید. دراین رابطه، باید اذعان 
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نمود که میان تئوری ها و نظریه های انقالب با تاریخ انقالب ارتباط کمی وجود دارد. 
زیرا تئوری های انقالب زمانی با تاریخ نگاری انقالب مرتبط شده اند که میان تئوریسین 
و تاریخ نگار انقالب وحدت نظر اتفاق بیفتد. دراین میان، وجود اشتراکات میان انقالب 
اسالمی و سایر انقالب ها، پژوهشگران را وامی دارد که از برخی تئوری های تبیین کننده 
آن انقالب ها برای تبیین انقالب اسالمی استفاده  کنند. هر چند نفس غیربومی بودن یک 
تئوری، به طور کلی آن را از کار نمی اندازد، معموالً تئوری های خارجی دربارة انقالب 
ایران ناتوان و ناکافی هستند و حتی کسانی که سعی کرده اند به اصطالح این تئوری ها را 
لباس واقعیت بپوشانند باز هم دچار نقصان شده اند )زیباکالم 1375: 22(. زیرا این نظریات 
به  آنان  همپای  توانسته اند  کمتر  داخلی  نظریه پردازان  و  نیستند  ایران  انقالب  با  منطبق 
تولید فکر و دانش در این زمینه بپردازند. باید اشاره کرد که این نویسندگان غافل از این 
موضوع هستند که اگرچه انقالب اسالمی با انقالب های دیگر شباهت ها و تفاوت هایی 
دارد، اما به دلیل شاخصة فرهنگی و دینی با آنها تفاوت ویژه و تعیین کننده ای دارد که 
نمی توان آن را در قالب الگوهای غربی برد. ضعف نظریه پردازی درخصوص انقالب 
اسالمی از سوی محققان داخلی و انتقادات وارد بر نظریه های ارائه  شده در مورد انقالب 
اسالمی، نوعی وضعیت بالتکلیفی را در این حوزه به وجود آورده است و مانع از نگاه 
دربارة  بسیاری  آثار  اگرچه   .)55-53  :1384 )عیوضی  است  شده   مسائل  به  جزئی نگر 
تطبیق نظریات با انقالب اسالمی انتشار یافته است و در نوع خود پرتویی بر علت یابی و 
تبیین انقالب اسالمی انداخته اند، اما این ایراد را نیز داشته اند که باز به دلیل نبود اسناد 
کافی و نیز ضرورت تطبیق نظریه که محقق را به سوی گزینش عناصر تاریخ می برد 
و همچنین به دلیل اینکه بسیاری از این تحقیقات از سوی افرادی نابلد صورت گرفته 
باید  این خصوص  در  تاریخی شده اند.  در روایت های  افزایش آشفتگی  باعث   است، 
اشاره کرد همان طور که در همة صحنه ها، پدیده ها تابع سنت ها و قوانینی هستند که از 
دل آنها نظریه استخراج می شود باید این حق را نیز برای انقالب اسالمی قائل شود که از 
دل سنت ها و قوانین حاکم بر رفتارهای خود، نظریة بومی انقالب اسالمی را استخراج 
کند و ما موقعی می توانیم نظریه بومی داشته  باشیم که بخش قابل توجهی از بنیادهای 
علمی را هم به معنای روشی و هم معرفتی بتوانیم درک کنیم و با آنها وارد گفت وگو 
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اندیشه و نظریه برسیم، آن موقع می توانیم در تعامل  شویم و خودمان به تولید فکر و 
با دیگر نظریات غیر بومی سهم بومی خودمان را ایفا کنیم )میزگرد تاریخنگاری انقالب 

زمستان 1378 و بهار 1379(.

سلطه رویکردها، گرایشات، ایدئولوژی ها و گفتمان های مختلف بر سر تاریخ نگاری انقالب

تاریخ نگاری ها،  سایر  یا  انقالب  تاریخ نگاری  از  اعم  تاریخ نگاری  نوع  به  توجه  بدون 
نمی توان از برابر این واقعیت فرارکرد که مطلق اندیشی، جزم اندیشی و یک سونگری های 
در حوزه های  تاریخ نگاران  فکری  مواضع  در  بازتاب آن  و  ایدئولوژی زدگی  از  ناشی 
مختلف عامل مهمی در پاره ای از بدخوانی های اساسی و انحراف از واقعیت یک واقعه و 
پدیدة تاریخی است، البته آن گونه که هست و نه آن گونه که می خواهیم باشد. نمونه های 
تنگ اندیشی های  و  محدودیت ها  از  ناشی  تاریخی  بدخوانی های  از  پاره ای  از  فراوانی 
ایدئولوژی زدگی و بازتاب آن در سانسور و تحریف، بخشی از تاریخ ایران را می توان 
در  تاریخ نگاری  یا  و  ایران  چپ  تاریخ نگاری  آثار  از  بسیاری  در  متفاوتی  درجات  با 
چهارچوب ناسیونالیسم افراطی و دلبستگی مفرط آنان در نگاه به تاریخ ایران از منظر 
رویداد  از  دهه  چهار  گذشت  از  پس  گفت  باید   .)1  :1388 )آجودانی  بازجست  غربی 
انقالب اسالمی، هنوز هم نوشتن در باب تاریخ انقالب اسالمی، حداقل در تاریخ نگاری 
رسمی، با مشکل وجود دیدگاه های مختلف روبه روست. این امر باعث  می شود اثری که 
تدوین می شود مورد اقبال عمومی قرار نگیرد و بُرد جهانی پیدا نکند. در ایران دربارة 
اهل  میان  قبول در  نظر جامع و مورد  پیوست یک  به وقوع  انقالب اسالمی  اینکه چرا 
به طور عمده  و ملی گرا  اسالمگرا، چپ  ایدئولوژی  نویسندگان سه  و  ندارد  فن وجود 
بر حسب تمایالت سیاسی و بینش های اجتماعی شان پاسخ های متفاوتی به این پرسش 

داده اند )زیباکالم 1375: 21(. 
و  باشد  داشته   اسالمی  انقالب  به  نسبت  دیدی  چه  مورخ  اینکه  براساس  همچنین 
فکر کند انقالب به خاطر چه صورت گرفته  است مبدأش نیز فرق می کند مثاًل نیروهای 
چپ گرا که به جهان، انسان و تحوالت نگاه ماتریالیستی دارند )نیکبخت 1389: 89( 
در  را  لنین  و  مارکس  پیش گفتة  طبقاتی  تضاد  و  آن  مادی  ریشه های  که  دارند  تالش 
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انقالب ایران اثبات کنند و بر اساس تفکرات خود، تمامی تحوالتی که سرانجام منتهی 
به انقالب شد را بر مبنای نابسامانی اقتصادی دورة پهلوی تجزیه و تحلیل و در نهایت 

نتیجه گیری می کنند )سویه های تاریخ نگاری 1388: 114(.
درهمین راستا، ملی گرایان با ویژگی هایی همچون برتری  دادن ناسیونالیسم بر اسالم، 
روحانیت  تیزی و رهبری اسطوره ای و خطاناپذیر دکتر مصدق و... )توکلی 1387: 167-

168 و 176( نقطة شروع انقالب را در ملی شدن صنعت نفت می دانند )بیل و راجر لویس 
1372: 197(. دراین میان، اسالم گرایان نیز به عنوان طیفي  که  تالش  براي  احیای اسالم، با 
اتکاء به  رهبري  روحانیت  و براساس  اصول  و باورهاي  دیني  دارند )توکلی 1378: 147( 
هم تالش کرده اند نظریه »مذهب - عامل - انقالب« را مطرح   کنند و انقالب را اساساً 
اگر نگوییم به خاطر مذهب حداقل در رابطه با آن ارزیابی نمایند و علت مخالفت و 
در نهایت طغیان علیه رژیم را در این می دانند که شاه اسالم را زیر پا نهاده است. هر 
چند آنان  که این تز را بیان می کنند سخن از علل دیگر هم به میان می آورند، اما در 
نهایت علت چرایی پیدایش انقالب را بر دوش اسالم خواهی می گذارند و اوایل دهة 
چهل و مشخصاً خرداد 42 را به عنوان نقطة شروع انقالب مطرح می کنند )زیباکالم 
1375: 97(. بنابراین جدا از تنوع مبدأهای متفاوت، در نحوة نگارش تاریخ انقالب هم 
تنوع وجود دارد که ریشه آن را باید در تنوع و چندگانگی جریان های فرهنگی - سیاسی 

معاصر و نیروهای انقالبی جست وجو کرد )رضوی 1388: 82(.  

یکسویه نگری در حوزۀ تاریخ نگاری انقالب اسالمی

یکسونگری  اسالمی،  انقالب  تاریخ نگاری  در  موجود  ضعف های  مهم ترین  از  یکی 
به کل فضای  توجه  بدون  تاریخی موجود،  نوشته های  بدین معنا که در  تاریخی است. 
از  فقط  عالوه براین  است.  گرفته   قرار  تحقیق  مورد  موضوع  پژوهش،  مورد  موضوع 
یک سو به موضوع توجه شده و  مورد واکاوی قرار گرفته  است. یعنی غالب نویسندگان 
در بررسی موضوع از دقت در جوانب متقابل و حتی متضاد مسأله غافل بوده و چه بسا 
معتقدند که الزم و مورد نیاز نیست. همچنین بی طرفی و انصاف تاریخی و روشن شدن 
حقایق، کمتر مورد توجه واقع گشته و بسان نوشته های ایدئولوژیکی، تاریخ های بسیاری 
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باشد. در  یا مطلبی  نحلة فکری  فرد، گروه، جریان،  ثابت کنندة حقانیت  تا  نوشته شده 
صورتی که می توان ضمن رعایت بی طرفی و انصاف تاریخی و همچنین مراعات وظیفة 
پرده های  از پشت  را  تاریخی  نمود و حقایق  تاریخ نگاری، احقاق حق  دشوار و خطیر 
متنوع بیرون آورد. طبیعتاً حاصل کار، استداللی و مستند، تاریخی و قابل قبول و شایسته 
خواهد بود. در این راستا، عواملی همچون: 1. غلبة نگاه سیاسی بر نوشته ها؛ 2.حاکمیت 
شیوة تاریخ نگاری ضدامپریالیستی مخصوصاً ضدامریکایی و ضدانگلیسی و بی توجهی به 
نقش ویرانگر روسیه و شوروی در ایران؛ 3.عدم روش مندی و به کارگیری شیوة صحیح 
 .5 آثار؛  نویسندگان  از سوی  تاریخی  نگارش  در  تاریخ نگاری؛ 4.عدم تخصص الزم 
غلبة احساس مسئولیت و دلبستگی های ملی، مذهبی، قومی، نژادی و...؛ 6. عدم شناخت 
دقیق تاریخ معاصر ایران و بنیان های جامعه و مردم و نظام های حاکم بر جامعه؛ 7. عدم 
 آشنایی با روش ها و شیوه های پسندیده و مناسب تاریخ نگاری؛ 8. ورود و سلطة گستردة 
نهادهای سیاسی و امنیتی به عرصة تاریخ نگاری انقالب اسالمی و... را می توان در باب 

علل به وجود آمدن این یکسونگری ذکر نمود )گلشن روغنی 1388: 1(.

نتیجه گیری

سیاسی-  پیامدهای  با  توأم  استمرار  و  خود،  تحقق  با  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی 
و  منطقه ای  داخلی،  ساختارهای  بر  قابل  توجهی  اثرات  توانست  فرهنگی،  و  اجتماعی 
بین المللی بر جای گذارد و در همین راستا، به عنوان انقالبی برخاسته از متن تودة مردم 
نوع جدیدی از روایت تاریخی و تاریخ نگاری را به نمایش بگذارد، که صرفاً معطوف 
به ثبت و ضبط رویداد های خاص سیاسی به صورت فرمایشی و طبق نظر طبقات حاکم 
نباشد، بلکه به عنوان یکی از رخدادهای مهم تاریخ معاصر و یک پدیدة تاریخی مورد 
توجه جریان ها، گروه ها، حزب ها و رجال اسالمی و غیراسالمی در ایران و سرزمین های 
مختلف قرار گرفته و آثار انبوهی دراین باره به نگارش درآمده است. دراین راستا، در 
دسترس  بودن مطالعات آرشیوی جدید که در دورة سلطنت پهلوی به روی پژوهشگران 
بسته  بود و رفع ممنوعیت از عرصه های ممنوع تاریخ نگاری، وجود جنگ هشت سالة 
عراق با ایران که منشأ بررسی های تاریخی فراوانی توسط موافقان و مخالفان انقالب با 
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دیدگاه های مختلف در داخل و خارج کشور گردید، بازگویی خاطرات توسط حاکمان 
و مسئوالن بلندپایة حکومت پهلوی و نیز جمهوری اسالمی و سفرای خارجی در ایران، 
گسترش مراکز و مؤسسات مختلف تحقیقاتی در داخل ایران و در خارج از ایران در 
به آن  و  داد  متن جامعه گسترش  را در  تاریخ نگاری  به  متحده عالقه  ایاالت  و  بریتانیا 
از  اسالمی  انقالب  تاریخ نگاری  عرصة  تحول،  این  کنار  در  اما  بخشید.  پرشتابی  روند 
یکسری نارسایی ها، چالش  و موانع به عنوان آسیب رنج می برد که نیاز به شناخت دارند. 
آسیب هایی که شناخت آنها عالوه بر ترمیم نارسایی های موجود در حوزة تاریخ نگاری 
زمینة انجام بهینة مطالعات درخصوص انقالب را هم فراهم می آورد. که در این مقاله 
برخی  مورد  در  منابع  کمبود  همچون  عوامل  از  مجموعه ای  شده  انجام  بررسی های  با 
رویدادها، تحریف چشم اندازهای انقالب اسالمی، عدم   ترسیم یک راه مشخص برای 
پیدا کردن  تقلیل  اسالمی،  انقالب  فرهنگی  تاریخ  به  توجه  عدم   انقالب،  تاریخ نگاری 
انقالب به افراد خاص، حضور مدیریت های ناآشنا و غیرمتخصص با اهداف و ابعاد 
کار تاریخ نگاری، تاریخ نگاری انقالب با نگاه ژورنالیستی تاریخی و... از برجسته ترین 

آسیب های این حوزه هستند.
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)1388( تهران: خانه کتاب، چاپ اول.
سویه های  - ایران«،  در  شفاهی  تاریخ نگاری  »آسیب شناسی   )1388( رسول.  دمیرچی،  صابر 

تاریخ نگاری انقالب اسالمی)مجموعه مقاالت همایش تاریخ نگاری انقالب اسالمی(، تهران: خانه 
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کتاب، چاپ اول.
علوی سیستانی، علی. )1388( »آسیب شناسی تاریخ نگاری انقالب اسالمی در پرتو نهضت  -

مشروطه«، فصلنامه15 خرداد، شماره 22، صص 76-62.
زمانه،  - مجله  اسالمی«،  انقالب  آسیب شناسی  بر  »درآمدی  محمدرحیم.)1384(  عیوضی، 

شماره40 و41، صص56-52.
کوشکی، محمدصادق.)1388( »آفات تاریخ نگاری انقالب اسالمی«، سویه های تاریخ نگاری  -

انقالب اسالمی)مجموعه مقاالت همایش تاریخ نگاری انقالب اسالمی(، تهران، خانه کتاب، چاپ اول.
گلشن روغنی، جعفر. )1388( »یکسویه نگری بارزترین ضعف تاریخ نگاری انقالب اسالمی«،  -

چكیده مقاالت همایش »تاریخ نگاری انقالب اسالمی«، تهران: دبیرخانه مؤسسه خانه کتاب.
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس؛ دوره کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقالب اسالمی.  -

)1377( تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
ملکوتیان، مصطفی. )1تیر1395( »فراتر از نظریه ها«، پایگاه اطالع رسانی دستاوردهای انقالب اسالمی  -

www.dastavardha.com/index.aspx?pid=99&articleid=185041&itemid

تهران:  - متین،  پژوهشنامه  بهار 1379(  و  اسالمی)زمستان 1378  انقالب  تاریخنگاری  میزگرد 
پژوهشکدة امام خمینی)س( و انقالب اسالمی، سال دوم، شمارة پنجم و ششم، صص 50-5.

نجفی، موسی. )3 اردیبهشت1390( »یادداشتی از دکتر موسی نجفی: کمبودها و ضرورت های  -
www.rajanews.com/news/69554                                       »تاریخ نگاری، سایت رجا نیوز

نیکبخت میرکوهی، رحیم. )1389( »نقد تاریخ نگاری انقالب اسالمی«، کتاب ماه تاریخ و  -
جغرافیا، شماره 146، صص89-87.

راه  - نقشه  و  متولی  بدون  اسالمی؛  انقالب  »تاریخ نگاری   )1395 )10بهمن   . ــــــــــــــــــ 
مشخص«، سایت گروه تاریخ اسالم مجتمع آموزش عالی امام خمینی. 

www.sokhanetarikh.com/index.aspx?newscount=112

»نگاهی جامع به فعالیت های جبهه فرهنگی انقالب اسالمی«. )18 تیر 1395( پایگاه خبری  -
www.tasnimnews.com/fa/news/1395/04/18/1124330                                 تنسیم نیوز
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تاریخ دریافت: 1398/7/8 | تاریخ پذیرش: 1398/11/7

تکثرگرایي و سیاست ورزي حزبي در آراء و عمل سیاسي حزب تودۀ ایران: 
از تأسیس نظام جمهوري اسالمي تا برگزاري رفراندوم قانون اساسي

 )12 فروردین - 12 آذر 1358(

مظفر شاهدی
دکتری تاریخ انقالب اسالمی، پژوهشکدة امام خمینی)س( و انقالب اسالمی، تهران، ایران. )نویسندة مسئول(

mozaffarshahedi@gmail.com

محسن بهشتی سرشت
دانشیار تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

mbeheshtiseresht@yahoo.com

چكیده: اگرچه جریان اسالمگراي سراسرگسترش یابنده تحت رهبري امام خمیني 
نقش  سال هاي 1357-1356،  در  ایران،  انقالب  نهایي  پیروزي  و  در شکل گیري 
تعیین کننده و درجه  اولي ایفا کرد؛ اما انقالب ایران، از حضور و مشارکت، هرچند 
کمتر محسوس، سه جریان موسوم به  ملي گراي لیبرال، چپ و التقاطي نیز متأثر بود. 
حزب تودة ایران، مهم ترین تشکل سیاسي جریان چپ،  به رغم حضور کم رنگ 
در تحوالت دورة انقالب، پس از پیروزي انقالب، کوشید، در عرصة سیاسي و 
اجتماعي کشور، موقعیت خود را تقویت و تحکیم بخشد. هدف این مقاله مطالعة 
سیاست ها و شیوه هاي مواجهه حزب تودة ایران )در فاصلة همه پرسي تعیین نوع نظام 
تا رفراندوم قانون اساسي(، با نظام نوپاي جمهوري اسالمي و جریان هاي سیاسي 

رقیب،  براي تقویت و تحکیم موقعیت خود در عرصة سیاسي و اجتماعي است.
روش تحقیق مقاله بررسي تاریخي موضوع مورد مطالعه با بهره گیري از الگو یا 
ایران،  تودة  حزب  مي دهد،  نشان  تحقیق  است.یافته هاي  فرآیند  ردیابي  تکنیک 
با  مي کرد،  تالش  مصلحت اندیشانه،  خود،  سیاسي  به  اهداف  نیل  راستاي  در 
برجسته سازي وکانوني نمودن رویکرد ضدامپریالیستي و آمریکاستیزانه انقالب و 
نظام جمهوري اسالمي، تلقي کمابیش همساني از اهداف انقالبي خود با  جریان 
اسالمگراي تحت رهبري امام به  نمایش بگذارد؛  و در همان حال، نسبت به جریان 
برخالف  رقیب،  که  سیاسي چپ  و گروه هاي  احزاب  دیگر  و  لیبرال  ملي گراي 
آن حزب، عموماً گرایشات ضدشوروي داشتند )به مثابه جریان هاي ناهمسازگرا با 

اهداف انقالب ایران(، موضعي مخالف و بلکه خصمانه اتخاذ کند.
اسالم گرا،  جریان  اسالمي،  جمهوري  نظام  ایران،  تودة  حزب  کلیدواژه ها: 

سیاست ورزي حزبي، جریان ملي گراي لیبرال
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مقدمه

سال هاي  در  ایران،  اسالمي  انقالب  پیروزي  و  گسترش  شکل گیري،  روند  در  اگرچه 
1356- 1357، جریان اسالمگراي تحت رهبري امام نقش تعیین کننده اي ایفا کرد؛ اما در 
آن فاصله و پس از آن،  احزاب و گروه هاي سیاسي دگراندیش متعددي،  که با توجه به 
 مباني فکري و رویکرد سیاسي شان، مي توان آنها را در درون سه  جریان ملي گراي لیبرال، 
التقاطي )ترکیبي( صورت بندي نمود، در تحوالت سیاسي و اجتماعي کشور،  چپ و 
حضوري محسوس و بلکه مؤثر داشتند. حزب تودة ایران، مهم ترین تشکل جریان چپ، 
که از هنگام آغاز فعالیت خود در پاییز 1320 بدان سو مسیر سیاسي پر فرازونشیبي را طي 
کرده بود؛ به رغم آنکه مباني فکري و ایدئولوژیکي مارکسیست- لنینیستي آن تعارض 
دموکراتیک  نظام  یک  چهارچوب  در  حزبي،  سیاست ورزي  و  پلورلیسم  با  آشکاري 
تکثرگراي حزبي داشت؛ ولی در طول دورة انقالب و پس از آن، کوشید، مباني فکري 
و رویکرد سیاسي خود را، با کلیت انقالب و نظام جمهوري اسالمي، همراه و همگام 
نشان دهد. با عنایت به این امر، در مقاله پیش رو، به روش بررسي تاریخي و با بهره گیري 
توده  و عمل سیاسي حزب  آراء  مطالعه  با  فرآیند، تالش مي کنیم،  ردیابي  تکنیک  از 
برگزاري  تا   1358 فروردین  در  نظام  نوع  تعیین  همه پرسي  برگزاري  فاصله  در  ایران، 
رفراندوم قانون اساسي در آذر 1358، به این  پرسش پاسخ دهیم:حزب توده ایران، در 
اجتماعي، در  تقویت موقعیت خود در عرصة سیاسي و  فاصله زماني، در راستاي  این 
مواجهه با کلیت نظام نوپاي جمهوري اسالمي و جریان هاي سیاسي سهامدار انقالب، چه 

سیاست هایي اتخاذ نمود؟
مدعا: حمایت حزب توده از تکثرگرایي و سیاست ورزي حزبي مصلحت اندیشانه و 
تاکتیکي بود. این حزب کوشید با برجسته سازي وکانوني نمودن رویکرد ضدامپریالیستي 
اهداف  از  همساني  کمابیش  تلقي  اسالمي،  جمهوري  نظام  و  انقالب  امریکاستیزانه  و 
انقالبي خود با  جریان اسالمگراي تحت رهبري امام به نمایش بگذارد؛  و در همان حال، 
رقیب،  که  احزاب و گروه هاي سیاسي چپ  و دیگر  لیبرال  ملي گراي  به جریان  نسبت 
برخالف آن حزب، عموماً گرایشات ضدشوروي داشتند )به مثابه جریان هاي ناهمسازگرا 



  41

ن...
يرا

ة ا
ود

ب ت
حز

ي 
اس

سي
ل 

عم
 و 

راء
ر آ

ي د
حزب

ي 
رز

ت و
اس

سي
 و 

ي
راي

رگ
كث

ت

با اهداف انقالب ایران(، موضعي مخالف و بلکه خصمانه اتخاذ کرد.

عبارت هاي مفهومي

ردیابي فرایند1: الگو یا تکنیکي است که در آن، تحلیل گر تالش مي کند، مکانیسم هاي 
علّي اي را مشخص کند که متغیّر تبیین را به یک پیامد پیوند مي دهد )طالبان 1391: 231(.

که  سیاسي  »سازمان  است:  شده  گفته  حزب  تعریف  در  سیاسي:  احزاب  حزب؛ 
منظم،  تشکیالت  داشتن  با  و  است  تشکیل شده  آرمان  یک  طرفداران  و  همفکران  از 
برنامه هاي سیاسي کوتاه و درازمدت و معموالً براي به دست گرفتن قدرت دولتي و یا 
شرکت در آن مبارزه مي کند« )آقابخشي و افشاري راد 1375: 283(. به عبارت دیگر: »حزب 
گروهي سازمان یافته از کساني است که دیدگاه سیاسي و موضع عقیدتي مشترک دارند 

و درصدد دستیابي و یا حفظ قدرت سیاسي هستند« )رابرتسون 1375: 110(.
لیبرال و سوسیالیستي  به  دو گروه  به طور کلي  را  موریس دوورژه2 احزاب سیاسي 
تقسیم بندي مي کند و در تفاوت اساسي این دو گروه حزبي مي گوید: »لیبرال ها پیوسته 
از آزادي بنگاه هاي خصوصي و مالکیت خصوصي وسایل تولیدي که سوسیالیست ها در 

پي الغاي آنند، دفاع مي کنند« )دوورژه  1369: 180(.
مهم ترین معیار طبقه بندي احزاب سیاسي در جوامع مختلف بر اساس تعدد آنهاست.  
مسلط؛   یا  غالب  حزب  داراي  نظام هاي  به تک حزبي؛  سیاسي  نظام هاي  براین اساس، 
مي شوند.  تقسیم  دوحزبي  به عالوه  نظام هاي  و  نظام هاي چندحزبي  دوحزبي؛  نظام هاي 
دیده   راست  یا  چپ  اقتدارگراي  و  توتالیتر  حکومت هاي  در  معموالً  تک حزبي  نظام 

مي شود و بر تمام شئون جامعه تسلط دارد )نوذري 1381: 94(.
پلورالیسم؛ تكثرگرایي: پلورالیسم3 یا تکثرگرایي، در عالم سیاست به معناي اعتقاد 
به کثرت و استقالل گروه هاي سیاسي، فرهنگي و اجتماعي است )آشوري 1347: 59(. 
دوورژه نظام هاي سیاسي کثرت گرا را معادل حکومت هاي دموکراتیک مي داند و آنها را 

1. process racing 
2. Maurice Duverger
3. pluralism
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در برابر حکومت هاي وحدت گرا یا استبدادي قرار مي دهد. او حکومت هاي کثرت گرا 
چندحزبي  یا  دو  پارلماني  نظام هاي  و  چندحزبي  یا  دوحزبي  ریاستي  به نظام هاي  را 

تقسیم بندي مي کند )دوورژه 1369: 154(. 
لیبرالیسم: لیبرال ها1 خواستار عدم  دخالت و کاهش نظارت دولت در فعالیت هاي 
بازار آزاد حمایت مي کنند و در عرصة  بر  مبتني  اجتماعي  اقتصاد  از  بوده و  اقتصادي 
سیاسي طرفدار نظام پارلماني و آزادي هاي فردي بوده و با هرگونه محدودیت سازي هاي 
به حقوق  هم  لیبرال  دموکراسي  هستند.  مخالف  دولتي  برنامه ریزي هاي  و  سوسیالیستي 
اجتماعي و سیاسي  به برابري شهروندان در عرصه هاي گوناگون  طبیعي و مدني و هم 
با  فردگرایي و مخالفت  افشاري راد 1375: 215- 216(.  و  )آقابخشي  باور دارد  و قضایي 
هرگونه انحصار دولتي یا انقالب توده اي که آزادي هاي فردي را تهدید کند، در کانون 

اندیشه لیبرالیسم قرار دارد )آشوري 1347: 148- 149(. 
سوسیالیسم، مارکسیسم و کمونیسم: سوسیالیسم نظریه و سیاستي است که هدف 
آن مالکیت و نظارت جامعه بر وسایل تولید و ادارة آن به  نفع عموم است )آقابخشي و 
افشاري راد 1375: 366- 368(. مارکسیسم بر بنیاد فلسفي ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم 
تاریخي، قدرت هاي مادي تولید و مبارزة طبقاتي را نیروهاي بنیادي فعال در تاریخ مي داند 
و نقش و رسالتي تاریخي براي طبقة پرولتاریا در جایگاه سازنده جامعه بي طبقه کمونیستي 
قائل است )آقابخشي و افشاري راد 1375: 227- 228(. کمونیسم در تئوري، نظام اجتماعي و 
اقتصادي بدون طبقه اي را به تصویر مي کشد که در آن مالکیت وسایل تولید همگاني است 
و برابري اجتماعي و اقتصادي کاملي براي همه اعضاي جامعه وجود دارد. کمونیسم نوع 
عالي تر جامعه اي است که پیش از آن با موفقیت و طي یک انقالب سوسیالیستي بر نظام 

بورژوایي غلبه پیدا کرده است )آقابخشي و افشاري راد 1375: 68(. 
و  فکري  مباني  که  دارد  اشاره  سیاسي اي  و گروه هاي  احزاب  به  التقاطي:  جریان 
و  اسالم گرایي  مارکسیسم؛   و  اسالم گرایي  از  ترکیبي  و  تلفیق  آنها  سیاسي  رویکرد 

لیبرالیسم یا سوسیالیسم و لیبرالیسم است. 

1. Liberal
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جریان چپ: جریان چپ اشاره به  احزاب و تشکل هاي سیاسي اي است که از مباني 
فکري و سیاسي مارکسیسم پیروي مي کردند و به  شاخه هاي گوناگون لنینیسم و مائوئیسم 
تعلق خاطر داشتند. چپ هاي ایراني متأثر از جریان هاي مختلف مارکسیستي در اقصي 
نقاط جهان،  هم در تاکتیک و هم استراتژي، شیوه هاي متعارضي را در مبارزات و مواجهه 
سیاسي خود علیه حکومت پهلوي و سپس نظام جمهوري اسالمي در پیش گرفتند که از 
برخوردهاي مسالمت آمیز تا درگیري هاي چریکي و قهرآمیز در نوسان بود. حزب توده 

ایران از مهم ترین احزاب چپ طرفدار فعالیت سیاسي مسالمت آمیز محسوب مي شد.
جریان اسالمگرا: اشاره به  احزاب و تشکل هایي است که از مباني فکري و آموزه هاي 
سیاسي اسالم و مذهب تشیع پیروي مي کردند. احزاب و تشکل هاي اسالم گرا به ویژه آشکارا 
از مرجعیت و رهبري سیاسي امام تبعیت مي کردند. حزب جمهوري اسالمي شاخص ترین 

تشکل سیاسي اسالم گراي دهة نخست عمر نظام جمهوري اسالمي محسوب مي شد.
قانون اساسي جمهوري اسالمي: قانون اساسي نخست جمهوري اسالمي طي یک 
مقدمه، 12 فصل و مجموعاً 175 اصل تدوین و در 24 آبان 1358 از تصویب نمایندگان 
مجلس خبرگان قانون اساسي گذشت. در 11 آذر 1358 قانون اساسي مصوب مجلس 
خبرگان به رفراندوم عمومي گذاشته شد و مورد تأیید اکثریت مردم کشور قرار گرفت. 
قانون اساسي جمهوري اسالمي در سال 1368 مورد بازبیني و تجدیدنظر قرار گرفت و 

طي 14 فصل و در مجموع 177 اصل در 6 مرداد همان سال به تصویب رسید.
نظام جمهوري اسالمي: انقالب ایران در 22 بهمن 1357 به پیروزي رسید. همه پرسي 
انتخاب دو گزینه:  به  را  تنظیم شده آن، رأي دهندگان  تعرفه هاي  نظام که  نوع  تعیین 
مخیر  قرمز  با رنگ  نه«  اسالمي،  »جمهوري  و  سبز  با رنگ  اسالمي،  آري«  »جمهوري 
مي کرد، در روزهاي 10 و 11 فروردین 1358 برگزار شد. بیش از 97% رأي دهندگان 
به  گزینة »جمهوري اسالمي، آري« رأي مثبت دادند و از روز 12 فروردین 1358 در ایران 

»نظام جمهوري اسالمي« برقرار گردید.

پیشینه، هدف، ضرورت و نقطۀ کانونی پژوهش 

تاکنون در این باره پژوهش مستقل منسجمی صورت نگرفته است. به ویژه بیان مسأله، 
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دنبال  را  تبیین شکاف معرفتی در موضوع پژوهش  طرح پرسش و مدعایی که هدف 
به پرسش  پاسخ  پژوهش  است. هدف  تحقیقی جدیدی طرح شده  با رویکرد  می کند، 
مقاله در چهارچوب مدعای مطروحه می باشد. مقالة حاضر در تبیین و تحلیل بخشی از 
مسائل مبتالبه جامعه ایرانی در آستانه پیروزي انقالب و پس از آن ضرورت و فایده ای 
راهبردی دنبال می کند. نقطه کانونی مکان پژوهش، ایران و نقطه کانونی زمان پژوهش، 

فاصله فروردین تا آذر 1358 می باشد.

روش و نوع پژوهش 

در روند گردآوری اطالعات از روِش موسوِم به کتابخانه ای پیروی شده است؛ در داوری 
از روش بررسی تاریخی تبعیت شده است که مبتنی بر ارائه گزاره های زمان مند، مکان مند 
الگوی  یا  تکنیک  از  و  است  تبیینی  توصیفی-  پژوهش  نوع  می باشد.  به فرد  منحصر  و 

ردیابی فرآیند استفاده شده است.

حزب تودۀ ایران؛ تبار تاریخي

دامنة  آتي  ساله  چند  طي  و  کرد  موجودیت  اعالم   1320 مهر  در  ایران  تودة  حزب 
فعالیت هاي کمي و کیفي آن در مناطق مختلف ایران گسترش قابل توجهي یافت. اکثري 
از مؤسسان آن را اعضاي گروه موسوم به  پنجاه وسه نفر تشکیل مي دادند، که به دنبال عزل 
رضاشاه،  از زندان آزاد شده بودند. هرچند سیاست رسمي کشور نظر مساعدي نسبت 
به حزب توده نداشت، اما تا اواسط دهة1320، که مقارن با جنگ جهاني دوم و حضور 
ایران،  در  توده  فعالیت هاي سراسر گسترش یابنده حزب  بود،  ایران  در  ارتش شوروي 
با مانع جدي ای روبه رو نشد. پس از پایان جنگ جهاني دوم و خروج پرحاشیه ارتش 
شوروي از ایران، که با آغاز دوران موسوم به جنگ سرد در روابط دو اردوگاه کمونیسم 
و جهان سرمایه داري مقارن بود؛ ادامه فعالیت حزب شوروي گراي تودة ایران، متأثر از 
بروز همان وضعیت جنگ سرد، بیش ازپیش، از سوي حکومت ایران با سوءظن نگریسته 
شد. ادامة حضور و نفوذ روزافزون دو کشور انگلستان و امریکا در امور سیاسي، امنیتي 
و اقتصادي ایران، حزب توده را در موقعیت دشوارتري قرار مي داد )طیراني 1384 متعدد؛ 
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مدیرشانه چي 1388: 36-44؛ سیاست و سازمان حزب توده 1370ج1: 97- 124(. 
وقتي در 15 بهمن 1327، محمدرضاشاه پهلوي در دانشگاه تهران مورد سوء قصد قرار 
گرفت، فرداي همان روز  مجلس شوراي ملي به  استناد گزارش منوچهر اقبال وزیر وقت 
کشور که حزب توده را به دست داشتن در آن واقعه متهم کرده بود )سیاسي1366ج1: 
312-313؛    :1369 آرامش  124-125؛  1370ج1:  توده  حزب  سازمان  و  سیاست  213-215؛ 
عمویي 1377: 35-36(، فعالیت آن حزب را در سراسر کشور غیرقانوني و ممنوع اعالم 
انتظامي، حزب  و  پرنوسان سیاسي  برخوردهاي  به رغم  کرد )شاهدي 1389: 82- 108(. 
تودة ایران،  به انحاء گوناگون، به ویژه در پوشش ده ها حزب و تشکل سیاسي و شبه سیاسي 
نخست وزیري  دورة  پایان  تا  را  خود  مؤثر  ولي  غیررسمي،  سیاسي  فعالیت هاي  دیگر، 
محمد مصدق در 28 مرداد 1332، ادامه داد. پس از کودتا برخوردهاي سیاسي، امنیتي و 
انتظامي با حزب توده و البته دیگر احزاب و جریان هاي سیاسي منتقد و مخالف شدیدتر 
گردید. با کشف و دستگیري بیش از 600 عضو سازمان نظامي حزب توده در درون 
بیشتري گرفت و حضور آشکار  با حزب توده شدت  ارتش، در سال 1333، برخورد 
اجتماعي آن حزب در داخل کشور به حد هیچ تقلیل یافت. برخالف مرامنامة نخست، 
مقید  مشروطه  اساسي  قانون  به چهارچوب  را  توده  حزب  فعالیت  مصلحت جویانه  که 
مي ساخت؛ در سال 1337، این حزب، رسماً، مرام سیاسِي خود را مارکسیسم - لنینسم 
اعالم کرد. از آن هنگام تا آستانة شکل گیري ناآرامي های سیاسي منجر به سقوط رژیم 
پهلوي در سال هاي 1356-1357، به استثناي برخي هسته هاي زیرزمیني و مخفي حزب 
توده )بهروز 1380: 153؛ مجلة دنیا 1355: 6- 7(، که بعضاً هم تحت کنترل و نفوذ ساواک 
قرار داشتند، آن حزب در داخل کشور حضوري محسوس و مؤثر نداشت )بهروز 1380: 
33- 44 و 80- 85 و 137- 149؛ مجموعه اسناد النه جاسوسي 1366ج2: 103- 126؛ شاهدي 
1393 ج2: 403-410؛ 1386: 279- 284؛  چپ در ایران 1380ج6: متعدد(. پس از پیروزي 
انقالب اسالمي، فعالیت هاي سیاسي قانوني حزب تودة ایران تا سال 1362 ادامه یافت 

)سیاست و سازمان حزب توده1370ج1: 112- 113 و 119- 125(.
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همه پرسي تعیین نوع نظام

حزب تودة ایران که بنا به مصلحت، از مدت ها قبل با کلیت انقالب تحت هدایت امام اعالم 
همبستگي کرده بود؛  از پیشنهاد ایشان مبني بر تشکیل حکومت جمهوري اسالمي استقبال 
نمود و در 12 اسفند 1357، در اعالمیه اي که به تأیید کمیته مرکزي آن حزب رسیده بود، 
اطالع داد که »به جمهوري اسالمي رأي مثبت مي دهد«: »هموطنان! حزب توده ایران برنامه 
و  دموکراسي  ملي،  استقالل  و  تحکیم  در جهت  بنیادي  تحول  دربارة ضرورت  را  خود 
سالم سازي اقتصاد کشور، رفاه عمومي و پیشرفت اجتماعي بیان داشته و نظرش دراین باره 
مشخص و روشن است. ما مدت هاست که نظر خود را دربارة ضرورت ایجاد یک جمهوري 
متکي بر اراده خلق بیان داشته ایم. بدیهي است بر اساس مشي خود و سؤال مربوط به جمهوري 
یا سلطنت، به سود جمهوري رأي مي دهیم. در مورد نام این جمهوري، ما به همان ترتیب که 
آیت اهلل خمیني مسأله را مطرح مي کند یعني »جمهوري اسالمي« )چنانچه در گذشته نیز 
تشریح کرده بودیم( رأي مي دهیم.1 زیرا اوالً، اصل مطلب محتواي سیاست حکومت هاست 
مردم مبارز ایران باید بکوشند تا قانون اساسي جدید بر پایه حفظ منافع اساسي جامعه ما، یعني 
استقالل ملي، صلح و دموکراسي و پیشرفت اجتماعي و رفاه عمومي منظم شود و دولت هاي 
ناشي از مجلس آینده پیگیرانه در جهت قانون اساسي جدید عمل کنند. ثانیاً، حفظ وحدت 
نظر و کلمه همة نیروهاي ملي و دموکراتیک در شرایط کنوني یک امر حیاتي است. ما همه 
هموطنان عزیز را به  دادن رأي مثبت به جمهوري اسالمي در همه پرسي آیندة فرامي خوانیم« 

)اسناد و اعالمیه ها 1359: 81؛ اطالعات 24 اسفند 1357: 1(.

1. امام خمیني در 15 اسفند 1357 طي سخناني، بي آنکه به طور مشخص نامي از حزب خاصي ببرد، حمایت 
برخي تشکل هاي چپ و کمونیستي از حکومت جمهوري اسالمي را ناشي از رندي و زیرکي آنها مي داند 
که در غیراین صورت مشخص مي شود رقم طرفداران آنها در میان مردم ایران تا چه حد ناچیز است: »هر 
چند ممکن است کمونیستها بروند در اطراف و ترویج کنند و ... و لو اینکه آنها هم به واسطه شکستی که 
خورده اند اعالم کردند که ما هم جمهوری اسالمی می خواهیم! خوب هم کردند؛ یعنی عقل  هم  کرده اند، 
تدبیر هم کرده اند؛ برای اینکه اگر این را نگفته بودند، آن وقت عددشان معلوم می شد که چند نفرند! حاال 
برای اینکه نفهمند مردم چند نفر هستند و خیال کنند که خوب همه ایران که به جمهوری اسالمی رأی 

دادند، همه اینها هم کمونیست هستند به ما رأی دادند!.« )امام خمینی 1389 ج6: 326(
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از همه پرسي تعیین نوع نظام تا برگزاري رفراندوم قانون اساسي

فاصلة  ایران، در  اکثر احزاب و تشکل هاي سیاسي جریان چپ،  حزب تودة  برخالف 
اعالم تأسیس نظام جمهوري اسالمي تا رفراندوم قانون اساسي در آذر 1358، همراهي 
و همگامي کمابیش نزدیکي با کلیت نظام نوپاي جمهوري اسالمي نشان داد و در آن 
انقالب و جریان مسلط اسالمگرا  نظر مساعد رهبري  به انحای گوناگون کوشید  میان، 
که  داد  نشان  به ندرت  ایران،  تودة  به عبارت دیگر، حزب  نماید.  به سوي خود جلب  را 
ماهیت  با  خود  سیاسي  و  ایدئولوژیکي  تعارضات  آوردن  به سطح  با  است  عالقه مند 
دیني حکومت جمهوري اسالمي، به همراهي آشکارا مصلحت جویانه و تاکتیکي خود 
با کلیت نظام و به طور مشخص تر جریان اسالمگرا، خدشه اي جبران ناپذیر وارد سازد. 
درآن میان، به تبع گسترش روزافزون تعارضات سیاسي نظام نوپاي جمهوري اسالمي، 
تحت رهبري امام با امریکا که نماد و محور »امپریالیسم غرب« محسوب مي شد، حزب 
ارزیابي  اسالمگرا همگرا  با جریان  را  تاکتیکي خود  مواضع  پیش،  بیش از  ایران،  تودة 
مي کرد )اسناد و اعالمیه ها 1359: 91(. حزب توده در 10 اردیبهشت 1358، با انتقاد شدید 
از کلیه گروه هاي سیاسي چپ افراطي و ضدانقالب که »در جهت تضعیف رهبري امام 
»نیروهاي  خمیني«، در بخش هاي مختلف کشور بحران آفریني مي کردند، هشدار داد: 
امپریالیست هاي  به ویژه  و  امپریالیستي غرب  محافل  یعني  ایران،  انقالب  دشمن  جهاني 
تا  انداخته اند  به کار  جهان  در  را  خود  جهنمي  نیروي  همه  صهیونیست ها،  و  امریکایي 
دامنة  ادامه،  در  توده،  آورند«. حزب  به وجود  ایران  انقالب  علیه  تبلیغاتي  نامساعد  جو 
انتقاداتش را متوجه جریان ملي گراي لیبرال و به گونه اي غیرمستقیم، نهضت آزادي ایران 
کرد که به زعم آن حزب، این جریان »سازشکار« از همان دورة انقالب »مي کوشیدند 
پیشرفت جنبش ده ها میلیوني خلق را که زیر رهبري پیگیر و قاطع و آشتي ناپذیر امام  در 
جهت برانداختن نظام فاسد و پوسیده سلطنتي ]و[ ریشه کن کردن تسلط امپریالیست ها و 
در درجة اول امپریالیسم امریکا و صهیونیسم با سرعتي بي نظیر گسترش مي یافت، ترمز 
کنند«. حزب توده سهامداران انقالب را به دو جریان به زعم خود »انقالبي« و »سازشکار 
و ناپیگیر« تقسیم مي کند؛ این تقسیم بندي دوگانة حزب توده، کمابیش، از الگوي جهان 
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دوقطبي حاکم بر دو اردوگاه شرق و غرب پیروي مي کند؛ که بر مبناي آن انقالبیون تمام 
نیروهایي را در برمي گیرند که با تمام مظاهر سیاسي،  فرهنگي و اقتصادي جهان لیبرال 
توده،  به  اصطالح »ضدامپریالیست« هستند. حزب  و  دارند  دموکراتیِک غرب سر ستیز 
رندانه، اکثریت قریب به اتفاق نیروهاي انقالبي ضدامپریالیست را »در رهنمودهاي بدون 
ابهام امام خمیني« متبلور مي دید که »مورد پشتیباني بدون چون و چراي همة سازمان ها و 
گروه هاي انقالبي راستین میهن ما قرار گرفته« بود. نیروهاي سازشکار و ناپیگیر مورد نظر 
حزب توده هم، به طور مشخص، در الیه هایي از دولت موقت بازرگان و جریان موسوم 
به  ملي گراي لیبرال قابل ردیابي بود )اسناد و اعالمیه ها 1359: 98- 99(؛ که تعارض فکري و 
سیاسي کمابیش آشکاري با جریان چپ و دیگر احزاب و گروه هاي تمامیت خواه داشتند 
پشتیباني مي کردند.  نظام دموکراتیک تکثرگرا و مداراجو  ایدة شکل گیري یک  از  و 
حزب توده مدعي بود: »این خط سازشکارانه، که در مقابل خط انقالبي قد علم کرده و 
هر روز بیشتر شکل مي یابد و متبلور مي شود، خطي است در جهت جلوگیري از گسترش 
انقالب ضدامپریالیستي، خلقي و دموکراتیک مردم، خطي است در جهت تبدیل رژیم 
وابسته به رژیم نیمه وابسته به امپریالیسم،  خطي است در جهت برگردانندگان دستاوردهاي 
»ضدانقالب  که:  این هشدار  با  توده  اعالمیه ها 1359: 94- 98(. حزب  و  )اسناد  انقالب« 
هر روز جسورتر و هارتر مي شود، سازشکاران و نیمه راهان هر روز آشکارتر و فعال تر 
عرض اندام مي کنند«، تنها راه فائق  آمدن بر ضدانقالب و جریان سازشکار ناپیگیر را 
به هدف هاي  در جهت رسیدن  انقالبي،  که صادقانه  راستین  نیروهاي  همه  »گردهمایي 
ضدانقالب  »دسائس  تا  مي داند  واحد«  جبهه  یک  در  مي کنند،  مبارزه  انقالب  اصیل 
را نقش بر آب کرد، دشمنان را سرکوب نمود و امکان سازش را از نیروهاي متزلزل 
گرفت«. حزب توده پیشنهاد مي کرد، تا وقت باقي است، با تشکیل جبهة متحد نیروهاي 
انقالبي ضدامپریالیست، موجبات »فاش کردن و خنثي ساختن کوشش هاي سازشکاران« 
بازتاب همة  اساسي جدید، که  قانون  براي تدارک طرح  فراهم شود؛ و »تالش متحد 
خواست هاي انقالب ضدامپریالیستي، دموکراتیک و خلقي مردم ایران« صورت بگیرد 

)اسناد و اعالمیه ها 1359: 100- 101(.
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را  جنایت«  »این  ایران  تودة  حزب  رسید،   به شهادت  مطهري   مرتضي  هنگامي که 
ایران«  انقالب  ضد  بر  آنها  ایراني  عمال  و  امپریالیزم  جنایتکارانه  توطئه هاي  از  »جزئي 
ارزیابي کرد )اسناد و اعالمیه ها 1359: 102؛ آیندگان 15 اردیبهشت 1358: 11؛ 16 اردیبهشت 
1358: 4(. حزب تودة ایران، در واکنش به قطعنامة سناي امریکا، که در آن مجازات اعدام 
ضدانقالب در ایران مورد انتقاد قرار گرفته بود، در 31 اردیبهشت 1358، طي اعالمیه اي، 
نه چندان  رویه  داخلي«  ضدانقالب  و  صهیونیسم  »امپریالیسم،  به  شدید  حمالت  ضمن 
انقالبي دولت موقت در برابر امریکا را مورد نکوهش قرار داده، تصریح کرد: »مردم ما 
انتظار دارند که تمام نیروهاي راستین انقالبي، تمام احزاب، سازمان ها و گروه هاي سیاسي 
امپریالیسم  با  به مقابله  متحد  در یک جبهه  و  بسیج شوند  مترقي  و  دموکراتیک  و  ملي 
تجاوزکار و غارتگر امریکا بپردازند« )اسناد و اعالمیه ها 1359: 106- 108(. و وقتي اکبر 
مورد   ،1358 خرداد   4 در  اسالمي،  جمهوري  حزب  مؤسس  عضو  هاشمي رفسنجاني، 
سوءقصد قرار گرفت، حزب تودة ایران، طي اطالعیه اي، آن را جنایتي از سوي »عمال 
امپریالیسم و رژیم گذشته، به سرکردگي امپریالیسم امریکا« ارزیابي کرد؛ و باز »از همه 
نیروهاي انقالبي« خواست »براي مقابله با توطئه هاي امپریالیسم و ارتجاع به سرکردگي 
امپریالیسم امریکا متحد شوند« )اسناد و اعالمیه ها 1359: 109(. وقتي جریان اسالمگرا در 
آستانة فرارسیدن سالروز قیام 15 خرداد فراخوان برپایي راهپیمایي سراسري داد؛  حزب 
تودة ایران، با این ادعا که از همان فرداي قیام، در سال 1342 بدان سو، همواره از »جنبش 
15 خرداد« دفاع کرده است، از »همة هواداران حزب، همة افراد مترقي و ضدامپریالیست« 
دعوت کرد »با شرکت در راهپیمایي دعوت شده از جانب گروه هاي اسالمي، همبستگي 

خود را با پیروان مشي امام خمیني متجلي« سازند )اسناد و اعالمیه ها 1359: 112- 113(. 
حزب توده طي نامه سرگشاده اي که در خرداد 1358 منتشر کرد، با این تذکر که: 
»انقالب ایران یکي از دشوارترین دوران هاي تحکیم و تثبیت پیروزي خود را مي گذراند«، 
مدعي شد: »سازشکاران«، که در ادبیات سیاسي حزب توده بخش اعظم دولت بازرگان 
»نبرد  برمي گرفت،  در  را  لیبرال  ملي گراي  دموکراسي خواه  جریان  از  وسیعي  طیف  و 
نیروهاي انقالبي خلق را علیه ضدانقالب فلج مي کنند«. حزب توده »دشمن اصلي انقالب 
ایران« را »امپریالیسم غارتگر جهاني،  به سرکردگي امپریالیسم متجاوز امریکا و همدستان 
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ایراني آنها« ارزیابي کرد و از »نیروهاي راست وابسته به سرمایه داري لیبرال ایران« انتقاد 
کرد، که به زعم آن حزب »معتقدند که امپریالیست هاي امریکایي و همدستان اروپایي شان 
دیگر خطري براي ایران نیستند«. حزب توده مدعي بود »این موضع گیري خطرناک عماًل 
در سیاست دولت موقت بازتاب یافته است«. این حزب هشدار هم داد: »جانشین ساختن 
ارتجاع  و  امریکا و صهیونیسم  امپریالیسم  به سرکردگي  امپریالیسم جهاني،  علیه  مبارزه 
ایران« به جاي »مبارزه علیه کمونیسم« را »موجب تفرقه نیروهاي انقالبي« ارزیابي کرده، 
به مثابه »آبي« دانست که »به آسیاب دشمن اصلي انقالب، یعني امپریالیسم و صهیونیسم 
تودة  اعالمیه ها 1359: 114- 120(. حزب  و  )اسناد  مي شود«  ریخته  ایران  سیاه  ارتجاع  و 
ایران با این تذکر که هنوز »آزادي«هاي مورد انتظار انقالبیون »تحکیم نیافته« و »از همه 
سو، از سوي ضدانقالب، از سوي افراطیون راست و افراطیون چپ مورد تهدید جدي 
قرار گرفته است«؛ »شرط اساسي تحکیم و تثبیت آزادي هاي دموکراتیک« را »تدوین و 
تصویب قانون اساسي جمهوري اسالمي، یعني نظام جدید ملي، دموکراتیک و خلقي« 
دانست و از »همة نیروهاي ضدامپریالیست« تقاضا کرد »هّم خود را بر این بگمارند که این 
قانون هر چه زودتر تهیه و به بررسي همگاني گذاشته شود« و »با نظریات اصالحي مردم 

تکمیل گردد و به تصویب مجلس مؤسسان برسد« )اسناد و اعالمیه ها 1359: 127- 160(. 
بازرگان  به مهدي  نامه اي سرگشاده خطاب  در  تیر 1358،   در 2  ایران،  تودة  حزب 
نخست وزیر موقت انقالب، ضمن آنکه »خطوط کلي« پیش نویس قانون اساسي را »مورد 
تأیید قرار« داد، که به باور آن حزب »خواست هاي مشروع و حقة مردم ایران را منعکس« 
نموده است؛ براي اصالح آن پیشنهاداتي را نیز، در 7 بند، مطرح کرد. در بند اول، حزب 
توده پیشنهاد کرده بود، در فصل مربوط به»نظام اقتصادي«،  مقرر گردد: »نظام اقتصادي 
جمهوري اسالمي ایران بر پایه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي و برنامه ریزي منظم 
به سیاست  مربوط  فصل  بود،  داده  پیشنهاد  توده  دوم،  حزب  بند  در  دارد«.  قرار  دولتي 
خارجي، چنین تنظیم گردد: »سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران بر پایة عدم تعهد، 
عدم شرکت در بلوک بندي هاي نظامي... قرار مي گیرد. همبستگي و پشتیباني از حقوق 
ملت ها و خلق هایي که علیه استعمار،  نواستعمار، امپریالیسم، صهیونیسم، فاشیسم و تبعیض 
نژادي برخاسته اند، در زمرة اصول مسلم سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران به شمار 
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مي رود«. در بندهاي سوم و چهارم هم حزب توده به ترتیب پیشنهاد کرده بود، این موارد 
گنجانده شود: »حاکمیت خلق از طریق مجلس شوراي ملي و شوراهاي محلي منتخب 
مردم اعمال مي شود«؛ »کرسي هاي نمایندگي مجلس در سطح کشور و شوراها به نسبت 
آرائي که به هر یک از سازمان ها و احزاب شرکت کننده در انتخابات داده شده است، 
از آن جهت  به ویژه  بند اخیر،  این  )اسناد و اعالمیه ها 1359: 136- 140(.  توزیع مي شود« 
اهمیت داشت که، حزب تودة ایران، در چهارچوب نظام جمهوري اسالمي، از تحزب، 
تکثرگرایي و سیاست ورزي حزبي پشتیباني مي کرد. حزب تودة ایران، در 16 تیر 1358، 
از جمله دستاوردهاي انقالب اسالمي را »تأمین آزادي احزاب، سندیکاها، مطبوعات و 
اجتماعات« دانسته و »در تثبیت این دستاورهاي مهم و گسترش آن، رهبري قاطع و بصیرانه 
امام را داراي سهمي انکارناپذیر« ارزیابي کرد؛ و با اشاره به  اینکه: »ضدانقالب مي کوشد 
با ایجاد توطئه هاي رنگارنگي از چپ و راست... تمام مساعي خویش را براي توطئه گري 
علیه تصویب هرچه سریع تر قانون اساسي و مثله و مسخ کردن آن در جهت ضدخلقي 
به کار« برد؛ تأکید کرد که، حزب تودة ایران »بر پایة دفاع از دستاوردهاي انقالب... و 
براي عقیم ساختن توطئه هاي رنگارنگ ضدانقالب در کارزار انتخاباتي مربوط به » مجلس 
دعوت  اجتماعي  و  سیاسي  نیروهاي  از  به نوبة خود  و  مي جوید  نهایي« شرکت  بررسي 

مي کند که در این جهت صحیح عمل کنند« )اسناد و اعالمیه ها 1359: 144(.
بر  مبني  اسالمي،  جمهوري  حزب  فراخوان  از   ،1358 تیر   24 در  توده،  حزب 
برخالف  اما  و رهبري« حمایت کرد؛  انقالب  از  »دفاع  و  راهپیمایي وحدت  برگزاري 
نظر حزب جمهوري اسالمي که درخواست کرده بود »نیروهاي شرکت کننده در این 
راهپیمایي هیچ گونه نشان و شعاري که معرف احزاب، سازمان ها و گروه ها باشد همراه 
نیاورند«، حزب توده معتقد بود: »اتفاقاً براي بیان اتحاد همه نیروهاي راستین انقالبي و 
ضدامپریالیست صحیح تر این بود که این نیروها در عین حفظ نشان و شعار خود، زیر 
این راهپیمایي شرکت«  انقالب« در  انقالب و رهبري  از  یک شعار واحد، یعني »دفاع 
نمایند )اسناد و اعالمیه ها 1359: 148(. حزب توده، در اول مرداد 1358،  با اشاره به  اینکه 
»از نظر امام خمیني دربارة ضرورت تشکیل هر چه سریع تر مجلس خبرگان پشتیباني« 
کرده و پیش نویس قانون اساسي »باید در جهت انقالبي، خلقي و ضدامپریالیستي بهبود 
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انتخابات مجلس  نقایص آن برطرف گردد« تصریح کرد که، در  یابد،  تکمیل شود و 
کرده  معرفي«  را  خود  نامزدهاي  کشور  از  معیني  نقاط  »در  و  نموده  شرکت  خبرگان 
)آیندگان 4 مرداد 1358: 12( و »از آن نامزدهایي پشتیباني خواهد نمود که بر اساس سوابق 
مبارزاتشان مي توان به این نتیجه رسید که به پیش نویس قانون اساسي از دیدگاه نادرست و 
ارتجاعي برخورد نخواهند کرد«. حزب توده از »رهبري انقالب،  از شوراي انقالب و از 
دولت« تقاضا مي کرد: »موافق وعده اي که داده اند، موافق موازین آزادي و دموکراسي،  
از حقوق حقه سیاسي و مدني حزب ما براي شرکت آزادانه در انتخابات،  استفاده آزادانه 
از رادیو تلویزیون، استفاده آزادانه از مطبوعات، حرکت آزادانه در کشور و غیره دفاع 
از  موجود،  سیاسي  گروه هاي  و  سازمان ها  »تمام  از  را  خود  توقع  هم  پایان  در  کنند«. 
همه مطبوعات« چنین مطرح کرد: »به  احترام حقوق دموکراتیکي که براي خود قائلند، 
به حقوق دموکراتیک حزب ما احترام بگذارند، چنانکه ما به نوبه خود با پیگیري کامل به  

حقوق دموکراتیک آنها احترام مي گذاریم« )اسناد و اعالمیه ها 1359: 149- 151(. 
و  عناصر ضدانقالب  بحران  سازي هاي  تقبیح  با  مرداد 1358،  دوم  در  توده،  حزب 
انقالبي و ضدامپریالیست هشدار داد، مبادا، در  به نیروهاي  گروه هاي سیاسي رادیکال، 
به امپریالیسم،  وابسته  »محافل  همانا  ایران،  که  انقالب  اصلي  بي پایة دشمن  تبلیغات  دام 
زمان شاه  مانند  »درست  و  بیفتند  و رژیم سرنگون  شدة شاه خائن« هستند،  صهیونیسم 
با  دشمني  و  ایران  تودة  حزب  با  دشمني  و  کمونیست ها  با  دشمني  سیاست  مخلوع، 
کشورهاي سوسیالیستي و به ویژه دشمني با اتحاد شوروي« را ترویج کنند؛ که به زعم آن 
حزب، در آن بحران آفریني هاي دامنگیر نظام نوپاي جمهوري اسالمي، کمترین نقشي 
نداشته اند )اسناد و اعالمیه ها 1359: 158(. حزب توده، به ویژه، به نیروهاي وفادار به  انقالب 
و نظام نوپاي جمهوري اسالمي، هشدار مي داد، مبادا، مواضع رادیکال، منازعه جویانه و 
قهرآمیز »گروهک هاي چپ نما مانند گروه هاي مائوئیستي و تروتسکیستي و نظایر آنها« 
را به  آن حزب تسري دهند، که آن گروه هاي چپ منازعه جو و افراطي،  برخالف مواضع 
انقالبي حزب تودة ایران »همگي شان به  انحاء و اشکال مختلف با امپریالیسم و ضدانقالب 

همکار و همگامند« )اسناد و اعالمیه ها 1359: 160- 161(. 
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حزب توده دولت بازرگان را به خاطر مخالفت با عالیق اقتصادي رادیکال و شبه مارکسیستي 
خود، که متضمن دولتي سازي و مصادره هاي سراسر گسترش یابنده داراي هاي سرمایه داران 
و مالکان عمده و نظایر آن بود، مورد سرزنش قرار مي داد و سیاست اقتصادي دولت را »در 
چهارچوب منافع سرمایه داري لیبرال ایران« صورت بندي مي کرد، که به زعم آن حزب »با 
هدف هاي مجموعه جنبش انقالبي، که در درجة اول متکي به طبقات محروم و زحمتکش 
جامعه است، تفاوت هاي بنیادي« داشت. حزب توده، تنها راه غلبه بر مشکالت دامن گیر 
کشور را »به وجود آوردن جبهه متحد خلق از همه نیروهایي« مي دانست »که بدون چون 
و چرا خواستار... دفاع از منافع مشترک توده هاي ده ها میلیوني و سرمایه داران کوچک و 

متوسط و ملي« بودند )اسناد و اعالمیه ها 1359: 161- 165(.
مشخص  اساسي  قانون  خبرگان  مجلس  نمایندگان  انتخابات،  نتایج  اعالم  با  وقتي 
شدند؛ حزب تودة ایران، تصریح کرد »در مجموع خود در مورد این انتخابات موضع 
تأییدي مي گیرد«؛ ولی مدعي بود که در جریان برگزاري انتخابات تقلباتي صورت گرفته 
و تضییقاتي متوجه آن حزب شده است )اسناد و اعالمیه ها 1359: 174- 175؛ آیندگان 8 
مرداد 1358: 12(. حزب توده، به ویژه، معترض بود که نیروهاي وفادار به انقالب و نظام 
نوپاي جمهوري اسالمي، تمام احزاب و گروه هاي سیاسي چپ را به یک چوب مي رانند 
و به ناروا،  نام آن حزب را، که به جمع »نیروهاي راستین انقالبي« تعلق دارد، در کنار سایر 
گروه هاي عمدتاً افراطي و ناسازگار چپ قرار مي دهند؛  درحالي که، حزب تودة ایران،  از 
همان آغاز، فعالیت هاي خود را در مسیر همگامي با نظام نوپاي جمهوري اسالمي سامان 

داده است )اسناد و اعالمیه ها 1359: 177- 178(. 
حزب توده، در 30 مرداد 1358، ضمن اعتراض به توقیف روزنامة مردم، ارگان رسمي 
و مهر و موم کردن »مجموعه دبیرخانه مرکزي حزب تودة ایران و مرکز شرکت سهامي 
سیاسي  گروه هاي  بحران آفریني هاي  به گسترش  واکنش  در  و  به تبع  که  توده«،   نشریات 
رادیکال و منازعه جوي عمدتاً چپ و ضدانقالب، صورت مي گرفت؛ بار دیگر تذکر داد که 
حزب تودة ایران همواره از خط فکري و سیاسي نظام جمهوري اسالمي پیروي کرده است 
)اسناد و اعالمیه ها 1359:   184- 186(. حزب تودة ایران در اعالمیه اي هم که به مناسبت رحلت 
طالقاني صادر کرد، ضمن تمجید از سلوک سیاسي مداراجویانه ایشان، بار دیگر، این 
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معنا را به مخاطبان خود، در میان جریان  اسالمگرا گوشزد کرد که: »ما از جانب خود با 
تمام قوا در این راه مي کوشیم و یک بار دیگر دست اعتماد خود را به سوي تمام نیروهاي 
امام  قاطع  به رهبري  به سوي کساني که  و  طالقاني  پیروان  تمام  به سوي  انقالبي،  صدیق 
خمیني در نبرد بر ضد امپریالیسم امریکا و صهیونیسم و بازماندگان رژیم پهلوي و براي 
استقالل و آزادي و عدالت در میهن ما معتقدند، دراز مي کنیم. بیایید روي آنچه که میان 
ما مشترک است، تکیه کنیم و صفوف خود را در برابر توطئه هاي امپریالیسم و براي دفاع 

از انقالب ایران متحد سازیم« )اسناد و اعالمیه ها 1359: 197- 199(.
ولو  عالیق  و  شعارها  گوناگون،   به انحای  شرایطي،  در  ایران،  تودة  حزب  درواقع، 
نوپاي  نظام  و  انقالب  مقدرات  بر  مسلط  اسالمگراي  جریان  با  خود  اتحاد  تاکتیکي 
گاه  و  غیردوستانه  برخوردهاي  پاره اي  برابر  در  کرده،  تکرار  را  اسالمي  جمهوري 
سخت گیرانه تر مجموعه نظام اغماض مي کرد؛ که، کاماًل هم آگاه بود که، هم جریان 
به جریان  نسبت  به طور کلي،  بازرگان،   انقالب و هم کلیِت دولت  اسالمگرا و رهبري 
و  داشته اند؛  تاریخي  بدبیني  و  سوءظن  ایران،  تودة  به حزب  اخص،  به طور  و  چپ، 
باالخص، از دورة انقالب بدان سو، در کالم رهبري انقالب، بارها، هر گونه همراهي و 
همکاري انقالبیون با حزب توده و جریان چپ منتفي دانسته شده بود. همچنان که وقتي 
با ابتکار حزب جمهوري اسالمي، مقرر گردید، در روز 4 آبان 1358 راهپیمایي اتحاد 
و همبستگي با امام برگزار مي شود؛  حزب تودة ایران،  تصریح کرد: »پیرو مشي اصولي 
خود در پشتیباني پیگیر از موضع قاطع،  ضدامپریالیستي و خلقي امام همبستگي خود را 
با این راهپیمایي اعالم مي دارد« )اسناد و اعالمیه ها 1359: 215 و 228(. چنانکه وقتي در 4 
آبان 1358 گفته شد که،  شوراي انقالب پیرامون مسائل و مشکالت پیش روي کشور 
و نظام،  از آراء، پیشنهادات و دیدگاه هاي مختلف استقبال مي کند؛ حزب تودة ایران،  
این رویکرد شوراي انقالب را به  فال نیک گرفت و اعالم کرد که: »به نوبة خود حاضر 
به شرکت در این برخورد سالم و آزاد و سازنده« است؛ و اظهار امیدواري کرد، با تحقق 
این ایده، رفتار »برخي محافل قانون شکن و راست گرا« که تالش مي کرده اند »احزاب و 
جمعیت ها و نیروهاي مترقي و چپ و انقالبي را از صحنه خارج کنند و جبهه انقالب و 
حامیان واقعي آنها را عماًل تضعیف نمایند«،  اصالح شود )اسناد و اعالمیه ها 1359: 229- 
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230(. بدین ترتیب، حزب توده، در مقاطع و مناسبت هاي گوناگون، تالش مي کرد نشان 
دهد، با مسیر انقالب و نظام نوپاي جمهوري اسالمي،  همراهي و همگامي دارد و خود 

را پیرو وفادار سلوک سیاسي امام خمیني مي داند )اسناد و اعالمیه ها 1359: 232- 233(. 
ایران  تودة  حزب  شدید  استقبال  با  تهران،  در  امریکا  سفارت  اشغال  درآن میان، 
روبه رو شد،  که در مسیر همراهي و همگامي مصلحت جویانه آن حزب با انقالب و نظام 
جمهوري اسالمي،  رخدادي بس شعف انگیز و تعیین کننده محسوب مي شد. حزب توده، 
که طي ماه هاي گذشته، بارها، نارضایتي خود را از دولت موقت،  به مثابه جریان سازشکار 
و ناپیگیر، اعالم کرده بود؛ در همان روز 13 آبان 1358، طي اعالمیه اي،  ضمن تمجید آن 
اقدام، اشغال سفارت امریکا را، در درجة اول،  واکنشي درخور به خبر مذاکره بازرگان با 
برژینسکي ارزیابي کرد و با حمله به   بازرگان، نوشت: »در همان زمان که هیأت نمایندگي 
دولت موقت با برژینسکي توطئه گر مذاکره مي کرد - اینک معلوم شده است که این 
مذاکرات بدون اجازه امام صورت گرفته است - تظاهرات مردم ایران در روز عید قربان 
علیه توطئه هاي امپریالیسم امریکا بر ضد انقالب ایران جریان داشت... مردم ایران با شنیدن 
خبر اشغال النه جاسوسان و توطئه گران امریکا،  درست همانند روزي که شاه خائن فرار 
کرد، در خیابان ها به شادي پرداختند و گل و نقل پخش کردند... حزب تودة ایران که 
خود از مبارزان اصلي بر ضد امپریالیسم امریکاست،  این آگاهي و دلیري مردم ایران،  این 
عزم راسخ و اراده متحد بر ضد امپریالیسم و درک درست مشي امام را تحسین مي کند 
و تهنیت مي گوید... در برابر این هوشیاري و درک الهام بخش مردم ایران،  عمل هیأت 
با برژینسکي توطئه گر اسف انگیزتر،  دردناک تر و  نمایندگي دولت موقت در مذاکره 
خطرناک  تر جلوه مي کند. این نشانه آن است که کساني به تمایل و اراده مردم و به مشي 
امام بي اعتنا هستند... چنین روشي از نظر مردم ایران،  همه نیروهاي انقالبي ایران و حزب 

توده ایران محکوم است و باید بي درنگ قطع گردد« )اطالعات 14 آبان 1358: 12(. 
حزب توده، در فرداي روزي که بازرگان از مقام نخست وزیري کناره گرفت، در 
به  شدید تري  لحن  و  صراحت  با  کرد،   منتشر  انقالب  به شوراي  خطاب  که  اعالمیه اي 
 بازرگان حمله کرده،  از پایان دولت موقت اظهار مسرت کرد )اسناد و اعالمیه ها 1359: 
240- 241(. حزب توده، در همان روز، که مسرور از کناره گیري دولت بازرگان بود،  
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شصت ودومین  شوروي«،  اتحاد  کمونیست  حزب  مرکزي  »به کمیته  دیگري  پیام  طي 
سالروز پیروزي »انقالب کبیر سوسیالیستي اکتبر« را تبریک گفت و با نثار »پرشورترین 
درودها و صمیمانه ترین آرزوهاي کمیته مرکزي حزب توده ایران، همه اعضاي حزب 
به تمام  پرافتخار کمونیست شوروي،   اعضاي حزب  به تمام  ایران  ما و مردم زحمتکش 
خلق قهرمان شوروي« اضافه کرد: »شصت و دو سال پیش درفش پیروزمند انقالب اکتبر 
به  هبري حزب آفریده و پروردة »لنین بزرگ« در عرصة تاریخ جهاني به اهتزاز درآمد. 
پیروزمند  انقالب  نخستین  و  تاریخ  سراسر  اجتماعي  انقالب  بزرگ ترین  اکتبر  انقالب 
دولت  نخستین  پي ریزي  با  شوراها،   حکومت  پي ریزي  با  که  است  جهان  کارگري 
سوسیالیستي جهان، بزرگ ترین جهش و ژرف ترین دگرگوني را در روند تکامل بشري 
موجب گردید و راه جامعه بشري را به سوي تاریخ حقیقي و انساني خویش گشود.1 اکتبر 
سرآغاز نوسازي بنیادي جهان بود. قرن بیستم در تاریخ جهاني به نام قرن اکتبر ثبت است« 

)اسناد و اعالمیه ها 1359: 236(.
زماني که،  به دنبال مطرح شدن محاصرة اقتصادي ایران از سوي امریکا، اعالم شد که 
به تبعیت از موضع امام،  مردم ایران روزه سیاسي پنج روزه خواهندگرفت؛  حزب توده هم، 
با صدور اعالمیه اي، از این تصمیم »ضدامپریالیستي« پشتیباني کرد و تأکید نمود: »اعضاء 
مبارز  مسلمانان  که  جا  هر  در  همبستگي  این  ابراز  براي  ایران  تودة  هواداران حزب  و 
دست به روزه سیاسي زده اند«، با آنها همراهي مي کنند؛ حزب توده اضافه هم کرد: »در 
نبرد ضدامپریالیستي همه نوع محرومیت،  از جمله جیره بندي مواد ضرور غذایي و حتي 
گرسنگي محتمل است... و چنانکه گفتیم اعضا و هواداران حزب تودة ایران نیز همواره 

در صف نخستین نبرد خواهند بود« )اسناد و اعالمیه ها 1359: 244- 245(.

1. این گونه تعریف و تمجیدهاي نورالدین کیانوري دبیر کل حزب توده ایران از حزب کمونیست و نظام 
کمونیستي شوروي و انقالب اکتبر، آشکارا، نشان مي دهد که حزب توده، برخالف آنچه ادعا مي کرد، 
حمایتش از انقالب و نظام جمهوري اسالمي ایران سراسر تاکتیکي و مصلحت جویانه بود و به تبع آن 
تحزب، تکثرگرایي و سیاست ورزي حزبي )که اساساً در نظام هاي سیاسي دموکراتیک مداراجوي چند 
حزبي در دنیاي آزاد معنا پیدا مي کند( در نظام فکري و سیاسي آنجایي نداشت. به عبارت دقیق تر، حکومت 
ایده آل حزب توده ایران تشکیل حکومتي کمونیستي، با محوریت نظام تک حزبي توده ایران، در ایران بود.
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اساسي  قانون  احتمالي  نواقص  پایان کار مجلس خبرگان،  که گفته مي شد  از  پس 
تصویب شده، در متمم پیش بیني شده، رفع خواهد شد؛ حزب تودة ایران، در 3 آذر 1358، 
در نامه اي سرگشاده، به بررسي و ارزیابي نقاط قوت و ضعف قانون اساسي پرداخته،  اظهار 
امیدواري کرد،  ایرادات وارده،  در متمم قانون اساسي برطرف گردد. حزب توده برخي 
اصول قانون اساسي را که به  مسائلي مانند: »حق کار و حق آموزش رایگان و حق مسکن و 
دیگر حقوق رفاهي« و »اقتصاد و امور مالي« مي پرداخت، تأیید مي کرد و، به ویژه،  خرسند 
بود که »عمده پیشنهادهایي« را که قباًل »در 7 ماده« ارائه نموده بود »خوشبختانه محتواي 
چند ماده از آنها و به خصوص محتواي ماده یکم مربوط به  مسألة مهم نظام اقتصادي کشور 

در قانون اساسي جدید انعکاس یافته است« )اسناد و اعالمیه ها 1359: 261- 264(. 
حزب تودة ایران، در 6 آذر 1358 هم، با انتشار عالمیه اي،  تصریح کرد که، به رغم 
تمام انتقادات و نواقص وارده به متن قانون اساسي،1 »حزب تودة ایران از همة هواداران 

1. بخشي از استدالل هاي حزب توده ایران در ضرورت رأي مثبت مردم کشور به قانون اساسي مصوب 
بازتاب اهداف ضدامپریالیستي،  باید  قانون اساسي  مجلس خبرگان چنین بود: »ما همواره گفته ایم که 
دموکراتیک و خلقي انقالب بزرگ ما باشد و دستاوردهاي خلق هاي ایران را در همه این زمینه ها تثبیت 
و تسجیل کند و راه را براي پیشبرد و تعمیق این دستاوردها، یعني ارتقاء انقالب به  مراحل باالتري باز 
کند. یک چنین قانون اساسي خود سالح بُرایي علیه ضدانقالب- امپریالیسم و پایگاه هاي داخلي آن- 
می توانست و مي بایست باشد. طرح قانون اساسي که اینک به رأي مردم گذاشته مي شود در همه جوانب 
خود پاسخگوي این انتظار نیست... چرا حزب توده ایران شما مردم را علي رغم آنکه ما قانون اساسي 
تدوین شده را انعکاس تمام خواست هایمان نمي دانیم، به دادن رأي مثبت فرا مي خواند!. زیرا اوالً، در یک 
ارزیابي کلي علي رغم نکات منفي یاد شده، در مورد بخش قابل توجهي از اصول عمده قانون اساسي 
توانسته است به طور مثبت مسائل مطروحه را حل کند... ثانیاً، ما شما را به  دادن رأي مثبت فرامي خوانیم، 
زیرا مسأله عمده را حفظ و تحکیم جبهه یگانه همه نیروهاي خلقي در نبرد علیه امپریالیسم به سرکردگي 
بین  هماهنگي  و  اتحاد  باید  که  معتقدیم  و  مي دانیم  سابق  رژیم  بقایاي  و  عمالش  و  امریکا  امپریالیسم 
همه نیروها، به ویژه نیروهاي راستین چپ و نیروهاي راستین مذهبي که همه طرفداران خط امام، یعني 
جهت گیري قاطع و بي تزلزل ضدامپریالیستي و خلقي هستند، حفظ و تحکیم شود... ثالثا،ً ما با تمام اهمیتي 
که براي قانون اساسي، به عنوان مهم ترین سند حقوقي و قضایي کشور و راهگشاي پیشرفت هاي آینده 
قائلیم، فراموش نمي کنیم که درهرحال این زندگي واقعي و تجربه مردم و مبارزه نیروهاي انقالبي است که 
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خود و همة مردم ایران دعوت مي کند که در رفراندوم شرکت کنند و به این سند - قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ایران - رأي مثبت دهند« )اسناد و اعالمیه ها 1359: 270(. کمیتة 
مرکزي حزب تودة ایران،  در 10 آذر 1358 هم،  در اطالعیه اي با عنوان: »ما در همه پرسي 
قانون اساسي مي گوییم: آري!«، اعالم کرد: »حزب تودة ایران از همة اعضا و هواداران 
نیروهاي خلقي  اتحاد همه  به خاطر تحکیم  ایران دعوت مي کند که  خود و همة مردم 
رهبري  از  پشتیباني  به خاطر  و  امریکا  امپریالیسم  به  سرکردگي  امپریالیسم  علیه  نبرد  در 
کنند  اساسي شرکت  قانون  رفراندوم  در  وسیع تر  هرچه  امام   خلقي  و  ضدامپریالیستي 
و به این سند رأي مثبت دهند. ما امیدواریم و انتظار داریم مسئوالن امور با تدوین متمم 
قانون اساسي- که امام نیز در پیام خود تصریح کرده اند- نقایص موجود در متن قانون 
اساسي را برطرف سازند و آن را درخور انقالب بزرگ و تاریخي مردم ایران بنمایند« 

)اطالعات 10 آذر 1358: 12(.

نتیجه گیري

یافته هاي تحقیق، در چهارچوب پرسش مقاله و مدعاي مطروحه، ما را به نتایج زیر رهنمون 
مي سازد: حزب توده ایران، در فاصله برگزاري رفراندوم تعیین نوع نظام در 12 فروردین 
1358 تا همه پرسي قانون اساسي جمهوري اسالمي در 11 آذر 1358، مصلحت جویانه 
و با درک واقعیت هاي سیاسي و اجتماعي ایران، به انحاء گوناگون،  کوشید،  مجموعه 
فعالیت ها و مواضع سیاسي خود را با کلیت نظام نوپاي جمهوري اسالمي همراه و همگام 
سازد. حزب توده با کانوني کردن هدف ضدامپریالیستي و غرب ستیزانه انقالب ایران، 
اتحاد  ایدئولوژیکي حکومت کمونیستي  و  تعارض سیاسي  ازیک سو، تالش مي کرد، 

نقش تعیین کننده را دارد و هر سندي به هر نحو تدوین و تهیه شود، بدون حمایت مردم و بدون انطباق با نیاز 
زمان قدرت اجرایي نخواهد داشت... هموطنان! بیش از هر وقت هشیاري و تشخیص درست الزم است. 
لحظات سرنوشت ساز تاریخي هم شور انقالبي و آینده نگري الهام بخش را مي طلبد و هم آگاهي و درایت 
انقالبي و واقع بیني راهگشا را. در خور این لحظات تاریخي باشیم. از هر دو جانب خود را شایسته انقالب 
بزرگ ایران و وثیقه تدوام و تکامل آن نشان دهیم. اصولیت کامل و نرمش الزم را حفظ کنیم. شرکت در 
رفراندوم و رأي مثبت به  قانون اساسي نشاني از این شایستگي است« )اسناد و اعالمیه ها 1359: 270- 272(.



  59

ن...
يرا

ة ا
ود

ب ت
حز

ي 
اس

سي
ل 

عم
 و 

راء
ر آ

ي د
حزب

ي 
رز

ت و
اس

سي
 و 

ي
راي

رگ
كث

ت

شوروي با انقالب ایران را، به حد هیچ تقلیل دهد؛ و ازسوي دیگر، تلقي کمابیش همساني 
این  به نمایش بگذارد.  امام  با  جریان اسالمگراي تحت رهبري  انقالبي خود  اهداف  از 
حزب، نسبت به اکثر  احزاب و تشکل هاي سیاسي چپ رقیب، نظر مساعدي نداشت و این 
معنا را ، بارها، مستقیم و غیرمستقیم، با مخاطبان خود در میان مي نهاد. همچنانکه با دولت 
بازرگان، احزاب و تشکل هاي سیاسي جریان موسوم به ملي گراي لیبرال، و البته نهضت 
آزادي ایران هم، تعارض فکري و سیاسي آشکاري داشته، حضور آنان در حاکمیت 
پساانقالبي ایران را، مانعي جدي بر سر تحقق اهداف، به زعم خود دموکراتیک- خلقي 
و ضدامپریالیستي انقالب ارزیابي مي کرد. حزب توده، باالخص، کوشید،  به رغم تبّري 
جستن هاي جریان اسالمگرا، خود را مهم ترین متحد آن جریان و نیز پیرو بي چون وچراي 
رهبري انقالب بشناساند. حزب توده، با تمام انتقاداتي که به پاره اي از اصول قانون اساسي 
داشت؛ ولي امیدوار بود، تحزب و سیاست ورزي حزبي به رسمیت شناخته شده در قانون 
اساسي جمهوري اسالمي، تا آن حد، بسط داشته باشد که، حضور و فعالیت کمابیش 

آزادانه آن را در عرصة سیاسي و اجتماعي کشور تضمین نماید.

منابع 
آرامش، احمد. )1369( خاطرات سیاسي احمد آرامش، به کوشش غالمحسین میرزا صالح،  -

تهران: نشر ني.
آشوري، داریوش. )1347( فرهنگ سیاسي، تهران:  نشر مروارید. -
آقابخشي، علي و مینو افشاریي  راد. )1375( فرهنگ علوم سیاسي، تهران: مرکز اطالعات و  -

مدارک علمي ایران.
 اسناد و اعالمیه هاي حزب توده ایران: از شهریور 1357 تا پایان اسفند 1358.)1359( تهران:  -

حزب توده ایران.
بهروز، مازیار. )1380( شورشیان آرمانخواه: ناکامي چپ در ایران، ترجمه مهدي پرتوي،  -

تهران: انتشارات ققنوس.
مرکز  - تهران:   )1380( ساواك.  اسناد  به روایت  توده  نظامي حزب  سازمان  ایران:  در  چپ 

بررسي اسناد تاریخي.
خمینی)امام(، سیدروح اهلل.)1389( صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ 5.  -
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دوورژه، موریس. )1369( اصول علم سیاست، مترجم ابوالفضل قاضي، تهران: انتشارات امیرکبیر. -
رابرتسون،  دیوید. )1375( فرهنگ سیاسي معاصر، مترجم عزیز کیاوند، تهران: البرز. -
روزنامه اطالعات. )پنجشنبه 24 اسفند 1357(، شماره 15809.  -
ــــــــــــــــــ . )دوشنبه 14 آبان 1358(، شماره 15994.  -
ــــــــــــــــــ . ) شنبه 10 آذر 1358( شماره 16015.  -
روزنامه آیندگان.) شنبه 15 اردیبهشت 1358( سال 12، شماره 3348.  -
ــــــــــــــــــ . )یکشنبه 16 اردیبهشت 1358( شماره 3349.  -
ــــــــــــــــــ . ) دوشنبه 8 مرداد 1358(  سال 12، شماره 3413.  -
ــــــــــــــــــ . ) پنجشنبه 4 مرداد 1358( سال 2، شماره 1399.  -
و  - مطالعات  مؤسسه  تهران:   )1370( فروپاشي.  تا  آغاز  از  توده  حزب  سازمان  و  سیاست 

پژوهش هاي سیاسي.
 سیاسي، علي اکبر. )1366( گزارش یک زندگي: خاطرات دکتر علي اکبر سیاسي، لندن: بي نا. -
شاهدي، مظفر. )1386( ساواك: سازمان اطالعات و امنیت کشور، تهران: مؤسسه مطالعات و  -

پژوهش هاي سیاسي.
تهران:  - اقبال،  منوچهر  دکتر  سیاسي  زندگینامه  مشروطیت:  افول   )1389(  . ــــــــــــــــــ 

مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.
تهران:  - ایران،  اسالمي  انقالب  تاریخي  ریشه هاي  و  نظري  مباني   )1393(  . ــــــــــــــــــ 

پژوهشکده امام خمیني)س( و انقالب اسالمي، چاپ اول.
امام  - پژوهشکده  تهران:  اجتماعی،  علوم  جستارهای روشی در   )1381( طالبان، محمدرضا. 

خمینی)س( و انقالب اسالمی، چاپ اول.
و  - اسناد  تهران: سازمان  توده(،  ایران )حزب  اسناد احزاب سیاسي  بهروز. )1384(  طیراني، 

کتابخانه جمهوري اسالمي ایران.
عمویي، محمدعلي. )1377( درد زمانه: خاطرات محمدعلي عمویي )1320- 1357(، تهران: آنزان. -
مجلۀ دنیا. )آبان 1355(سال3، شماره 8. -
 مجموعه اسناد النه جاسوسي امریكا. )1366( تهران: مرکز نشر اسناد النه جاسوسي -
انقالب  - اسناد  مرکز  تهران:  ایران،  توده  حزب  فرازوفرود   )1388( محسن.  مدیرشانه چي، 

اسالمي، چاپ 1.
نوذري، حسینعلي. )1381( احزاب سیاسي و نظام هاي حزبي، تهران: نشر گستره. -



تاریخ دریافت: 1397/11/27 | تاریخ پذیرش: 1398/12/12

| 6
1-

92
ص 

 ص
| 6

 و 
ی 5

یاپ
ة پ

مار
 ش

| 1
39

ن 8
ستا

زم
 -

ار 
 به

م|
هار

 چ
 تا

ل
 او

تر
دف

م، 
سو

ل 
سا

ب | 
قال

ۀ ان
نام

خ 
اری

ت

روانشناسی سیاسی شخصیت محمدرضاشاه پهلوی:
تصورات از قدرت و جنبش انقالبی مردم ایران

ایرج سوری
دانشجوی دکتری تاریخ ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

soori94@yahoo.com

چكیده: شخصیت سیاسی محمدرضا شاه پهلوی که 37 سال بر ایران حکومت 
از   او  تصورات  به  دستیابی  برای  روانشناختی  رویکرد  با  حاضر،  مقالة  در  کرد، 
شخصیت فردی و برنامه های نوگرایانه در هدایت جامعه به سمت آنچه راهیابی 
به سوی دروازه های تمدن بزرگ می نامید، با شخصیت واقعی و واکنش جامعه در 
برابر آن می باشد. براساس نظریة کارن هورنای، شخصیت سیاسی شاه از دوران 
کودکی تا دوره های مختلف حکومت که از مهرطلبی و مردم گرایی تا مردم گریزی 
و سلطه طلبی را در برداشته است. خصوصیات این دوره ها و تبیین تصورات او از 
قرار می گیرد. شخصیت  بررسی  نیز مورد  بر جامعه  بازخوردهای آن  و  واقعیات 
فردی شاه ایران از نوعی دوگانگی برخوردار بود. رسالت الهی قائل بودن برای 
خود در پیشبرد جامعه به سمت ترقی و نفی مخالفین به عنوان بازدارندگان سعادت 
و بهره گیری از اسطوره های ملی و سنن مذهبی در کاریزماتیک کردن شخصیت 

خود و رهبر شایسته در زوایای شخصیت او قابل بررسی و نقد است. 
جنبش  پهلوی،  شاه  محمدرضا  شخصیت،  روانشناسی  هورنای،  کلیدواژه ها: 

انقالب اسالمی ایران
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مقدمه

طرح مسأله

شخصیت سیاسی صاحبان قدرت و رفتارهای سیاسی آنها محصول محیط زندگی و متأثر 
از ذهنیت ها، تلقی ها  از واقعیات است. تبیین روانشناختی شخصیت افراد، در بازنمایی نوع 
نگرش و بازخورد آن در اذهان عمومی می تواند معیاری برای سنجش درک واقعیت قرار 
بگیرد. محمدرضاشاه پهلوی از آغاز حکمرانی خود در سال 1320، تا زمان وقوع انقالب 
اسالمی، متأثر از شرایط سیاسی و بحران های داخلی سه دوره را پشت سر گذاشت. دورة 
اول، جابجایی قدرت و اضطراب اساسی تأیید سلطنت او با حضور متفقین درگیر در 
جنگ جهانی دوم در کشور و مداخلة آنها و نیز رقابت های درون خانوادگی و نزاع های 
گروه های مختلف سیاسی، برای ممانعت از روی کار آمدن شخصیت سیاسی سلطه طلب 
همراه بود. شاه جوان در آغاز، با بهره گیری از تاکتیک محبت سعی داشت، شخصیت 

سیاسی مهرطلبی برای مردم و کشور از خود بروز دهد. 
دورة دوم، سال های مبارزه برای ملی شدن نفت ایران و یکه تازی ائتالف جبهه ملی 
که با شعار مشروطه  سلطنتی شاه را دچار تاکتیک انزواطلبی کرده و دوران محدودسازی 

در اعمال اراده سیاسی را طی می کرد.
با کسب حامی  از آن  با وقوع کودتا 28 مرداد 1332 و سال های پس   دورة سوم 
خارجی و داخلی و دنبال کردن سلطه نسبی و به طور طبیعی  مطلق و سلطه طلبی بر مردم  
و رسالت  است  واجد شخصیت کاریزمایی  این تصور که  القاء  با  پیش گرفت.  در  را 
بزرگ او به عنوان رهبر سیاسی هدایت جامعه به سمت دروازه های بزرگ تمدن بزرگ 
است. غلبه خود را مشروع و مخالفین را عناصر ضدترقی و مخرب معرفی کرد. امری 
که واکنش های منفی در برداشت. لذا در اینجا مسأله این است تصور ایده آلی شاه از 
شخصیت خود در جامعه به عنوان رهبر سیاسی و دنبال کنندة دوران طالیی در حیات 
تاریخی ایران به چه میزان منطبق با خود واقعی بود و چه تأثیراتی بر سرنوشت سیاسی او 
داشت. تالش بر آن است با کاربست عملی نظریة کارن هورنای برای تبیین شخصیت 

سیاسی مورد نظر بدان پاسخ دهیم. 



  63

ی...
لو

 په
شاه

ضا
در

حم
  م

ت
صی

شخ
ی  

اس
سی

ی 
اس

شن
وان

ر

دراین راستا، پرسش اصلی مقالة حاضر نیز چنین سامان یافته است: چرا نوعی تفاوت 
بین شخصیت واقعی محمدرضا شاه پهلوی با تصور او از رفتارهای سیاسی وجود داشت؟ 
فرضیة اصلی این نوشتار نیز چنین است: اضطراب اساسی دورة کودکی با انواع حوادث 
دیدن  فرهمندی  و  آنها  از  رهایی  و  جوانی  در  سلطنت  به  دستیابی  اضطراب  و  دشوار 
خود با شخصیت واقعی و تصمیمات سیاسی او برداشت های جامعه از آن تضاد داشت 
و زمینه ساز حرکت انقالبی گردید. لذا تالش مقاله حاضر بر آن است برای اثبات یا رد 
فرضیه مطرح شده گام بردارد. با توجه به اینکه در مقاله، رویکرد روانشناختی در تجزیه 
باوجوداین، سعی گردید کرونولوژی و تسلسل  و تحلیل داده ها مورد نظر بوده است. 
تاریخی نیز در ساماندهی پژوهش در نظر گرفته شود. در بررسی این دوره مفروضات غیر 
روانشناختی نیز حائز اهمیت هستند که با رویکردهای دیگر قابل بررسی می باشند. مانند: 
کارکرد احزاب و گروه های ملی و چپ مارکسیستی در ساخت قدرت، نظم سلطانی 
مغایر با اصول دموکراسی مورد نظر طبقات روشنفکر جامعه، نقش نهاد دینی در دفاع 
از ارزش های مذهبی و بسیج سیاسی جامعه، ساخت دولت  رانیتر متکی به نفت و غیره. 

پیشینۀ پژوهش

با بررسی های به عمل آمده دربارة شخصیت سیاسی شاه با رویکرد موردنظر فاقد نمونه 
می باشد. حوزة روانشناسی سیاسی هنوز در مرحلة ابتدایی به سر می برد. ذیاًل کارهایی 
که به لحاظ متد و نظری دارای درجاتی از تشابه هستند معرفی می گردند. به عنوان نمونه، 
ابراهیم برزگر در مقالة »نظریه هورنای و روانشناسی سیاسی ناصرالدین شاه؛ از کودکی 
تا عزل نوری« این نظریه را برای تبیین روانشناختی شخصیت ناصرالدین شاه قاجار به کار 
گرفته است. نگارنده از دوران کودکی تا عزل صدراعظم شاه را برای بررسی نقش عوامل 
مقالة  تمایز  آنچه جنبة  است.  داشته  مدنظر  را  موردنظر  فرد  سیاسی  رفتارهای  در  مؤثر 
حاضر محسوب می گردد کاربست این نظریه برای شخصیت سیاسی متفاوت، شناخت 
در شکل گیری  مردم  و  او  متفاوت  برداشت های  و  پهلوی  فردی محمدرضا  شخصیت 

انقالب اسالمی حائز اهمیت است. 
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چهارچوب نظری

نظریۀ شخصیت کارن هورنای  

منظور از شخصیت، مجموعه یا کل خصوصیات و صفات فرد است. به اجزاء مختلف 
استعدادها و عالئق، جزء صفات  شخصیت فرد، صفات شخصیتی می گویند. هوش، 
شخصیت هستند. صفات ظاهری یا سطحی، بعضی از جنبه های شخصیت مثل نیروی 
بدنی و جامعه پذیری فرد، نسبتاً آشکار هستند. شخصیت درونی یا ژرفای شخصیت ها 
تمایالت  و  آرزوها  هیجان ها،  ترس ها،  از:  عبارتند  می باشد  عمقی  عوامل  شامل  که 
فرد )ل. مان 1360 ج 518:1(. تمامی معانی شخصیت را نمی توان در یک نظریة خاص 

یافت، بلکه در حقیقت، تعریف شخصیت به نوع نظریة هر دانشمند بستگی دارد.
آلپورت شخصیت را سازمان پویای جنبه های روانی - جسمانی می داند که تعیین کنندة 
فکر و رفتار هستند. پیه رون شخصیت را به منزلة حالت توحیدیافتگی فرد همراه با کلیه 
افتراقات و روش های رفتاری وی می داند. فروید شخصیت را توحید یافتگی »بن«، »من« 

و »فرامن« می داند.
آدلر عقیده دارد شخصیت همان سبک زندگی است. سبک خاصی که هر کس 
با محیط به کار می بندد. شلدون از شخصیت به عنوان سازمان پویای  برای کنار آمدن 

جنبه های شناختی، عاطفی، ارادی و فیزیولوژیک یاد می کند. 
راجرز شخصیت را یک خود سازمان یافتة دائمی می داند که محور تمام تجربه های 
وجودی است. به نظر مای لی شخصیت یک کلیت روانشناختی است که فرد معینی را 
مشخص می کند )فتحی آشتیانی 37:1377(. هدف روانشناسی شخصیت مطالعة سبک یا شیوة 
بودن یک فرد، مطالعة چیزی که موجب تمایل یک فرد از دیگران می شود )گنجی 22:1382(.

مفهوم اضطراب اساسی

ترس همراه با آگاهی در انسان مدرن، هنگامی که ما ترس های پیشین و یا آینده را به 
یاد می آوریم، ترس آمیخته به احساس، اضطراب می شود. بر اساس نظریة هیجان جمیز 
النگ اضطراب را می توان دانش از ترس نامید. برای تخیل آگاهانه که می تواند تمثیلی 
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نگاهداری کند، یک  در آگاهی  به آن  مداوم  پاسخ  با  همراه  را  ترس آور  موقعیت  از 
توانایی جدید بشری است )النگ به نقل از جینز 1395: 500(. روانکاوی، به وجود آدمی 

خصلت نهادی )ایدی( داده، و از آن خویشتن زدایی کرده است.
)ناهشیار(  همایند  پدیده  یک  سطح  تا  را  آدمی  خویشتن  که  حیث  آن  از  فروید، 
صرف تنزل می دهد، به خویشتن خیانت می کند و آن را به نهاد )اید( تحویل می دهد. 
در عین حال او ناهوشیاری را هم بدنام می کند )فرانکل 41:1395(. هورنای برخالف آدلر 
وامداری خود به فروید را انکار نمی کرد و احساس می کرد نظریاتش به شدت از افکار 
فروید متأثر است. او خود را یک فرویدی می دانست و در جریان فرویدیسم قرار می داد. 
هورنای با تأکید فروید بر عوامل زیستی و اصل مکانیکی و عوامل مادرزادی و تأکید 
بر گذشته و به ویژه دورة کودکی و تبعیت مکانیکی دورة بزرگسالی از آن دوره مخالف 
او  می کرد.  پافشاری  شخصیت  در  اجتماعی   - فرهنگی  عوامل  بر  آن،  به جای  و  بود 
پرخاشگری کودک ناشی از غریزه جنسی را نپذیرفته و آن را ناشی از بی مهری اطرافیان 

و درنتیجه مسألة اجتماعی و فرهنگی دانسته و نه زیستی )برزگرالف 131:1389(. 
در وجود افراد دائماً مقدار زیادی تشویش و اضطراب نهفته است. از هر چه ضعیف به 
نظرش می رسد به شدت متنفر است و آن را پنهان می کند، می کوشد تا یأس و درماندگی 
عمیقش را ظاهر نسازد. گاهی به صراحت و مستقیماً قدرت خود را به دیگران تحمیل 
دخالت  کارشان  در  دیگران  امور  به  عالقه  و  نیت  حسن  عنوان  تحت  گاهی  می کند، 
بر دیگران تحمیل می کند  تعهداتی  به عناوین مختلف وظایف و  می نماید، گاهی هم 

)هورنای53:1351(.
مفهوم مهمی که کانون نظریه هورنای را تشکیل می دهد اضطراب اساسی احساس 
جدایی و بیچارگی و درماندگی کودک در دنیایی است که بالقوه خصومت گراست. 
بالقوه  که  جهانی  در  بی پناهی  و  تنهایی  از  یک کودک  که  است  احساسی  اضطراب 
می کند،  محیط خانوادگی  به  را محدود  دنیای کودک  او  دارد. چون  است،  خصمانه 
بنابراین این اضطراب اساسی مشخص از رابطة والدین - کودک ناشی می شود. اضطراب 
ناشی  اجتماعی و خانوادگی  از عوامل محیطی و علل  بلکه  نیست؛  مادرزادی  اساسی، 
می شود. نگرش سلطه گرایانه والدین، فقدان حمایت و محبت آنان و رفتار نامنظم و متغیر 
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و به طورکلی هر چیزی که رابطة مطمئن بین کودک و والدین را مختل کند، می تواند 
اضطراب به وجود آورد )برزگرالف 133:1389(.

اغلب  را  امنیت  عدم  و  بی پناهی  احساس  این  برابر  در  کودک  واکنش  هورنای 
به عالقة  زیرا  می داند.  مزاحمت  ایجاد  و  تهاجمی  رفتارهای  و  اعمال  انجام  به صورت 

والدین نسبت به خود اطمینان ندارد )ایزدی 90:2536(.

نیازهای دهگانه و تاکتیک های سه گانۀ کارن هورنای

کودک برای رفع اضطراب پیش گفته به تاکتیک های سه گانه ای دست می زند که تکرار 
این تاکتیک ها و رفتارها موجب شکل گیری صفات و خلقیاتی ثابت در او می شود و 
شخصیت کودک شکل می گیرد. این تاکتیک ها عبارتند از: الف( تاکتیک مهرطلبی یا 
تسلیم طلبی و گرایش به موافقت با دیگران؛ ب( تاکتیک انزواطلبی یا دوری از دیگران؛ 

ج( تاکتیک سلطه طلبی یا پرخاشگری و مخالفت با دیگران )برزگرب 38:1389(. 
هورنای نیازهای دوگانه ای را برای انسان برمی شمارد که همگی نیازهای اجتماعی 
است. این نیازها در قالب تاکتیک های سه گانة پیش گفته قرار می گیرند )برزگر ب 39:1389(. 

براین اساس می توان گفت پنج تاکتیک مهرطلبی عبارتند از:
- نیاز به محبت دیگران؛

- نیاز به کسب پشتیبان و حامی؛
- نیاز به حیثیت و آبرو؛

- نیاز به تحسین و تمجید دیگران؛
- نیاز به کمال و انتقاد پذیری.

تاکتیک مهرطلبی

نیاز به محبت دیگران

تیپ مهرطلب حساسیت شدیدی نسبت به احتیاجات دیگران پیدا می کند. دائماً آمادة 
نظر  در جلب  قدری  به  اغلب  است.  دیگران  کردن  تحسین  و  همدردی، کمک  ابراز 
و برآوردن انتظارات مُصر است و مبالغه می نماید که احتیاجات، توقعات و احساسات 



  67

ی...
لو

 په
شاه

ضا
در

حم
  م

ت
صی

شخ
ی  

اس
سی

ی 
اس

شن
وان

ر

خودش را هم فراموش می کند و نادیده می گیرد. ولی مع ذلک با قسمت دیگر ذهنش 
او  و عکس العمل های  تمایالت، عمل ها  تمام حاالت، صفات،  اینکه  برای  است  آگاه 
حاکی از کوچکی و حقارت است. بنابراین یک احساس ضعف، بیچارگی و یأس عمیق 
به وجود او مستولی است. شخص مهرطلب ارزش و اعتماد به نفس او با تعریف، تمجید، 
تصویب و ابراز محبت دیگران، یا عدم اینها، کم و زیاد می شود. شخص تیپ مهرطلب 
چون تمایالت و احتیاجات شخص عصبی هم متضاد هستند در ارضاء آنها اشکال وجود 
دارد. می تواند میل حاکمیت و استثمارگری او را ارضاء کند و دوستی طرف را هم از 
دست ندهد )هورنای 42:1351-49(. همدلی توانایی فرد است در احساس کردن عواطفی 

که فرد دیگری احساس می کند )اسدورو 534:1389(.

تاکتیک های برتری طلبی

الف( نیاز به قدرت

گئورگ زیمل می گوید جایگاه برتری که فرض می شود مردان در جامعه دارند در این 
امر ریشه دارد که توان و قدرت آنها از زنان بیشتر است و به لحاظ تاریخی رابطة میان مرد 
و زن همواره به شکلی بی پرده و زننده رابطة  ارباب و برده قلمداد شده است. چون یکی 
از مزیت های ارباب این است که مجبور نیست مداوم به ارباب بودن خود فکر کند، حال 
آنکه وضعیت برده به نحوی است که وی هرگز نمی تواند آن را فراموش کند )هورنای 
79:1395(. افراد برخوردار از سطوح باالی انگیزة قدرت و آنهایی که دارای سطوح پایین 
این انگیزه هستند هنگامی که در موقعیت های پر اعتبار و پر مسئولیت قرار می گیرند 
باالیی  دارای سطوح  افراد  دارند.  تفاوت  با هم  نیز  مسائل  به  پاسخ  از حیث چگونگی 
از قدرت گرایش دارند با افرادی طرح دوستی بریزند که شهرت یا معروفیت خاصی 
ندارند. انتخاب این افراد به عنوان دوست نوعی حمایت از خود است، به این مفهوم که 
در این گونه دوستان احتمال رقابت در زمینة قدرت و وجهه و اعتبار فرد وجود ندارد 

)کارورو شی یر 207-206:1375(.
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مراحل تغییر ذهن: 1. تحقیق: نحوة یادگیری و تقلید از نمونه های سایر افراد؛ 2. مبارزة 
مستقیم: دومین گام در تغییر ذهن، مبارزة مستقیم با مقاومت های موجود است. ایده هایی 
که کهنه، نادرست یا زیان آورند. مبارزة مستقیم با افرادی که موضعی ضدروشنفکری 
دارند. 3. منابع و پاداش ها: دست زدن به اقدامات جدیدی برای آنکه بتواند دعوت را 
نحوة عرصة  بازنماینده:  را رونق بخشد. 4. توصیف مجدد  معیارهای عالی تر  اعمال  به 
پیام هایش به شکل های مختلف که از این طریق به گسترده ترین طیف از مردم دسترسی 

یافت )گاردنر 148-147:1388(.

ب( نیاز به استخدام دیگران 

در  همیشه  و  گیرد  بهره  خود  اهداف  جهت  در  دیگران  از  پیوسته  می کوشد  شخص 
معامالت برنده و بر دیگران از این حیث برتری داشته باشد )برزگرالف 136:1389(. 

ج( نیاز به غلبه و  پیروزی بر دیگران 

برای  نوروتیک  دانسته و شخص  نِْورُوزها  را  اساسی  اضطراب  عقیدة هورنای علت  به 
قدری  به  می کوشد  ابراز شخصیت  و  سایرین  بر  تفوق  برتری جستن،  منظور  به  تنازع 
مخاطره  به  را  او  امنیت  نموده،  اذیت  را  او  نتواند  هیچ کس  که  شود  نیرومند  و  مقتدر 
اندازد )ایزدی 92:2536(. برتری جویی در اساس از عقدة حقارت سرچشمه می گیرد و 
این دو از همدیگر تفکیک پذیر نیستند. برتری جویی، تسلط و ریاست بر دیگران نیست، 
بلکه عاملی برای وحدت بخشیدن می باشد. عاملی برای کوشش در بهتر و کامل تر شدن 
شخص و به فعل درآوردن استعدادهای بالقوة خود. برتری جویی گام برداشتن در راه 
کمال نفس است )کریمی 94:1377(. کاری که مستلزم رقابت است تنیدگی زیادی تولید 
تحقیر  موجب  می شود،  موجب  را  برنده  به  نسبت  بازندگان  غیظ  و  دلخوری  می کند، 
بازندگان می شود، حرمت خود بازندگان را کاهش می دهد، در ایجاد رابطة گرم توأم 

با عشق و عالقه و حمایت از یکدیگر مانع ایجاد می کند )شمس اسفند آباد 175:1389(.
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تاکتیک های مردم گریزی: نیاز به محدودسازی زندگی 

این نوع از ارزش )محافظه کاری( در جوامعی که در آنها روابط هماهنگی دارند و منافع 
شخصی از منافع گروهی متمایز نیست، اهمیت زیادی دارند. این ارزش ها بر حفظ وضعیت 
موجود، رعایت نزاکت و پرهیز از اعمال و خواسته هایی استوارند که نظم سنتی را آشفته 
بنابراین آنها ارزش های جامعه مدارانه ای هستند که  می کنند و آن را به خطر می اندازند. 
در آن فرد فاقد خودمختاری و بخشی از جمع محسوب می شود. در فرهنگ هایی که بر 
ارزش های محافظه کارانه تأکید می ورزند امنیت، سازگاری و سنت اهمیت زیادی دارند 
)چلبی 32:1392(. شخص می ترسد دیگران به ماهیت او پی برند، اسرار درونی اش فاش گردد، 
معایب اش غیر از آن چیزی است که نشان می دهد. دلش می خواهد هم به نظر دیگران و هم 

به نظر خودش آدمی برسد متعادل، منطقی با بذل و بخشش ... )هورنای 123:1351(. 

خودواقعی و خودخیالی )ایده آلی( 

خودآگاهی معموالً به معنای آگاهی از شخصیت خودمان طی زمان است. از امیدها و 
بیم هایمان، هنگامی که دربارة خودمان در رابطه با دیگران خیالبافی می کنیم. وقتی انسان 
اینها نشانه هایی خود آگاهند )جینز 475:1387(.  به هر معنا درون نگری می کند - همة 
آگاهی، همیشه مکانی را در پشت چشمان همنشین خود فرض می کنیم که رو به آن 
از درون آن  سخن می گوییم همانند مکانی که در درون سر خود تصور می کنیم که 
سخن می گوییم. چنانچه خود تصوری قوی تر از خود واقعی باشد، و شخص به خود 
تصوری بیش از خود واقعی اش چسبیده و به آن نزدیک باشد و بکوشد تا به خودش 
بقبوالند که وی واقعاً همان خود تصوری است، در این صورت خود را عقل کل و آدمی 
عالی و بی نظیر تصور می کند. ضعف ها و نواقص خود را همه حسن می بیند و به کمک 
منطق سازی و تحریف، آنها را نمایندة یک شخصیت قوی و بی نقص می پندارد )هورنای 
75:1351(. چنانچه نیچه می گوید: »وای بر آنهایی که در باطن خود صحراهایی دارند« 

)آخوندزاده 27:1392(.  
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دوران کودکی و ولیعهدی محمدرضا پهلوی و اضطراب دستیابی به تاج و تخت شاهنشاهی

نیمتاج )تاج الملوک بعدی( فرزند میرپنج تیمورخان مشهور به آیرملو در سال 1295ش 
با رضاخان ازدواج کرد )نیازمند 134:1375(. تاج الملوک دارای چهار فرزند به ترتیب: 
شمس، محمدرضا، اشرف و علیرضا بود. در سال 1304 با انتقال قدرت از قاجاریه به 
رضاشاه از سوی مجلس سیزدهم و سنا محمدرضا پهلوی به عنوان ولیعهد برگزیده شد و 

در این زمان کودکی شش ساله بود. 
حکم ولیعهدی برای او در تاریخ 1304/9/26 تعیین گردید. در فرمان ولیعهدی او 

چنین آمده است:
ایران در  بنیان سلطنت مشروطه  برای تشیید اصول مملکت داری و تحکیم 
تعیین  موسسان  مجلس  تصمیم  مطابق  اساسی  قانون  متمم   27 اصل  اجرای 
ولیعهد دولت ابد مدت در بدیات طلوع یند سلطنت ملزوم همت خسروانه 
از  فطری  استعداد  سلطنت  نوباوه  ملوکانه  فرمان  این  طبق  بر  علیهذا  افتاده 
وجنات حال و سیمایش ظاهر و آشکار است به مهم مزبور و شغل مذکور 

 .)456:1375 فرمودیم...)نیازمند  مخصوص  و  منتخب 
اشرف پهلوی دربارة دوران کودکی و محیط خانواده می گوید:

 هنگامی که من و برادرم ]محمدرضا[ خیلی بچه بودیم، و مادرم ]تاج الملوک[، 
برادرم، علیرضا، را آبستن بود، پدرم با زن دیگری که بسیار جوان بود ازدواج 
کرد. )البته پدرم در 17 سالگی نیز با دختر عمویش، مریم خانم، نیز ازدواج کرده 
بود که وی در موقع زاییدن دخترش، همدم السلطنه سرزا رفته بود(... مادرم از این 
کار پدرم خیلی عصبانی شد چنانکه مدت ها حاضر نمی شد پدرم را ببیند. شاه هم 
در برابر این مخالفت غیرقابل تصور با قدرتش، هر وقت مادرم را از دور می دید، 
خود را پنهان می ساخت... پدر و مادرم سرانجام به تفاهم رسیدند. پدرم از این 
زن ]توران امیر سلیمانی[ یک پسر داشت ]غالمرضا[، و از زن دیگرش ]عصمت 
دولتشاهی[ پنج فرزند. و ما با آنکه یازده بچه بودیم، بر طبق خواست مادرم، 
بچه هایی که حاصل سه ازدواج مختلف بودند باید از هم جدا می بودند. مادر من 

ملکة کشور بود و برادرم ولیعهد )اشرف پهلوی 45:1376(.
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رضاخان  با  زندگی  از  او  نارضایتی شخص  توران(  امیرسلیمانی)ملکه  قمرالملوک 
همراه بود )پهلوی ها خاندان پهلوی به روایت اسناد 1378 ج4:2(. 

محمدرضا از همان کودکی به عنوان ولیعهد از مادر جدا شده و در دبستان نظام که 
مخصوص او و برادرانش و بعضی کودکان افراد شاخص بود قرار گرفت. برای تکمیل 
تحصیالت به سویس رفت و تا اوایل جوانی وقت او صرف کسب آمادگی برای سلطنت 
گردید. پس از بازگشت به ایران بنا به خواسته خانواده آماده ازدواج گردید )پهلوی ها 

1378 ج 5:2(.
کاندیدای ایده آل همسری ولیعهد، می توانست شاهزاده خانمی باشد تا ایران 
را به کشوری دیگر نزدیکتر سازد. پدرم در این زمینه بررسی ها و تحقیقاتی 
به عمل آورد... سرانجام در سال 1317 اعالم شد که  در سراسر خاورمیانه 
محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران با شاهزاده خانم فوزیه، خواهر ملک فاروق 
پادشاه مصر، ازدواج خواهد کرد. پدرم از مجلس شورای ملی خواست که 
فوزیه را ایرانی بشناسد )تا فرزندانش ایرانی باشند(. سپس در ساختمان کاخ 
مرمر... تسریع به عمل آورد تا برای مراسم عروسی آماده شود... قرار بود این 
کاخ محل برگزاری »دومین جشن« ازدواج برادرم باشد. اولین جشن عروسی 
در قاهره برگزار شده بود و چون اعضای خانوادة ما در آن جشن شرکت 

پهلوی 84-83:1376(. نداشتند...)خاطرات اشرف 
 

اضطراب اساسی  جانشینی و بقاء سلطنت  با تبعید رضاشاه از ایران 

آسیب روان شناختی ناشی از شایعات جانشینی رقبای خانوادگی 

رضاشاه پس از 16 سال سلطنت بر ایران در پیشبرد برنامه های نوسازی متمرکز دولتی 
ساخت  به  توجه  با  سیاست  حوزة  به  تسری  بدون  اقتصادی  اجتماعی-  عرصه های  در 
قدرت پاتریمونیالیستی و شخصیت خودکامه و انزوای سیاسی نخبگان فکری و مذهبی 
در شکل گیری آنچه دولت مدرن  نام نهاده بود نتوانست اجماع گفتمانی شخصیت های 
فکری و ابزاری کشور را با رفتارهای سیاسی خود داشته باشد و به اصول مشروطه سلطنتی 
و جامعة آزاد آسیب های زیادی وارد کرد. ذهینت جمعی سنتی جامعه دچارگسست 
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از سنت ها گردیده و تطابق عقالیی بین شرایط ذهنی و عینی جامعه صورت نپذیرفت. 
رضاشاه با سلطه طلبی خود و هدایت برنامه های نوگرایانه نخبگان فکری را دچار انزواطلبی 
کرد و اصول پارلمانی را در جهت سلطه فردی خود هدایت کرد. محمدرضای 22 ساله 
که در سایة شخصیت مقتدر و سلطه گری  پدرش قرار داشت، در شرایط بحرانی و پشت 
سرنهادن اضطراب های اساسی به تخت سلطنت نشست. ازیک طرف، کشور در اشغال 
با زور  متفقین بود و ازطرف دیگر، شکاف های طبقاتی که در دورة حکومت پدرش 
سرکوب شده بود به یکباره سرباز زدند. شخصیت های سیاسی در چهارچوب احزاب 

مختلف به تکاپو پرداختند و نزاع و تفرق سیاسی بر کشور حاکم بود. 
قبل از آغاز سلطنت محمدرضا پهلوی دربارة اینکه دیگر فرزندان رضاشاه به جای او 

به ولیعهدی برگزیده شوند، دراین باره یکی از رجال دربار می گوید: 
عده ای ولیعهد را طرفدار آلمان می دانستند و مقاله ای را که چند روز قبل دایر 
به بدی وضع و انتقاد سربسته از رویه متفقین در روزنامه اطالعات انتشار یافته 
بود به ایشان نسبت می دادند. بعضی می گفتند: اگر خاندان پهلوی باقی بماند یا 
شاهپور علیرضا به سلطنت می رسد یا کوچک ترین فرزند رضاشاه حمیدرضا، 
تا شخص صالحی به نیابت سلطنت تعیین گردد و پادشاه اسمی بیش نباشد. 
منسوبین مادری شاهپورها که از نسل قاجار بودند به تکاپو افتادند و به این و 

آن متوسل شدند )انتظام 70:1371(.
رسیدن  سلطنت  به  دربارة   1320 شهریور   24 در  دیگری  شایعة  دربارة  همچنین 

عبدالرضا پهلوی آمده است: 
این شهرت به جایی رسید که عصر بیست و چهارم شهریور موقعی که من در 
حضور شاه و ولیعهد بودم شاهپور علیرضا سراسیمه رسید و گفت: از شخص 
انگلیس مربوط است شنیده است که عبدالرضا شاه  با سفارت  مطمئنی که 
با لحن اعتراض آمیز گفت:  با مالیمت ولی  می شود. اعلیحضرت ]رضاشاه[ 
این چرندیات بچگانه چیست که می گویی؟ و به راه افتاد. علیرضا آهسته به 
من گفت: به حرف من وقعی نمی گذارند اقاًل تو سعی کن بلکه مطلب را به 

ایشان حالی کنی )انتظام 71:1370(. 
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اضطراب اساسی از دست دادن تاج و تخت و واگذاری به دیگران سبب تأثیرگذاری 
بر رفتارهای سیاسی شاه جوان گردید و مداخله خارجی نیز در جهت تطمیع و کسب 
امتیاز از او بود. ازسوی دیگر، نابسامانی جابجایی قدرت و بحران های داخلی بر افزایش 

اضطراب روحی او می افزود.

تاکتیک مهرطلبی محمدرضا پهلوی در حفظ سلطنت با بحران های کشور

نیاز به کسب حامی و پشتیبان و ابراز کمال انسانی در خدمت به کشور در دوران حکمرانی 

محمدرضا پهلوی از آغاز سلطنت خود در سال 1320 می کوشید برای تثبیت سلطنت، 
خود را حامی مردم و شخصیت سیاسی مهرجو نشان دهد. بحران های متعدد داخلی و 
مداخلة خارجی  سبب گردید تا به دنبال کسب اعتماد دیگران باشد و فردی خواهان 
سعادت میهن و ترقی آن معرفی کند. لذا با شخصیت های سیاسی با تجربه و صاحب نفوذ 
مدارا می کرد و رفتارهای مهرجویانه نشان می داد. این مهرطلبی شاه از آغاز سلطنت تا 

وقوع کودتا و در اواخر سلطنت او مشهود بود. 
صدراالشراف، وزیر عدالیه، دربارة دیدار خود دربارة امور اجرایی قضایی می گوید: 
شاه از من خواستند پرونده 17 آذر قوام السطنه را که محرز است او در اصل 
جریان دخالت داشته، به جریان بیندازد... من که مناظره 30 سال قبل را در 
همین محل، مثل تابلویی جلوی چشم خود می دیدم )اشاره به دوره تصدی 
خود بر وزارت عدلیه رضاشاه(، پاسخ دادم: قطعاً به خاطر ندارید روزی که 
در همین محل رضاشاه به چاکر دستور داد تا بر خالف اصول و قوانین عباس 
آریا را زندانی کنم و با عدم اجرای آن اخراج شدم و حاال هم معتقدم که 
اجازه بفرمائید استعفایم را تقدیم کنم! محمدرضا به محض استماع سخنانم، 
خنده مخصوصی کرد  و گفت: نه آقای صدر بهتر است این کار را نکنید 

پرماجرای رضاشاه1377 ج269:2(.  )زندگی 

می کردند.  سقوط  پی درپی  و  بودند  ناپایدار   20 شهریور  از  پس  ایران  دولت های 
فروغی که نخست وزیر زمان انتقال از رضاشاه به فرزندش گردیده بود، شش ماه بعد، 
در اسفند 1320 سقوط کرد. پس از او سهیلی به مدت پنج ماه و احمد قوام شش ماه و 
سپس سهیلی نزدیک یکسال نخست وزیر شدند. صدراالشراف به مدت چهار ماه نخست 
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وزیر شد. در مدت چهار سال، نُه کابینه تشکیل گردید. همة اینها به نحوی با حمایت 
اشغالگران روی کار می آمدند )باقی 1370 ج133:1(. 

نیز  تا وقوع کودتا  تا سال 1328 تدوام داشت. از شکل گیری جبهة ملی  این روند 
ازسویی دیگر،  مجلس  و  نخست وزیر  و  از یک سو،  دربار  و  شاه  بین  قدرت  کشاکش 
پابرجا بود. شاه با حمایت و بهره گیری از تاکتیک مهرطلبی حامیان خارجی و ذی نفوذان 
برای  با  و  سیاسی گرداند  انزوای  دچار  را  سلطنتی  مشروطة  طرفداران  توانست  داخلی 

جلوگیری از صدای ملت رفتار سیاسی خود را در جهت خیر عمومی جلوه دهد.
محمدرضاپهلوی در نطقی در مراسمی که به مناسبت قیام 28 مرداد علیه جبهة ملی در 

سال1340 در دوشان تپه 1 می گوید: 
و  بیرحم  دشمنان  تسلیم  را  او  اهل بیت  و  مملکت  پادشاه  می خواستند   ...
و سر خود  مملکت  این  بر سر  باید  آنچه  هر  راه  این  از  تا  بکنند  بی شفقت 
به  و   دادید  را  بی انصافی  این  ایران جواب  ملت  البته شما  بیاید.  بیاید،  آنها 
حساب این یاغیگری و بی عدالتی و نمک نشناسی چنانکه باید رسیدید )سخنان 

  .)7 بی تا:  شاهنشاه 

شاه دربارة قیام 15 خرداد 1342 در کنگرة بزرگداشت دهمین سال انقالب )بهمن 
1351( می گوید: 

در پانزدهم خرداد ارتجاع سیاه با هم دستی دائمی توده های بی وطن کاری 
کردند که ننگ آن پاک نخواهد شد و آتش زدن اتوبوسی که پر از دختر 
محصل مدرسه بود و نیز آتش زدن کتابخانه و کارهای وحشیانه دیگر بخاطر 
خواهد ماند ولی این حرکت مفتضاحانه به شب نکشید که خاموش و خفه 
شد و در آن روز ارتجاع سیاه از بین رفت )سیمای انقالب در استان مرکزی  از 

بهمن 41 تا بهمن 51  135:1351(.

شاه همچنین در مراسم گشایش کنگرة جهانی ایرانشناسان در 9 شهریور 1345 دربارة 
عدالت اجتماعی در نطقی می گوید: 

1. نام قدیمی منطقه پیروزی کنونی تهران. 
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امروزه پیروزی واقعی ملت ها در درجة موفقیت آنها در غلبه بر بی عدالتی های 
قضائی و اجتماعی، در تأمین دانش و سطح زندگی اقتصادی بهتر و رفاه و 
عدالت اجتماعی زیادتری برای افراد نهفته است. جنگ واقعی امروزه عالم 
بشریت، جهاد انسان ها برای از میان بردن تبعیض ها و بی عدالتی های اجتماعی 
و جدائی ها و خودخواهی هاست که جوامع مختلف خانواده بشری را دور از 
یکدیگر نگاه می دارد، یا خاطر اصولی نامعقول آنها را به جان همدیگر می 

می اندازد )برگزیده ای از نوشته ها و سخنان شاهنشاه آریامهر بی تا:103(.
جیمی کارتر که ابتدا با بحران های داخلی در سال 1356 به بعد با تاکتیک پرخاشگری 
منتقد رفتارهای شخص حاکم بود. بر حسب منافع و لزوم حفظ رژیمی وابسته به تغییر 
موضع و اتخاذ تاکتیک مهرطلبی پرداخت. اگرچه این امر نوعی گفتار درمانی بی فایده 
بود. چراکه دوگانگی این رفتارهای کارتر در ایجاد گسست بین حامیان رژیم و تردید 

به بقای آن موثر بود. 
کارتر پس از سفر به ایران در شب 31 دسامبر 1977)1356( در مراسم ضیافت شام 
گفت: ایران مرهون شاه در رهبری کشور است، زیرا او توانسته است ایران را به صورت 
مسائل  در  ما  نظرات  درآورد.  دنیا  نقاط  پرآشوب ترین  از  یکی  در  ثبات  جزیره  یک 
مربوط به امنیت نظامی متقابل با هیچ کشوری به اندازة ایران نزدیک نیست و من به هیچ 
رهبری مانند شاه این همه احساس حق شناسی و دوستی صمیمانه ندارم )هوشنگ مهدوی 

 .)469 -468:1375
راکفلر معاون سابق رئیس جمهوری امریکا در 25 مهر 1356 که در تهران به سر 
ایران  کنار  در  همیشه  ما  امریکاست.  به  کمک  ایران  به  »کمک  داشت:  بیان  می برد 

ایستاده ایم؛ زیرا این به نفع خودمان است.« )کرباسچی 268:1380(.

نیاز به کسب حیثیت و آبرو و تمجید دیگران در  دوران حکمرانی  

شاه در بخشی از خطابه های خود در پاسارگاد می گوید:
سوگند یاد می کنم که آن پرچمی را که تو ]کوروش بزرگ هخامنشی[ دو 
هزار و پانصد سال پیش برافراشتی، همچنان افراشته و در اهتزاز نگاه خواهیم 
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داشت. سوگند یاد می کنیم که بزرگی و سربلندی این سرزمین را به عنوان 
پوالدین حفظ  اراده ای  با  را  ما سپرده اند  به  مقدس که گذشتگان  ودیعه ای 
آیندگان  به  همیشه  از  پیروزتر  و  تر  را سربلند  این  کشور  و  خواهیم کرد، 

)پهلوی 2:1350(. خویش خواهیم سپرد 
شاه طی نطقی در 30 آبان 1344 به مناسبت عید مبعث می گوید: 

ما سعی می کنیم در تمام افکار و اقداماتمان از تعالیم عالیه اسالم الهام بگیریم 
و خوشبختانه برنامه های ما که بر اساس عدالت اجتماعی و از بین بردن ظلم 
و امتیازات غیرعادالنه طبقاتی و تمام مظاهر عقب ماندگی روحی و جسمی 
و فکری و استقرار اصول مساوات و برادری و برابری متکی است در واقع 
همانا اجرای اصول و موازین عالیه دین مبین اسالم است )مجموعة تالیفات، 
نطق ها، پیام ها، مصاحبه ها و بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا پهلوی 1347، 

ج3977-3978:5(. 

برنامه های نوسازی که رهبری سیاسی آن با شخص حاکم بود با تبلیغات گسترده با 
زبان قدرت در جهت تلقین ذهنیت خیرخواهانه برای جامعه پیش می رفت. شخصیت 

میهن دوست شاه که می کوشد کشور را به سمت ترقی همه جانبه هدایت کند. 
اقتصاد دربارة خدمات  اسفند 1344 شورای  ارائه شده 9  شاه دربارة صورت جلسه 

بیمه ایی بهداری می گوید:
اصوالً ممکن است یک صندوق بازنشستگی برای مردم ایجاد نمود که هر 
فردی از افراد کشور بتواند با پرداخت مبلغی به این صندوق در زمان کهولت 
ایران  اجتماع  و  تمدن  برای حفظ  اقدام  این  شود.  برخوردار  آن  مزایای  از 
فوق العاده مفید است. هر کس باید نسبت به آینده اش یک نوع تأمین داشته 
ایالتی و  انجمن های  باشد در حین مطالعة الیحة  نتیجه خیالش راحت  و در 
والیتی موضوع بیمه های آموزشی و بهداری را هم مطالعه نمایید. نباید یک 
نفر ایرانی در صورت کسالت روی استیصال فوت کند )نیک پی212:1345(. 
او در 21 مهر 1350 در نطقی دربارة رسالت خویش در حفظ دستاورهای گذشته 

می گوید:
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برای ما به عنوان فرزندان جامعه انسانی مایه ی سربلندی است که بشریت در 
تمام این تالش ها و دشواری ها، در تمام این راهی که طبق اصطالح معروف 
قسمت اعظم آن در  میان اشک و خون گذشته است، رسالت بزرگ خویش 

را در راه نیل به کمال مادی و معنوی از یاد نبرده ایم )پهلوی 4:1350(.  
او دربارة اصل آزادگی و بشردوستی و اعتقاد به آن می گوید: 

....تاریخ چندهزار ساله کشور من در هیچ یک از ادوار بلندی و پستی اصل 
آزادگی و بشردوستی خود  و به خصوص روح دموکراسی خاص خویش 
هر  و همواره  نشده  افراد  ارتقاء  مانع  طبقاتی  اختالفات  در آن هرگز  را که 
کس بر حسب استعداد و شایستگی خود توانسته از هر درجه و موقعیتی به 
باالترین مقامات  رسیده است. بدین ترتیب چراغی که هزاران سال پیش در 
این سرزمین افروخته شده از خالل ظلمت ها و طوفان ها همچنان فروزان و 
تابناک بدست ما که وارث این میراث عظیم مدنیت هستیم رسیده است )ایران 

 .)52:1350 جاوید 

انقالب  ارزشیابی  کنفرانس  هشتمین  در  )1354ش(   25341 شهریور   8 در  همچنین 
آموزشی کشور می گوید: 

...در مورد  افراد و جوانانی که در شهر و روستا از مواهب تحصیلی بهره مند 
نیستند چیز زیادی نمی گویم مگر دو چیز، یکی آنکه تصمیماتی در حدود 
این  در  را  بیسوادی  و  کرد  خواهیم  اتخاذ  قسمت  این  در  ملی  جهاد  یک 
تمدن  به  ورود  ادعای  واال  ریشه کن خواهیم ساخت،  قطع  به طور  مملکت 
بزرگ با وجود داشتن حتی یک بیسواد ضدونقیض است. دیگر آنکه باید 

1. آغاز سلطنت محمدرضا شاه پهلوی در شهریور 1320 خورشیدی را مبنای دوهزار و پانصدمین سال 
از آریایی را  از سلطنت کوروش هخامنشی قرار دادند و سلسلة  ماد و دیگر پادشاهی های پیش  پس 
محسوب ننموده تا به طور سمبلیک، این گونه بیان نمایند که سلطنت شاه، تداوم عظمت و درخشش و 
افتخارات تمدن کهن ایرانی در ذیل شاهنشاهی گسترده کوروش است. و از آغاز سال 1356 هجری 
خورشیدی، آن را اعمال نمودند و در شهریور 1357 در آغاز کار دولت شریف امامی به مجلس شورای 
ملی، به منظور فروکش نمودن بحران های داخلی و به خیال امتیاز دادن، این ترتیب را لغو نمودند )لغو 

تقویم شاهنشاهی(. 
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بفهمیم که آیا یک درصد بیسوادی موجود، باعث و علتش خانواده ها هستند 
که مانع تحصیل فرزندانشان می شوند یا نه، برای این کار قانونی گذارده ایم 
که اگر افرادی به زور و اجبار مانع تحصیل فرزندانشان بشوند باید حتماً تنبیه 
بشوند، زیرا اقدام آنها یک اقدام ضدملی و ضدمیهنی و ضدانسانی است... 
)گزیده تألیفات، نطق ها، پیام ها، مصاحبه ها و بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا 

شاه پهلوی دربارة آموزش و پرورش 341:1354(.  

شاردوگل در پاییز 1342 در دیدارش در تهران با شاه، عالقة پدرانه ای نشان می داد. 
مدتی قبل از فوتش به شاه گفته بود: به نظر من در مدتی کوتاه کارهای بسیار بزرگی 
از طرف جبهة دست راستتان  تا  باشید  انجام داده اید. توصیه من آن است که مواظب 

غافلگیر نشوید )پهلوی 303:1376(. 
فرح پهلوی در جریان سفرش به امریکا در سال 1356 در یک سخنرانی دربارة حقوق 
و آزادی های بشر می گوید: حقوق بشر را گرامی می داریم و به آنها ارج می گذاریم. 

بدین جهت از آنها دفاع کنیم و آنها را گسترش دهیم )چمنی 97:1383(.

تاکتیک انزواطلبی در دوران ابتدایی و پایانی سلطنت محمدرضا پهلوی

شخصیت انزواطلب محمدرضا پهلوی در دوران مبارزات نفت ملی و اواخر حکمرانی

دورة  پیدا کرد:  انزواطلبی  بحرانی شخصیت  دورة  دو  شاه  سلطنت،  سالة  دورة 37  در 
به عنوان دوران  مرداد 1332،  وقوع کودتای 28  تا  نفت  ملی  مبارزات  در جریان  اول، 
قلمداد  ایران  سیاسی  شخصیت های  سوی  از  دموکراسی  تجربة  و  قدرت  چندگانگی 
می شود. شخصیت سیاسی شاه در سایة مجلس شورای ملی، قوة مجریه و سازوکارهای 
در  در محدودسازی خانوادة سلطنتی  فشارهای سیاسی  این  اوج  داشت.  قرار  پارلمانی 
جریان شکل گیری جبهة ملی مصدق و شرکاء بود که شخصیت سیاسی شاه را به شدت 
متأثر و از قدرت طلبی شاهانه به شدت کاسته بود. دورة دوم در ماه های واپسیِن زندگی 
هرم  در رأس  این شخصیت  زیر کشیدن  به  برای  بسیج سیاسی جامعه  سیاسی شاه که 

قدرت از سوی جامعه بروز پیدا کرد. 
از  بی حاصل   بازگشت  و  پاییز 1949م/ 1328ش  در  امریکا  به  شاه  مسافرت  از  پس 
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مذاکرات در مورد دریافت وام برای مصارف اجتماعی، فشار بیشتری در زمینة احتیاج  به پول 
و کسر بودجه در دولت رزم آرا به وضوح مشاهده می شد؛ نومیدی شاه از نتیجة مسافرتش 
به امریکا )از من پذیرایی دوستانه ای شد ولی دست خالی برگشت( او را به این جمع بندی 
کلی رسانید: امریکا حاضر بود کمک های اقتصادی به کشورهای خاورمیانه بکند، اما فقط 

کشورهایی که در  آنها وضع آرام )و متمایل به امریکا( بود )الینگ 156:1371(. 
سال های حکومت مصدق از دشوارترین ادوار سلطنت برادرم بود. تبعید من از ایران 
زمانی اتفاق افتاد که نخست وزیر تازه رابطه با شاه و حکومت را قطع کرده بود. طبیعتاً 
رفتن من از ایران نیز به انزوای سیاسی شاه کمک می کرد. برای شاه در این اوقات تنها منبع 
آرامش، مصاحبت و محبت همسر جدیدش ]ثریا اسفندیاری[ بود که درست چند ماه قبل 

از اینکه من مجبور به ترک تهران شوم ازدواج کرده بود )پهلوی 219:1376(.
مصدق شاه را چنان تحت فشار گذاشت که نه فقط مجبور بود مادر و خواهر خود را 
از ایران اخراج کند، بلکه برای تأمین مخارج شخصی خود هدایایی را که هنگام عروسی 
با ثریا از داخل و خارج برای آنها ارسال شده بود در بازار فروخت و وقتی مجبور شد در 
25 مرداد 1332 ایران را ترک کند یک زندگی متوسط در خارج هم برای او امکان پذیر 
نیروهای  با تنگ تر شدن حلقة محاصره  پایانی شاه  نبود )طلوعی 16:1374(. در ماه های 
انقالبی و تزلزل روانی او دوران بی اعتباری و محدودسازی را برای ابراز شخصیت سیاسی 

خود  احساس می کرد. 
شاه به خاطر ضعف شخصیت، احتیاج داشت که فرد دیگری به جای او تصمیم بگیرد. 
پس از انتخاب جیمی کارتر نیز این انتظار را از رئیس جمهور امریکا داشت. این وضعیت 
عدم استقالل شاه در اندیشه و رأی موجب گردید که ادارة حکومت به دست فرح و اطرافیان 
او بیفتد. در اواخر حکومت شاه تنهاتر از همیشه بود، چون دیگر بسیاری از اطرافیان با نفوذ او 
چون َعلَم، اقبال و تیمسار خاتمی در قید حیات نبودند. پس از مرگ خاتمی شایع گردید که 
شاه در این حادثه دست داشته است. این فکر عده ای از خلبانان و همافران نیروی هوایی را 
نسبت به شاه بدبین نمود و همین بدبینی می توانست دلیل خوبی برای حمایت آنان از انقالب 

و انتقام از مرگ فرماندة محبوبشان باشد )مسعود انصاری 43:1378(. 
از   1356 از  بعد  خیابانی  تظاهرات های  اوج گیری  زمان،  این  در  ایران  ملت  آنچه 
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دیکتاتور طلب می کرد شاید باالتر از رفاه و سرگرمی بوده و بیشتر به عدالت و آزادی 
برمی گشت و بسیار روشن است که این خواسته ها شاه را به تحیر وامی داشت. او هرگز 
نمی تواند شاهد مردمی باشد که خود دارای شکوه و عظمت بوده و از اطاعت او بیرون 
روند. او خوب می دانست دیر یا زود این مردم او را به عنوان نگهدارندة رژیم دیکتاتوری، 
دشمن خود دانسته از صحنه خارج خواهند کرد. پس تمام سعی شاه در جهت از بین 

بردن صاحبان چنین افکاری به کار گرفته شد )کاپوشینسکی 218:1378(.

آسیب های موجود در  خودکفایی و اتکای به نفس در  شخصیت سیاسی محمدرضا پهلوی  

حسین فردوست دربارة یادگیری و دورة  تحصیل محمدرضا پهلوی می گوید:
 محمدرضاشاه در ریاضیات بسیار ضعیف بود و اصوالً حوصله فکر کردن 
نداشت. او از همان کودکی اهل تفکر عمیق و همه جانبه نبود. زود خسته 
می شد و بیشتر عالقه داشت پیشنهادات را بپذیرد. چون قبول پیشنهاد زحمتی 
نداشت، آن هم بدون مطالعه که این پیشنهاد چیست! نمی گویم بدون هیچ 
مطالعه ایی، ولی اگر پیرامون پیشنهاد مطالعه ای هم می کرد، سطحی و بدون 
است که  بسیار مهمی  مسائل  از  این  بود.  نتیجه آن  و  درنظر گرفتن درونما 
در زندگی آینده اش بسیار مؤثر بود و در شیوة کشورداری اش تأثیر عمیقی 

دیگران 52:1388(. و  گذارد )شوکراس 
اشرف پهلوی درباره شرایط دوران کودکی محمدرضا پهلوی می گوید:

او مالیم،  بودیم،  نزدیک  به هم خیلی  نظر عاطفی  از  آنکه  با  برادرم  و  من 
گاه  و  تندخو،  نشاط،  با  من  که  حالی  در  بود،  خجول  بی اندازه  و  محتاط، 
حدی  تا  طفولیت  دوران  بیماری های  تمام  مقابل  در  برادرم  بودم.  سرکش 
ضعیف و آسیب پذیر بود، در صورتی که من با وجود آنکه جثة کوچکی 

 .)54:1376 )پهلوی  بودم  تندرست  و  قوی  داشتم 
شخصیت سیاسی شاه در سایة خودکامگی پدرش رشد کرد. عالوه بر آسیب های 
و  خارجی  مداخله  پدر خود،  و خودکامگی  مریضی  اثر  بر  روانی کودکی  و  جسمی 
قدرتمند خارجی  داشتن حامی  ایجاد ذهنیت ضرورت  و  او  از  اضطراب سلب قدرت 
در  و  قدرت حامی گردد  به  وابسته  او  سیاسی  نفس شخصیت  به  اتکای  سبب گردید 
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اضطراب های اساسی دچار تزلزل روانی با ضعیف تر شدن حمایت ها گردد. این وضع در 
جریان مبارزات نفت ملی و سال های آخر عمر او کاماًل مشهود بود.

 

تاکتیک سلطه طلبی 

نیاز به قدرت و استخدام دیگران  در جهت استیالی حکمرانی فردی

اشرف پهلوی می گوید: »من مجبور بودم برادرم را واالحضرت خطاب کنم« )شوکراس 
و دیگران 46:1388(.

خود  کودکی  دوران  در  پهلوی  محمدرضا  با  آشنایی  دربارة  فردوست  حسین 
می گوید: این آشنایی از دبستان آغاز گردید، شرایط فقر مالی در کودکی با داشتن چهار 
برادر و خواهر که جمعاً هفت نفر می شدیم و فقط 30 تومان ماهیانه حقوق پدرم دریافت 
به  فردوست  انتخاب  دیگران 47:1388(.  و  )شوکراس  نظام شدم  مدرسه  وارد  می داشت 
عنوان دوست و حامی به خاطر رقیب تصور نشدن و حامی بودن او با نیازی که به حمایت 
ایران برای ارائه شخصیت کاریزمایی و مورد لطف خدا  شاه بود صورت گرفت. شاه 
رفتارهای سیاسی  بودن می کوشید  اعتقادی  باورهای  و  ملی  نمایندة الیق سنن  و  بودن 
خود را مشروعیت بخشد و خود را حامی برپا داشتن ارزش های جامعه نشان دهد تا اقتدار 

فردی خود را قانونی نشان دهد. 
شاه در 23 آذر 1342 تعالیم اسالم را الهام بخش انقالب خود دانسته و می گوید:

کسانی که به حقیقت دین مبین اسالم پی برده اند، خوب می فهمند که اصالحات 
اخیر ما تا چه حد به پیروی از حقایق اسالمی صورت گرفته است. اسالمی که 
اساس آن عدالت و مساوات و آزادی یعنی درست همان اصولی است که 

کارهای یک ساله اخیر بر پایه آنها انجام گرفته است )نجفی 38:1355(.
سودان  جمهوری  رئیس  افتخار  به  شام  رسمی  ضیافت  در   1352 اسفند   6 در  او 

می گوید: 
شما اکنون از کنفرانس بزرگ اسالمی الهور به نزد ما آمده اید که شاید تجلی 
بارزی از این همبستگی یعنی از آنچه خط مشی و هدفی بود که کشور من 
همواره خواستار و پشتیبان آن بوده است. خود من در گذشته، چه در نخستین 
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کنفرانس اسالمی رباط و چه در فرصت های متعدد دیدار سفرای دول اسالمی، 
اسالمی  است که جهان  همبستگی  و  اتحاد  پرتو  در  فقط  متذکر شده ام که 
می تواند عظمت مادی و معنوی دیرینة خویش را بازیابد )نجفی 350:1355(. 

از کودتای 28 مرداد 1332 تا پیروزی انقالب اسالمی، به استثنای چند دورة کوتاه 
در اوایل حکومت سپهبد زاهدی و حکومت 14 ماهة علی امینی و ماه های آخر سلطنت، 
شاه مستقیماً ادارة امور را در دست داشت و دولت ها مجری اوامر ملوکانه بودند. شاه در 
انتخاب مقامات دولتی از وزیر و سفیر و استاندار گرفته تا معاونان وزارتخانه ها و رؤسای 
سازمان ها و شرکت های دولتی مستقیماً دخالت می کرد. رسم بر این بود که برای تصدی 
هر یک از این مقامات، سه نفر را با بیوگرافی و نظر ساواک به شاه معرفی می کردند و 
او از میان آنها یکی را انتخاب می نمود. در بعضی موارد، شاه مقامات مذکور را بدون 
نظر دولت و بدون تشریفاتی تعیین می کرد. پست های اصلی کابینه مانند وزیران خارجه، 
اقتصاد و دارایی، جنگ و کشور و همچنین رؤسای سازمان های مهم دولتی مانند شرکت 

نفت معموالً از طرف شاه دستور می گرفتند )طلوعی 180-179:1374(.
برای من، اتکاء به عنایات الهی اساس و بنیاد همة تصمیم ها و تالش هاست، 
احساس قلبی من این است که مشیت کامله خداوندی مرا - که اگر چنین نبود 
قدرتی جز قدرت عادی یک فرد انسانی نداشتم – به عنوان رهبر این ملت در 
دوران سرنوشت ساز امروز جهان، مأمور ایفای این رسالت فرموده است، و تا 
وقتی که او بخواهد نه تنها هیچ نیروی سیاسی یا عامل اقتصادی بلکه حتی 
هیچ عامل غیرقابل پیش بینی فردی و خصوصی نیز نخواهد توانست مانع انجام 

این رسالت شود )پهلوی بی تا: 10(.
 

میل به سلطه گری و ایفای نقش شخصیت برتر در هدایت جامعه در رفتارهای سیاسی شاه  

از پلیس  به منظور حذف مخالفان  در سال های پس از کودتای 28 مرداد 1332 رژیم 
سیاسی استفاده می کرد. ادارة  اطالعات ارتش و امنیت کشور، ساواک به طور مستقیم 
به سرکوب مردم می پرداختند. قدرت نظامی شاه از همان ابتدا وابسته بود و ازهمین رو، 
حمایت امریکا به گونه ای غیرمستقیم پایة اصلی قدرت رژیم وی را بر حسب ساخت 
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ارتش، حمایت سیاسی و وابستگی متقابل اقتصادی تشکیل می داد )بشیریه 62:1393(. 
و  ژاندارمری  پلیس،  ساواک،  داشت:  اصلی  سازندة  جزء  چهار  سرکوب  دستگاه 
نیروهای مسلح. به عالوه، شاه یک سازمان کوچک رازدار به نام بازرسی شاهنشاهی داشت 
تا بر کارهای نیروهای امنیتی و دیگر ارگان های دولتی نظارت کند. گاهی هم هیأت های 
چندجانبه ای برای انجام مأموریت های ویژه تشکیل می شدند... )گازیوروسکی257:1371(.

برادرش  عبدالرضا  به  نسبت  بودن ذهن شاه  مغشوش  و  دربارة مشوش  علم  اسداهلل 
می گوید: 

تلفن کرد که بگوید در مقام رئیس  به من  ...واالحضرت عبدالرضا دیشب 
هیأت امنای دانشگاه ملی قصد دارد پروفسور صفویان را اخراج کند. و از من 
خواست به شاه گزارش بدهم. وقتی گفت وگویم را به شاه ارائه دادم به کلی 
مخالف چنین اقدامی بود و اظهار داشت هیچ کس نباید بدون تحقیقات کامل 
نمی باید کوچک ترین دخالتی  امنا  و دلیل موجه اخراج شود. رئیس هیأت 
در استخدام یا اخراج رئیس دانشگاه داشته باشد... هشدار دادم واالحضرت 
]عبدالرضا[ چقدر از این موضوع ناراحت خواهد شد. شاه پاسخ داد: به جهنم. 
عبدالرضا با چنین حرف هایی دستپاچه شد و اظهار داشت که اگر اعلیحضرت 
قصد دارد با موضوع چنین برخوردی بکند، او ترجیح می دهد از مقامش به 
عنوان رئیس هیأت امنا برکنار شود. شاه با شنیدن این حرف از کوره در رفت 
که واالحضرت ]عبدالرضا[ نباید چنین موضع خودخواهانه ای بگیرد و گفت: 
به او بگویید به درک واصل شود، و یادتان باشد که درست همین کلمات را 

به کار ببرید )علم 1371 ج 693:2(.  
سفارت امریکا در سال 1967 میالدی وضعیت عبدالرضا پهلوی را در دستگاه حاکم 

چنین گزارش می دهد: 
پس از بازگشت به ایران، شاه او را به عنوان رئیس سازمان برنامة هفت ساله 
برگزید. هنوز هم معلوم نیست که آیا شاه می خواست که او تنها دارای یک 
طرح های  کنترل  برای  که  نگذشت  دیری  خیر؟  یا  باشد  تشریفاتی  سمت 
عمرانی، اقتصادی درگیر یک مبارزه سیاسی گردید. عبدالرضا  و چند مقام 
تحت الحمایه اش برکنار شدند و شاه به چند نفر از سیاستمداران سالخورده ای 
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عبدالرضا   1950 سال  در  آورد.  روی  نداشتند  مالحظه ای  قابل  استعداد  که 
تنها عهده دار وظایف  بود و در 20 سال گذشته  از صحنه محو شده  کاماًل 
تشریفاتی و تنها سمت رسمی یعنی ریاست شورای شکار ایران با مسئولیت 

حراست از زندگی وحوش بود )از ظهور تا سقوط 114:1366(. 
تمایل رژیم پهلوی در اواخر سال 1353 به نظام فراگیر تک حزبی زیر پا گذاشتن 
روش های دموکراتیک حزبی و تمرکز شدید فعالیت های سیاسی در چهارچوب دولتی 
تعیین شده و بی اعتبار قلمداد شدن سایر تشکالت منتقد بود. رژیم پس از تأسیس حزب 
)رستاخیز( اظهار داشت آنهایی که به این حزب نمی پیوندند باید »هوادران حزب توده« 

باشند. این خائنان یا باید به زندان بروند و یا اینکه »همین فردا کشور را ترک کنند«.
 شاه در پاسخ به خبرنگاران خارجی که این موضع جدید وی مغایر با پشتیبانی او از 
نظام دو حزبی است، پاسخ داد: »آزادی اندیشه! آزادی اندیشه! دموکراسی! دموکراسی 
با پنج سال اعتصاب و راهپیمایی خیابانی پشت هم... دموکراسی؟ آزادی این حرف ها 

یعنی چه؟ ما هیچ کدام از آنها را نمی خواهیم« )آبراهامیان 542:1388(. 
بقایای مارکسیست های ورشکسته، ادارة تشکیالت حزب رستاخیز را عهده دار 
می شوند. افرادی چون جعفریان، پرویز نیکخواه، هوشنگ نهاوندی، محمد 
به دبیر  ایران، جمشید آموزگار  باهری و... در کنگرة حزب رستاخیز ملت 
کلی انتخاب می شود. شاه تأکید کرد که در حزب فراگیر جناح های مختلفی 
وجود دارند که رقابت آنها مسألة آزادی آراء و عقاید درون حزبی را تأمین 

نمود )دلدم 289:1375(.

شخصیت واقعی)خودواقعی( و شخصیت ایده آلی شاه در دوران حکمرانی بر ایران 

شاه از کودکی خود را مورد الطاف خدا و برگزیدگان او می دانست که بارها او را از مرگ 
برای خدمت بر ایران نجات داده اند. بهره گیری از شخصیت های ملی و مذهبی در باورهای 
جامعه و حق ظل اللهی قائل بودن برای خود و رفتارهای سیاسی در جهت سلطه سیاسی خود 
بر دیگران قلمداد می کرد. شخصیتی سیاسی که مأموریت دارد به نمایندگی از نیاکان خود 

جامعه را به سمت درجات واالی پیشرفت های مادی و معنوی هدایت گرداند.
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کمی بعد از تاج گذاری پدرم دچار بیماری حصبه شدم و چند هفته با مرگ 
دست و گریبان بودم. در طی این بیماری سخت، پا به دایره عوالم روحانی 
خاصی گذاشتم که تا امروز آن را افشاء نکرده ام. در یکی از شب های بحرانی 
کسالتم موالی متقیان علی)ع( را به خواب دیدم در حالی که شمشیر معروف 
خود ذوالفقار را در دامن داشت و در کنار من نشسته و در دست مبارکش 
جامی بود و به من امر فرمود که مایعی را که در جام بود بنوشم. من نیز اطاعت 
کردم و فردای آن روز تبم قطع شد و حالم به سرعت رو به بهبودی رفت. 
در آن موقع با آنکه بیش از هفت سال نداشتم با خود می اندیشیدم که بین آن 
رویا و بهبودی سریع من ممکن است ارتباطی نباشد ولی در طی همان سال 
دو واقعه دیگر برای من رخ داد که رد حیات معنوی من تأثیری بسیار عمیق 
بر جای نهاد. در سفر به امامزاده داود در دامنة البرز که من جلوی زین اسب 
یکی از خویشاوندان خود که سمت افسری داشت نشسته بودم ناگهان پای 
با سر به  افتادیم. من که سبک تر بودم  اسب لغزید و هر دو از اسب به زیر 
شدت روی سنگ سخت و ناهمواری پرت شدم و از حال رفتم. هنگامی که 
به خود آمدم همراهان من از اینکه هیچ گونه صدمه ای ندیده بودم فوق العاده 
تعجب می کردند. ناچار برای آنها فاش کردم که در حین فرو افتادن از اسب 
حضرت ابوالفضل)ع( ظاهر شده و مرا در هنگام سقوط گرفت از مصدوم شدن 
مصون داشت. سومین واقعه ای که توجه مرا به عالم معنی بیش از پیش جلب 
نمود روزی روی داد که با مربی خود در حوالی کاخ سعدآباد در کوچه ای 
که با سنگ مفروش بود قدم می زدم. در آن هنگام ناگهان مردی را با چهره 
ملکوتی دیدم که بر گرد عارضش هاله ای از نور مانند صورتی که نقاشان 
غرب از عیسی بن مریم می سازند نمایان بود. در آن حین به من الهام شد که با 
خاتم ائمه اطهار حضرت امام قائم روبه رو هستم. مواجهه من با امام آخر زمان 
چند لحظه بیشتر به طول نیجامید که از نظر ناپدید شد و مرا در بهت و حیرت 
گذاشت. در آن موقع مشتاقانه از مربی خود سؤال کردم: او را دیدی؟ مربی 
من متحیرانه جواب داد: چه کسی را دیدم ؟ اینجا که کسی نیست! به هرحال 
از سن شش یا هفت سالگی اعتقاد و ایمان پیدا کردم که خدای بزرگ مرا 

پیوسته در کنف حمایت خود قرار داده و خواهد داد )پهلوی68:1356(. 
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از  نیابت  به  داشتن  را  منطقه  ژاندارم  نقش  و  ایران  بر  اوج سلطه گری خود  در  شاه 
بلوک غرب و حامیان بین المللی پا را از یک شخصیت ملی فرتر نهاده و به ابرقدرت ها 
اقتصادی آنان  نفتی در حیات سیاسی و  منابع  اهمیت  بر  توصیه های اخالقی می کند و 
مانع  بودند  اکثریت جامعه  را که  ناجی که می کوشد مخالفین داخلی  تأکید می کند. 

جدی حرکت به سمت آنچه او دستیابی به دروازه های بزرگ می نامید قلمداد کند. 
به اطالع جهانیان  را  اوپک  شاه در 3 دیماه 1352 در کنفرانس مطبوعاتی تصمیم 
رسانید و در نطقی گفت: جهان صنعتی باید بداند چگونه کمربندهایش را محکم بندد و 
شیوة صرفه جویی در پیش گیرد، در غیر این صورت با گرسنگی و فقر دست به گریبان 
می گردد. وی خطاب به مخالفین داخلی نیز اظهار داشت:  بر آنانی که گمراه شده اند، 
موی سر و ریش خود را بلند می کنند و به هیپی تبدیل می شوند، اینک هنگام آن فرا 
رسیده است که به خود آیند، به هوش آیند. اینها سوار بر اتومبیل های لوکس می شوند، 
و در همان حال افکاری ارائه می دهند، خود را مترقی می خوانند و شکم های خود را سیر 
نگه می دارند، با این وجود بمب های انقالب پرتاپ می کنند و این گونه افراد از این به بعد 

باید دست از این قبیل اعمال بردارند )شوکراس و دیگران 301388(. 

شخصیت واقعی شاه در جامعه و بازخورد آن

با روی کار آمدن شاه در شهریور 1320، کشور ایران بنابر اوضاع کشور با بروز شخصیت 
مهرطلب سعی در کسب اعتماد شخصیت های سیاسی کشور را داشت. با شروع مبارزات 
سیاسی نفت ملی و لزوم تعدیل قدرت شاه به انزواطلبی روی آورد. با وقوع کودتای 28 
مرداد 1332 و با حمایت خارجی و رفقای داخلی و بدبینی جامعه به شخصیت سیاسی 
شاه به سمت سلطه نسبی و به مرور سلطه گری مطلق برای کنترل مخالفین و حفظ سلطنت 
خود روی آورد. اگرچه به لحاظ شخصیت فردی بود که  همواره به دنبال حامی بود و 
در مواقع بحرانی میل به فرار در رفتار او کاماًل مشهود بود. این امر که به جای تکیه بر 
جامعه، به حامیان که از منابع تغذیه می کردند و در جهت خیر عمومی گام برنمی داشتند 
در تضعیف ارکان حکومتی و فروپاشی آن نقش عمیقی داشت. شاه در مراحل مختلف 
سلطنت با اضطراب تهدید قدرت از سوی  رقبای خانوادگی و یا شخصیت های سیاسی با 
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نفوذ دیگر به نوعی خودکامگی روی آورد تا امکان مقاومت ها و مخالفت را از بین ببرد. 
با  خارجی  و  داخلی  حامیان  کمک  به  و   1332 مرداد   28 کودتای  وقوع  از  پس 
بی اعتنایی به تصورات عمومی از وقایع شاه ایران به سمت سلطه طلبی پیش رفت. وی خود 
را شخصیت برتر و الیق ترین فرد ادارة امور سیاسی تصور می کرد و حتی نزدیک ترین 
اعضای خانواده خود را نیز که ترس از رقیب بودن آنان داشت در حاشیه نگه می داشت. 
ارجعیت  بر مصلحت عمومی  آنان  فردی  مقاصد  منفعت طلب که  و  تملق گو  افراد  لذا 
داشت  برگرد او جمع شده بودند و این روند تا سال های پایانی حکومت او پابرجا بود. 

برداشت های مردم و ذهنیت آنها مهم ترین امری بود که درست ارزیابی نگردید.
شاه که با افزایش قیمت نفت در سال های 52 و53 خود را در اوج قدرت می دید، پس 
از امضای قرارداد الجزایر و صلح ایران و عراق در اسفند ماه 52 خیالش از رقیب خود در 
منطقه آسوده شد. پس از آن حزب رستاخیز را به وجود آورد و خوشبینانه این گمان خام را 
القاء کرد که راه برای 50 سال بعدی سلطنت پهلوی هموار شده است )حشمت زاده 80:1378(.  
در یکی از اسناد ساواک دربارة برداشت های یک شخصیت سیاسی و مذهبی یعنی 
آیت اهلل بهشتی دربارة  حمایت های دستگاه حاکم از رژیم اسرائیل در سال 1353چنین 
آمده است: آقای محمد حسین حسینی بهشتی در یک جلسه ایی ضمن بحث پیرامون 
اوضاع خاورمیانه و سیاست ایران در قبال جنگ اخیر اعراب و اسرائیل اظهار داشته: ما 
همیشه معتقد بودیم که رهبران ایران به شکور صهیونیست اسرائیل کمک خواهند کرد 
و اخباری به دستمان رسیده که مؤید این نظریه است. زیرا اطالع یافتیم که بین ایران و 
اسرائیل یک پل هوایی زده شده که از آن طریق اسلحه و سایر کمک های امریکا به 

اسرائیل حمل می شود )مرکز اسناد انقالب اسالمی، سند شماره 006090902(. 
 با فراگیر شدن مخالفت های جامعه و تنگ شدن عرصه بر شخص شاه و حامیان شاه 
به سمت انزواطلبی و ناامیدی از بقاء در سال های 1356 به بعد رفت. از این بعد تا زمان 

فروپاشی شخصیت منزوی و منفور در جامعه تلقی می گردید. 
قدرت زمانی بیش از همه سرکش است و غروری کاذب پیدا می کند که بیش ازپیش 
از مردم و خواست و نظرات آنها دور و منتزع می ماند. الجوردی در یکی از سخنان 
پیش از دستور سنا، خواست ها، نگرانی ها و توصیه های طبقه سرمایه داران ایران در آن 
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زمان ارائه کرد. از 104 شرکت دولتی، 103 شرکت ضرر می دهند و تنها استثناء شرکت 
نفت بود )میالنی 422:1392(.

 فساد اقتصادی اقلیت حاکم و ایجاد ذهنیت منفی جامعه مبنی بر وابستگی رژیم به خارج و 
بی اعتنایی به سنت های مذهبی و خودکامگی شاه و تکیه بر حامیان خارجی و در دو سال آخر 
عمر رژیم دوگانگی رفتار کارتر امریکایی در قبال رژیم که از پرخاشگری تا مهرجویی و نیز 
رفتارهای تردیدگونه او سبب تضعیف روحیه شاه و گروه حاکم بود که با فقدان مشروعیت 

داخلی به حمایت امریکا و غربی ها برای بقا چشم دوخته بود بسیار نقش مهمی داشت. 
شاه مریض شد و این بیماری او را هر چه بیشتر ضعیف تر می کرد. ازطرفی، او برای 
اداره امر کشور  و حکومت بعد از خود، اعتمادی نیز به وارثش نداشت، تا بتواند مانند او 

از عهدة کارها برآید )مسعود انصاری 42:1378(. 
 امام خمینی پس از مراجعت به فرانسه در تاریخ 28 مهر 1357 در سخنانی در جمع 

دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج دربارة ماهیت سلطنت شخص حاکم فرمودند:
شما به هر ]بخشی [ که در مملکت ایران فکر بکنید، این آدم- که از پدرش 
بدتر است که پدرش از شمر هم  بدتر بود- این آدم ...، به ما ضرر زده است؛ 
از مذهب گرفته تا سیاست گرفته تا مسائل اجتماعی گرفته تا مسائل اقتصادی 
گرفته تا فرهنگی گرفته تا نظامی گرفته، این خیانتکار است. ما می گوییم که 
ملت ما می گویند که »مرگ بر این سلطنت، سلطنت خیانتکار«؛ و ما این سلطنت 
خیانتکار را نمی خواهیم. اصاًل سلطنت از اول خیانتکار بوده؛ خوبهایشان هم بد 
بودند. آنهایی که شما یا مردم به واسطه تبلیغات برایشان دعا می کنند، آنها هم 

خبیث بودند. اینها دیگر بدتر از آنها هستند )امام خمینی 1389 ج65:4(.
فریدون هویدا دربارة آخرین مالقات با برادرش )امیرعباس هویدا( و نظرش دربارة 

سقوط خاندان پهلوی می گوید:
او را با این عقیده خود که پدر ملت دارد رو به سقوط می رود و نارضایتی ها 
حالت گسترده ای به خود گرفته موافق یافتم. امیرعباس معتقد بود: در این میان 
تقصیر عمده بر گردن خانواده سلطنتی است و اگر شاه تاج و تخت خود را از 
دست بدهد، این کار در درجة اول به خاطر اعمال و رفتار برادران و خواهران 
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مسابقه  می گذرد.  چه  دربار  در  که  کرد  درک  نمی توان  اوست...  خود 
غارتگری است. النه فساد است... در سال 1975 تحقیقات سنای امریکا نشان 
داد: میلیون ها دالر رشوه از سوی کمپانی های امریکایی به مقامات سرشناس 
به دست  نیز  هنگفتی  اقالم  میان  این  در  و  پرداخت شده،  کشورهای جهان 
خانواده سلطنتی ایران رسیده، ارباب )شاه( به من گفت که: مسأله ای نیست 
و فکر می کند برادران و خواهرانش مثل هر کس دیگری حق داشته باشند 
برای گذراندن زندگی خود بکوشند. دریافت حق  بزنند و  به معامله  دست 
طبیعی  امر  یک  و  است  مرسوم  جا  همه  گوناگون  معامالت  در  کمیسیون 

)هویدا 29:1374(.  محسوب می شود... 
رابطة شاه با زندگی خصوصی خواهر دیگرش اشرف را می توان شاهد بر بی توجهی 
او به پیامدهای سیاسی درگیری های مالی خاندانش دانست. اشرف و دست کم یکی از 
فرزندانش در معامالت اقتصادی فراوانی شرکت می کردند و ابعاد و انواع این مشارکت 

به مسأله ای سیاسی برای شاه و رژیمش مبدل گردیده بود )میالنی 422:1392(. 

نتیجه گیری

محمدرضاشاه پهلوی در اوایل حکومت خود با وجود رقبای خانوادگی و استیالی سیاسی 
قدرت های بزرگ جهان بر ایران، اضطراب اساسی به دست گرفتن سلطنت را داشت. امری 
که دستاویزی برای دول متفقین در اعمال فشار بر او در جهت تأمین منافع آنها گردید. 
شاه ایران با خروج پدرش از کشور و بحران های داخلی سعی در مهرجویی از صاحبان 
قدرت و مردم پرخاشگر از رفتارهای پدرش را داشت. با شروع مبارزات ملی شدن نفت 
و محدودسازی شاه و تأکید بر مشروطه سلطنتی به انزوا طلبی روی آورد. با کودتای 28 
بر جامعه کوشید مخالفین  با سلطه گری  مرداد و حمایت های خارجی و رفقای داخلی 
را سرکوب و پشتیبانان قدرتمندی به دست آورد. شاه خود را مورد الطاف خداوند و 
برگزیدگان او می دانست که رسالت بزرگ او سعادت جامعه است. با شخصیت های ملی 
و مذهبی بزرگ در نظام اعتقادی ایران خود را پیوند داده و به دنبال قانونی قلمداد کردن 
سلطه گریش که به باور او رشد مادی و معنوی را به همراه داشت پیش رفت. خود واقعی 
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که مردم از شخصیت و رفتارهای سیاسی شاه داشتند با خود خیالی یکسان نبود. شخصیت 
سیاسی شاه ایران به شدت وابسته به حامیانی بود که در باور مردم یا بیگانه بودند یا تعدی گر 

به منافع ملی و این امر سبب حرکت انقالبی و نفی او گردید.
منابع

آبراهامیان، یرواند. )1388( ایران بین دو انقالب، ترجمه احمدگل محمدی و محمد ابراهیم  -
فتاحی، چاپ سیزدهم، تهران: نشر نی.

آخوندزاده، منیرالسادات. )1392( معمای روانكاوی زن و عشق، تهران: انتشارات عمران. -
آشتیانی فتحی، علی. )1377( روانشناسی سیاسی، تهران: نشر بعثت. -
تا سقوط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام. )1366( تهران: مرکز نشر اسناد النه  - از ظهور 

جاسوسی امریکا.
اسدورو، لسترام. )1389( روانشناسی، مترجم جهانبخش صادقی، تهران: انتشارات سمت.  -
بهروز  - و  عباسی  محمدرضا  کوشش  به  انتظام،  نصراهلل  خاطرات   )1371( نصراهلل.  انتظام، 

طهرانی، تهران: نشر سازمان اسناد ملی. 
فرهنگ  - و  تمدن  شاهنشاهی،  تاریخ،  دربارة  آریامهر  شاهنشاه  بیانات   )1350( ایران جاوید. 

ایران، تهران: کتابخانه پهلوی. 
ایزدی، سیروس. )2536( روانشناسی شخصیت از دیدگاه مكاتب، تهران: نشر دهخدا.  -
باقی، عمادالدین. )1370( بررسی انقالب ایران، تهران: تهران: نشر تفکر.  -
برگزیده ای از نوشته ها و سخنان شاهنشاه آریامهر. )بی تا( تهران: کتابخانه پهلوی. -
برزگر، ابراهیم. )الف 1389( روانشناسی سیاسی، تهران: انتشارات سمت. -
ــــــــــــــــــ . )زمستان ب1389( »نظریه هورنای و روانشناسی سیاسی ناصرالدین شاه ؛ از  -

کودکی تا عزل نوری«، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال ششم، شماره اول، صص 73-35. 
بشیریه، حسین. )1393( زمینه های اجتماعی انقالب ایران، برگردان علی اردستانی، تهران:  -

نشر نگاه معاصر. 
پهلوی، محمدرضا. )1356( ماموریت برای وطنم، تهران: بی نا. -
ــــــــــــــــــ . )1350( نطق ها و پیام های اعلیحضرت همایون محمدرضا پهلوی در مراسم  -

جشن دو هزار و پانصدمین سال بنیان گذاری شاهنشاهی ایران، تهران: کتابخانه پهلوی. 
ــــــــــــــــــ . )بی تا( به سوی تمدن بزرگ، تهران: مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی  -

دوران پهلوی.
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پهلوی، اشرف. )1376( من و برادرم، با مقدمه ای از محمود طلوعی، تهران: نشر علم. -
مختار  - و  اندرزمانی  جالل  کوشش  به   )1378( اسناد.  روایت  به  پهلوی  خاندان  پهلوی ها 

حدیدی، تهران: نشر مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. 
جینز، جولیان. )1387( منشأ آگاهی، ترجمه سعید همایونی، تهران: نشر نی. -
چلبی، مسعود. )1392( بررسی تجربی نظام شخصیت در ایران، تهران: نشر نی.  -
چمنی، فراز. )1383( سیاست حقوق بشر کارتر و انقالب اسالمی ایران، تهران: مرکز اسناد  -

انقالب اسالمی.
ایران،  - اسالمی  انقالب  و شناخت  تحلیل  برای  چارچوبی   )1378( حشمت زاده، محمدباقر. 

تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
امام خمینی،  - نشر آثار  تنظیم و  تهران: مؤسسه  امام،  اهلل. )1389( صحیفه  خمینی، سیدروح 

چاپ5.
دلدم، اسکندر. )1375( زندگی و خاطرات امیر عباس هویدا، با مقدمه ای از استاد محمدعلی  -

جمالزاده، تهران: نشر گلفام. 
زندگی پرماجرای رضاشاه. )1377( تهران: نشر گلفام. -
سخنان شاهنشاه. )بی تا( تهران: کتابخانه پهلوی.  -
سیمای انقالب در استان مرکزی از بهمن 41 تا بهمن 51. )1351( تهران: انتشارات و روابط  -

عمومی استانداری مرکزی. 
شمس اسفند آباد، حسن. )1389( روانشناسی تفاوت های فردی، تهران: انتشارات سمت. -
شوکراس، ویلیام و دیگران. )1388( معمای شاه مات، مترجم بهرام افراسیابی، تهران: نشر  -

مهرفام. 
طلوعی، محمود. )1374( شاه در دادگاه تاریخ، تهران: نشر علم.  -
علم، اسداهلل. )1371( گفتگوهای من و شاه، تهران: نشر طرح نو. -
عباسی،  - الدین  شهاب  مترجم  غایی،  معنای  در جستجوی  انسان   )1395( ویکتور.  فرانکل، 

تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه.
کاپوشینسکی، ریشارد. )1378( شاهنشاه، مترجم ولی اهلل ابراهیمی، تهران: مؤسسه انتشارات  -

نیک پندار. 
کارور، چارلزاس و شی یر، مایکل اف. )1375( نظریه های شخصیت، مترجم احمد رضوانی،  -

مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
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کرباسچی، غالمرضا. )1380( روز شمار روابط ایران و امریكا، تهران: انتشارات بقعه.  -
کریمی، یوسف. )1377( روانشناسی شخصیت، تهران: مؤسسه نشر ویرایش.  -

گاردنر، هوارد. )1388( تغییر ذهن ها: هنر و علم تغییر ذهن خود و دیگران، ترجمه سیدکمال  -
خرازی، تهران: نشر نی.

گازیوروسکی، مارک. ج. )1371( سیاست خارجی امریكا و شاه، ترجمه فریدون فاطمی،  -
تهران: نشر مرکز. 

گزیدة تالیفات، نطقها، پیامها، مصاحبه ها و بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی  -
عمومی  روابط  و  انتشارات  و  اطالعات  کل  اداره  تهران:   )1354( پرورش.  و  آموزش  درباره 

وزارت آموزش و پرورش. 
گنجی، حمزه. )1382( روانشناسی عمومی، تهران: نشر ساواالن. -
ل. مان، نرمان. )1360( اصول روانشناسی، ترجمه محمود ساعتچی، تهران: انتشارات سپهر. -
الینگ، ماگارت. )1371( مصاحبه با شاه، ترجمه اردشیر روشنگر، تهران: نشر البرز. -
مرکز اسناد انقالب اسالمی )َمراسان(، سند شماره ) 00609090(. -
مسعود انصاری، احمدعلی. )1378( من و رضا )ادامه کتاب من و خاندان پهلوی(، تهران:  -

سازمان چاپ و انتشارات اقبال.
میالنی، عباس. )1392( نگاهی به شاه، کانادا: نشر پرشین سیرکل تورنتو.  -
نجفی، سید محمد باقر. )1355( شاه و دینداری، تهران: انتشارات مرکز ارتباط جمعی.  -
نیازمند، رضا. )1375( رضاشاه: از تولد تا سلطنت، تهران: نشر بنیاد مطالعات ایران.  -
یا  - پیشگاه شاهنشاه آریامهر  اقتصاد در  صورت جلسات شورای  نیک پی، غالمرضا. )1345( 

چاپخانه  تهران:   ،1345 شهریور  تا   1343 شهریور  از  ایران  معاصر  تاریخ  اسناد  از  ای  مجموعه 
وزارت فرهنگ و هنر. 

انتشارات  - تضادهای درونی ما، مترجم محمد جعفر مصفا، تهران:  هورنای، کارن. )1351( 
ابن سینا.

ــــــــــــــــــ . )1395( روانشناسی زنان، ترجمه سهیل سمی، تهران: نشر ققنوس.  -
از 1300- - پهلوی  ایران در دوران  سیاست خارجی   )1375( عبدالرضا.  مهدوی،  هوشنگ 
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سیاست های مصدق و توسعۀ سیاسی در ایران

سعید جهانگیری
دکترای تخصصی علوم سیاسی گرایش مسائل ایران، 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران )نویسندة مسئول(
saeedjahangiri@yahoo.com

ابوالقاسم طاهری
 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

a_taheri@srbiau.ac.ir

آزادي خواهي،  استقالل طلبي،  مصدق  محمد  نخست وزیری  دورة  در  چكیده: 
از  بخشي  و  تبدیل  حاکم  گفتمان  به  آنان  به  نسبت  رواداري  و  مخالفان  تحمل 
سیاسی  فضای  به این ترتیب،  مي شود.  کشیده  چالش  به  دربار  استبدادي  گفتمان 
ایران متکثرتر، قدرت شاه محدودتر، احزاب متنوع تر، اقتدار، قانوني و مردمي شده 

و بیشترین تحمل و مدارا با مخالفان صورت می گیرد.
با تصویب قانون براي مطبوعات، نه تنها بیشترین رواداري در قبال مخالفان پیش بیني 
 شد بلکه، دستگاه هاي دولتي نیز از برخورد با مطبوعاتی که با دولت مخالفت یا 
از شخص نخست وزیر انتقاد می کردند، منع شدند. به همین سبب است که دورة 
دوره،  این  غالب  گفتمان  دانسته اند.  آزاد  مطبوعات  عصر  را  مصدق  حکومت 
گفتمان استقالل، آزادي، حاکمیت مدنی، مشارکت سیاسی و رفاه عمومی بود. 
مصدق در دورة 28 ماهه نخست وزیری خود کشور را تقریباً بدون هیچ درآمدی 
بلکه  نیامد،  وارد  اقتصاد  بر  خللی  و  نه تنها خدشه  و  داشت  نگه  استوار  نفت،  از 
اقتصاد ایران که پیش از این دوره، بحران زده و گرفتار رکورد و حتی ورشکستگی 
بود، سالمت خود را بازیافت و به صورت اقتصادی متوازن و متعادل درآورد. این 
شاخصه ها نشان می دهد که مجموعه برنامه ها، عملکردها و اعتقادات مصدق در 
دورة 28 ماهة نخست وزیری، بیشترین قرابت را با شاخص هاي توسعة سیاسي دارد. 

کلیدواژه ها: توسعه، توسعة سیاسی، مصدق، سیاست داخلی، جامعة مدنی.
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مقدمه

پیچیده ترین سطح  بودن آن،  بُعدی، جامع و شدیداً کیفی  به دلیل چند  توسعه سیاسی 
پر  مفهومي  سیاسي،  توسعه  ازاین رو،   .)104 )سریع القلم1380:  است  جامعه  یک  توسعه 
مجادله در عرصة نظري و شاید در حوزة عمل اجتماعي دور از دسترس است. پشت 
سرگذاردن دروازه هاي توسعه سیاسي و برپایي جامعة توسعه یافته سیاسي در هر کشور، 
مستلزم عبور دشوار و گاه پرمخاطره از یک دوران گذار سیاسي است که اگر بیش از 

حد طوالني شود، احتمال بازگشت به عقب افزون تر مي شود. 
دستیابي به توسعة سیاسي، یعني فرآیندي که در جریان آن، نظام هاي ساده اقتدارگراي 
و  نمایندگي  سیاسي،  احزاب  همگاني،  رأي  حق  نظام هاي  به  را  خود  جاي  سیاسي، 
بوروکراسي هاي مدني مي دهند، نیازمند آگاهي و حرکت عمومي شهروندان از یک سو 
نشان مي دهد که  تاریخي  بررسي هاي  ازسوي دیگر است.  ارادة حاکمان  و  پذیرش  و 
در ایران، گفتمان توسعه سیاسي، تابعي از گفتمان قدرت سیاسي است، بدین معنا که 
هرگاه قدرت سیاسي، متمرکز، با ثبات و مسلط بوده است، گفتمان توسعه سیاسي در 
عمل محدود و بي رنگ گردیده، در حالي که در دوره هاي عدم تمرکز قدرت، گفتمان 
توسعه سیاسي، به گفتمان غالب تبدیل شده است. این امر نشان مي دهد که گفتمان توسعه 
سیاسي با گفتمان قدرت یا گفتمان حاکمیت، رابطه اي مستقیم و تنگاتنگ دارد. بنابراین 
مطالعة گفتمان حاکم در زمینة توسعه سیاسي در دوره هاي تاریخي گوناگون، به معناي 
به توزیع قدرت، رقابت و  ارادة قدرت سیاسي حاکم نسبت  شناخت تفکر، دیدگاه و 
مشارکت سیاسي، آزادي و در نهایت شناخت میزان مشروعیتي است که حکومت از آن 

برخوردار است )فرقانی 1382: 19(.
این مقاله مي کوشد با بررسی سیاست های داخلی دکتر مصدق، وضعیت توسعه سیاسی 
این است که آیا سیاست های  نماید. سؤال اصلی  ایشان بررسی  را دورة نخست وزیری 

داخلی مصدق در مسیر توسعه سیاسی کشور بوده است؟
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مفهوم توسعه و توسعه سیاسی

توسعه  در مفهوم کلی و لغتنامه ای خود به معنای »ترقی کردن و فراخ کردن« است )معین 1364 
ج1: 1165 (. و در معنای اصطالحی، توسعه مشتمل بر فرآیندی پیچیده است که رشد کّمی و 
کیفی تولیدات و خدمات و تحول کیفیت زندگی و بافت اجتماعی جامعه و تعدیل درآمدها 
و زدودن فقر و محرومیت و بیکاری و تأمین رفاه همگانی و رشد علمی و فنی و فرهنگی 
در یک جامعه معین را دربرمی گیرد )راعي1380: 18(. اما مفهوم توسعه سیاسی به طور ویژه ، از  
دیدگاه ها و نگرش های  مختلف  تعریف  شده و به بحث و بررسی  گذاشته شده است. گروهی 
با نگرشی کّمی و برخی دیگر، با نگاهی کیفی و ساختاری به توسعه   سیاسی  پرداخته اند؛ برخی 
نیز با رویکردی خاص  سعی  دربرشمردن  شاخص ها  و پارامترهایی  مشخص برای آن  کرده اند . 

بااین حال، بر اساس تعاریف مورد نظر، توسعه  سیاسی عبارت است از روش ها و خط مشی های 
سیاسی که رشد اقتصادی را در کشورهای در حال توسعه هموار می سازد. شماری از محققان، 
توسعه سیاسی را به مطالعة رژیم های جدید، نقش گسترش  یافتة حکومت ها، باال بردن مشارکت 
سیاسی و توانایی رژیم ها برای حفظ نظم در شرایط تحوالت پرشتاب و همچنین رقابت بین 
دسته های سیاسی، طبقات و گروه های قومی بر سر قدرت و همچنین رقابت در منزلت اجتماعی 

و ثروت تعریف می کنند )عباسی سرمدی و راهبر1388: 261(.
به بیانی دیگر، منظور از توسعه سیاسي، افزایش ظرفیت و کارآیي یک نظام سیاسي 
در حل وفصل تضادهاي منافع فردي و جمعي، ترکیب مردمي بودن، آزادگي و تغییرات 
هر  و  است  مترادف  دموکراسي  رشد  با  سیاسي  توسعه  است.  جامعه  یک  در  اساسي 
اندازه یک نظام سیاسي از انعطاف ناپذیري به انعطاف پذیري، از سادگي به پیچیدگي، 
از دنباله روي به خودمختاري و از پراکندگي به یگانگي گرایش پیدا کند، به  همان نسبت 

توسعه سیاسي نیز در آن نظام افزایش مي یابد )آقابخشی و افشاری راد 1374: 257(.
این  گاه  مي شود،  قائل  تمایز  سیاسي  جنبه هاي  بر  سیاسي  توسعه  ادبیات  ازآنجاکه 
به ویژه  توسعه،  در  آن  تعیین کنندة  تأثیر  گاه  و  سیاسي  امر  استقالل  بارز شدن  به  تمایز 
در جنبة اقتصادي مي انجامد. این ادبیات عمدتاً نشان مي دهد که مباحث توسعه سیاسي 
در سه زمینة مرتبط با مفهوم دموکراسي، تأکید بر جنبه هاي تغییر در فرآیند نوسازي و 
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پرداختن به بحران ها و تبعات توسعه سیاسي گسترش یافته است. دراین زمینه، لوسین پاي1 
از جملة نظریه پردازانی است که در اوایل دهة 1960 میالدي در زمرة آغازگران بحث 
توسعه سیاسي بود و نقشي مهم در گشودن جنبه هاي مختلف آن ایفا کرد. وی در کتاب 
جنبه هاي توسعه سیاسي به ده تعریف در مورد توسعه سیاسي اشاره مي کند و معتقد است 

که توسعه سیاسي به معاني مختلفي به شرح زیر به کار رفته است:
- پیش شرط توسعه اقتصادي؛

- نمونه سیاسي اي که در کشورهاي صنعتي وجود دارد؛
- نوسازي سیاسي؛

- عملکرد دولت تک ملتي )دولت – ملت(؛
- توسعه اداري و حقوقي؛

- ساختن دموکراسي؛
- ثبات و تغییر منظم؛
- بسیج و مشارکت؛

- جنبه اي از فرآیند چندساحتي دگرگوني اجتماعي.
آنگاه پس از بازگویي این معاني، در تأملي، در جمع بندي توسعه سیاسي، تعریفي 
تمایز  با  توأم  تنوِع  و  توانمندي  برابري،  ویژگي  سه  بر  مي پرورد  ذهن  در  خود  که  را 
استوار مي کند. در این زمینه جیمز کلمن2 در مقام یکي از هم فکران پاي، در مباحث 
توسعه سیاسي مدعي است که: »مفهوم مدنظر ما از فرآیند توسعه سیاسي، تعاملي مستمر 
و  پاسخ گو  یکپارچه کننده،  توانمندي  و  برابري  الزامات  تمایز ساختاري،  فرآیند  میان 

تطابق پذیر بودن یک سیستم سیاسي است« )نادمی1390: 13-12(.
شدن،  شهري  افتراق،  و  تفکیک  همچون  شاخص هایي  ُکلی تر،  تعریف  یک  در 
گسترش  اجتماعي،  گروه هاي  گسترش  هویتي،  تمایز  میاني،  گروه هاي  گسترش 
نهادینه و پیچیده شدن ساختار سیاسي، عقالني شدن نظام  نهادهاي سیاسي غیردولتي، 
دیوان ساالري، گسترش و کارآمدي دستگاه هاي ایدئولوژیک دولت از قبیل آموزش 

1. Lucian W. Pye
2. James Kelman
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و پرورش، رسانه ها، نهادهاي مذهبي، نهادهاي حقوقي، تمرکززدایي، پیدایش فرهنگ 
سیاسي همگن و گسترش نمادهاي مشترک سیاسي به عنوان »زبان در ارتباط« گسترش 
فرهنگ تسأهل و مداراي سیاسي، افسون زدایي و غیرتابویي شدن سیاست و دولت، تعمیم 
سیاست و اجتماعي شدن آن، شکسته شدن پوستة خرده فرهنگ هاي سیاسي به نفع نظم 
فرهنگي فراگیرتر، غیرشخصي شدن سیاست، هم عرضي قدرت سیاسي با سایر قدرت ها 
»دولت دار  از دست رفتن مطلوبیت في نفسة آن، گسترش احساس  و  انظار عمومي  در 
بودن« و اعتماد به باال در جامعه سیاسي به عنوان منشأ مشروعیت دولت و جامعه پذیري و 
توانایي براي پذیرش مشارکت )رشد فرهنگ مشارکت( به تمامي مؤید تلون و سیالیّت 

هویتي مفهوم توسعه سیاسی هستند )تاجیک 202:1379(.
بااین حال، ازمنظراین پژوهش، تعریف توسعه سیاسی در نظام های مختلف متفاوت 
می باشد. برای نمونه، منظور از توسعه سیاسی در نظام های توسعه نیافته غیر دموکراتیک 
عبارت است از: مجموعه اقداماتی در جهت حفظ استقالل و محدود کردن قدرت های 
مطلقه ازیک سو و تقویت جامعه مدنی و فضای سیاسی و به تبع آن آزادی های مدنی 
و سیاسی، حاکمیت مردم، حقوق مدنی، مساوات طلبی، قانون و قانون مداری، مشارکت 

سیاسی، احزاب، مطبوعات و پارلمان ازسویی دیگر می باشد.

مصدق و جبهۀ ملی 

میرزای  فیروز  دختر  نجم السلطنه  و  دفتر  وزیر  هدایت اله  میرزا  فرزند  مصدق  محمد 
از  و  داشتند  مستوفی گری  فعالیت  در  طوالنی  پیشینه ای  وی  نیاکان  بود.  نصرت الدوله 
اخالف مستقیم محسن آشتیانی معروف، صدر اعظم دورة فتحعلی شاه به شمار می رفتند 
)آبراهامیانالف1389: 212(. ناصرالدین شاه، پس از فوت میرزا هدایت اله، به رسم آن دوران 
نامش  به  را  استیفای خراسان  فرمان  و  داد  لقب مصدق السلطنه  سالة وی،  فرزند 12  به 
صادر کرد. اما مصدق درصدد برآمد درس بخواند و تنها با داشتن »فرمان استیفاء« اکتفا 
نکند. برای این مقصود به فرنگ رفت و پس از اخذ دکترا در رشتة حقوق از سوئیس به 
ایران بازگشت. مصدق السلطنه از این تاریخ تا پایان قاجار به خدماتی مانند تدریس در 
مدرسة علوم سیاسی، معاونت وزارت مالیه و ریاست کل محاسبات، والی گری فارس 
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و آذربایجان، وزارت امور خارجه و نمایندگی دورة پنجم مجلس شورای ملی مشغول 
بود. وی در دوران پهلوی نیز در مجلس ششم، چهاردهم و شانزدهم به نمایندگی مجلس 

شورای ملی برگزیده شد )متینی 1388: مقدمه(.
براین اساس، در اعتراض به تخلفات انتخاباتی مجلس شانزدهم، دکتر مصدق از ملت 
دعوت کرد تا روز 1328/7/22 در جلوی کاخ مرمر حاضر شوند. مصدق به همراه نوزده 
نفر دیگر به عنوان تحصن وارد کاخ شده و ضمن تقدیم عریضه به انتظار پاسخ شاه نشستند، 
پاسخ شاه نشان داد که او قصد تغییر روش ندارد. گروه بیست نفره وقتی تحصن را بیهوده 
دیدند در 1328/7/27 کاخ را ترک کرده و در منزل دکتر مصدق در خیابان کاخ به تاریخ 

1328/8/1 گرد آمده و بنیان گذاری جبهة ملی را اعالم کردند )زعیم 1378: 69-65(.
انتخابات؛2. قانون  در  تجدیدنظر  بود:1.  شده  خالصه  ماده  سه  در  ملی  جبهة  برنامة 

تجدیدنظر در قانون مطبوعات؛3. تجدیدنظر در قانون اصول حکومت نظامی. نام جبهة ملی 
به پیشنهاد حسین فاطمی انتخاب گردید و نخستین فعالیت سیاسی آن، فراخوانی مردم برای 

حضور در میتینگ بزرگ میدان بهارستان در 1328/11/18 بود )زعیم 1378: 76(. 
مهم ترین گروه های تشکیل دهندة جبهة ملی عبارت بودند از:

حزب ایران: تنها و اولین حزبی بود که به جبهة ملی پیوست و متشکل از برجسته ترین 
تکنوکرات های ملی گرا و دموکرات ایران بود. از معروف ترین اعضای حزب می توان از 

علی شایگان، کریم سنجابی، الهیار صالح و ... نام برد.
سازمان نظارت بر آزادی انتخابات: به رهبری مظفر بقایی و برای مبارزه انتخاباتی 

دورة شانزدهم به وجود آمد. 
حزب ملت ایران: به رهبری داریوش فروهر که در آبان 1330 تشکیل گردید.

نهضت خداپرستان سوسیالیست: در سال 1322 با نام جمعیت آزادی مردم ایران 
به وسیلة محمد نخشب تأسیس و در سال 1323 به نهضت خداپرستان سوسیالیست تغییر 
نام داد. با پیوستن به جبهة ملی با حزب ایران ائتالف کرد و بعد از کودتای 28 مرداد به 
»حزب مردم ایران« تغییر نام داد. گروه های دیگری مانند جمعیت فداییان اسالم، مجمع 
مسلمانان مجاهد )به رهبری شمس قنات آبادی( و... نیز در برهه ای از زمان عضو جبهة 

ملی بودند )زعیم 1378: 91-86(.
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باوجوداین، هستة اولیة جبهة ملی که  در  اعتراض  به انتخابات مجلس شانزدهم شکل 
گرفت، از سه  گروه  تشکیل می شد: گروه سیاستمداران ضددربار، گروه سیاستمداران 
و  رادیکال  جوانان  می شد،  محسوب   هم   مهم ترین   که  گروه  سومین  و  بازار  با  مرتبط 
تحصیل کرده در غرب بودند )صادقی 1393: 8(. سرانجام، در 22 فروردین 1329 آرای 
مجلس شانزدهم در تهران اعالم شد که 8 نفر از 12 نفر از اعضای جبهة ملی بودند و 

دکتر محمد مصدق به عنوان نفر اول تهران اعالم گردید )زعیم 1378: 116(.

مصدق از ملی شدن صنعت نفت تا کودتا

واقعیت این است که موضوع امتیازات نفتی و استخراج منابع زیرزمینی و عقد قراردادهای 
آن چنانی از دورة قاجار آغاز شد. انعقاد قرارداد دارسی در دورة مظفری نمونة بارز این 
موضوع است. با سقوط قاجار و برآمدن پهلوی، رضاشاه در سال 1312 تالش کرد امتیاز 
دارسی را لغو نماید، اما قراردادی که به تبع این حرکت عجوالنة شاه در جهت خلع ید 
انگلیسی ها از نفت جنوب منعقد گردید، به اذعان بسیاری از تحلیل گران بسی بدتر و 
مفتضحانه تر از قرارداد دارسی بود. با اشغال ایران در شهریور 1320 فضای سیاسی کشور 
متحول شد. ارکان  قدرت حکومت مشروطه جایگاه نسبی خود را به دست آوردند. در 
این فضای سیاسی، امریکا که پس از جنگ دوم جهانی به دنبال منافع خود در کشورهای 
شرقی از جمله ایران بود، با انگلیسی ها وارد رقابت شد. در آبان ماه 1322 نمایندة شرکت 
انگلیسی شل و در اسفند همان سال شرکت های امریکایی استاندارد واکیوم و سینکلر 
درخواست هایی مبنی بر انعقاد قرارداد استخراج منافع نفتی جنوب و جنوب شرقی ایران 

را به دولت سهیلی دادند )فاتح 1384: 352(. 
را  ایران  بلوچستان  داخل  تا  جنوب  از  مذکور  پیشنهادات  جغرافیایی  حوزة 
دربرمی گرفت. دولت سهیلی موضوع مذاکرة نفتی با کشورهای خارجی را مخفی نگه 
داشت، اما جهت مطالعه درخصوص واگذاری مذاکرات مذکور، کارشناسانی را استخدام 
کرد )کی استوان 1327 ج1: 156(. با سقوط دولت سهیلی مذاکرات نفتی در دولت ساعد 
برمال شد. افشای مذاکرات نفتی در مجلس واکنش هایی را از سوی نمایندگان به دنبال 
داشت. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی بیان گر بسیاری درگیری ها، پرسش و پاسخ 
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در این زمینه است. نخست وزیر، اتخاذ تصمیم در باب سیاست های نفتی را از اختیارات 
قلمداد کرد.  تنها مجری تصمیمات مجلس  نفت  را در قضیة  دانست و دولت  مجلس 
درخصوص اعطای امتیاز نفت شمال بین نمایندگان اختالف نظر وجود داشت. اما مصدق 
در این زمان براساس سیاست موازنة منفی، مخالف اعطاء هر نوع امتیازی به کشورهای 

متقاضی بود )ورجاوند 1377: 21(.
طرحی که مصدق درخصوص اعطای امتیاز به دول خارجی با تکیه بر سیاست موازنه 
منفی تقدیم مجلس کرد و در نهایت با حذف مادة چهارم آن به تصویب رسید، از این 

قرار بود:
مادة اول: هیچ نخست وزیر و اشخاصی که کفایت از مقام آنها و یا معاونت می کنند، 
نمی توانند راجع به امتیاز نفت با هیچ یک از نمایندگان رسمی و غیررسمی دول مجاور و 
غیرمجاور و یا نمایندگان شرکت های نفت و هر کس غیر از اینها مذاکراتی که اثر قانونی 

دارد، بکند و یا اینکه قراردادی امضا نماید.
مادة دوم: نخست وزیر و وزیران می توانند برای فروش نفت و طرزی که دولت ایران 
معادن نفت خود را استخراج می کند، مذاکره نمایند و از جریان مذاکرات باید مجلس 

شورای ملی را مستحضر نمایند.
مادة سوم: متخلفین از مواد به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائمی از 

خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
مادة چهارم: تعقیب متخلفین از طرف دادستان دیوان کشور محتاج به این نیست که 
مجلس شورای ملی آنها را تعقیب نموده باشد و اجازه دهد. دادستان مزبور وظیفه دارد 
که متخلفین از این قانون را بر طبق قانون محاکمه وزراء مصوب 16 و20 تیرماه 1307 

تعقیب نماید )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی1323/9/11(.
بر  مبنی  وی  درخواست  و  ایران  به  شوروی  نمایندة  کافتاردزه  ورود  با  ازطرفی، 
واگذاری امتیاز نفت شمال و مخالفت دولت با اعطای امتیاز به شوروی، ورق برگشت. 
امریکایی ها و انگلیسی ها به دلیل حفظ منافع خود، مذاکرات با ایران را بر سر مسألة نفت 
به کشورهای خارجی  امتیاز  به دادن  تمایلی  این  از  تا پیش  قطع کردند. توده ای ها که 
نداشتند و از سیاست مصدق راجع به عدم اعطای امتیاز به خارجی ها استقبال کرده و به 
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دنبال خلع ید از انگلیس در خصوص نفت جنوب بودند، با درخواست شوروی ها مبنی 
بر واگذاری امتیاز نفت شمال، تغییر عقیده دادند و باعث بروز ناآرامی هایی در پایتخت 

گردیدند )ذوقی 1368: 216(.
براین اساس، با توجه به رقابت امریکا و انگلستان در ایران، به ویژه در دو زمینة نفوذ در 
الیگارشی سنتی سیاسی و دیگری در منابع و صنایع نفت ایران از یک طرف و انتظارات 
افکار عمومی به منظور استقالل صنایع نفت از هر قدرت برون مرزی، مجلس شانزدهم 
شورای ملی به رهبری مصدق الیحة گس – گلشائیان را رد کرد و اعضای کمیسیون 
به اتفاق آرا این تصمیم را گرفتند: »کمیسیون نفت که طبق تصمیم 1329/3/30 مجلس 
که  رسید  نتیجه  این  به  مطالعات  و  مذاکرات  از  پس  است،  شده  تشکیل  ملی  شورای 
قرارداد الحاقی ساعد – گس کافی برای استیفای حقوق ایران نیست، بنابراین مخالفت 

خود را با آن اظهار می دارد« )مسعودنیا و ابراهیمی1394: 291(.
به دنبال این اتفاقات، ساعد هم ناتوان از حل مسألة نفت ناگزیر استعفا داد و علی 
منصور به نخست وزیری رسید. در دورة منصور صف بندی جدیدی در مجلس بر سر 
دفاع از حقوق نفتی در قالب کمیسیون نفت صورت گرفت و خود مصدق رهبری این 
کمیسیون را بر عهده داشت. پس از منصور، رزم آرا بر آن بود امتیازنامه ای همانند قرارداد 
شرکت آرامکو با عربستان سعودی بر مبنای قرارداد مناصفه 50-50 تنظیم کند اما با ترور 
وی توسط خلیل طهماسبی، از اعضای فداییان اسالم، ناکام از انعقاد چنین قراردادی شد 

)فوران 1387: 422(.
رزم آرا از سرسپردگان انگلیس بود و یکی از مهم ترین موانع بر سر راه ملی شدن صنعت 
نفت دانسته می شد. کشته شدن رزم آرا، عالوه بر اینکه راه تصویب قانون ملی شدن صنعت 
نفت را باز کرد، آزادی نسبی در انتخابات مجلس شانزدهم را در پی  داشت. این فضای 
به وجود آمده باعث امیدواری بیشتر مصدق گردید و سبب شد برای پذیرش نخست وزیری 

و اجرایی شدن قانون ملی کردن نفت اعالم آمادگی کند )رهنما 1384: 155(.
براین اساس، یک روز پس از ترور نخست وزیر رزم آرا در 1329/12/17، کمیسیون 
مخصوص نفت، اصل ملی شدن صنعت نفت را اعالم کرد. قانون مذکور در 24 اسفند 
از تصویب مجلس شورای ملی و سپس در 29 اسفند از تصویب مجلس سنا گذشت. 
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کمیسیون نفت مجلس با تصویب طرح 9 ماده ای چهارچوب ملی شدن نفت را تعیین کرد 
و رسماً خلع ید انگلیس از نفت جنوب را اعالم نمود. این حرکت، دومین جنبش اجتماعی 

توده ای قرن بیستم پس از انقالب مشروطیت بود که به نتیجه رسید )فوران 1387: 422(.
به  را  مصدق  محمد  رأی،  مجموع 100  از  موافق  رأی  با 79  مجلس  در 1330/2/7 
نخست وزیری انتخاب کرد. مصدق تنها شرط پذیرش را تصویب گزارش کمیسیون نفت 
)مبنی بر اجرای قانون ملی شدن نفت( تعیین کرد و شاه در 1330/2/10 فرمان نخست وزیری 
مصدق را امضا کرد )زعیم 1378: 141(. پس از نخست وزیر شدن مصدق، کانون توجه عامه، 
دیگر نه مجلس، بلکه نخست وزیر و خیابان ها بودند که مرکز قدرت جبهه ملی باقی مانده 
بود. ازسویی، کاشانی به مردم اعالم کرد که تا وقتی جبهه ملی »این مبارزه مقدس و ملی علیه 

انگلیس را ادامه دهد«، کاماًل پشتیبان مصدق خواهد بود )آبراهامیان ب1389: 330(.
مسلم است که در پیروزی نهضت ملی شدن صنعت نفت و به قدرت رسیدن مصدق 
سه ضلع افکار عمومی، حمایت های تشکل های مذهبی و تالش های اقلیت مجلس نقش 
مهمی داشتند که نبود هر یک می توانست نهضت را به شکست بکشاند )رحیمی روشن و 

حجازی 1393: 82(.
از همان آغاز نخست وزیری، مصدق با دو دغدغة اصلی به عنوان اهداف و برنامه 
دولتش: یکی اجرای قانون ملی شدن نفت و دیگری اصالح قانون انتخابات، عهده دار 
تشکیل کابینه شد. در 22 تیر 1331 مصدق از مجلس تقاضای اختیارات شش ماهه در 
مورد اصالح قانون انتخابات، شهرداری ها، اصالح امور مالی، اقتصادی، بهره برداری از 
منابع نفت کشور، اصالح سازمان های اداری، ایجاد شورای محلی در دهات و ... کرد و 
پست وزارت جنگ را نیز از شاه خواست که با مخالفت وی روبه رو شد. مصدق استعفا 
استعفای  انتشار  نماند.  باقی  قدرت  بر سر  قوام چندان  را گرفت.  قوام جای وی  و  داد 
مصدق، اعالمیه شدیدالحن قوام، اعالمیه شدید کاشانی – این اعالمیه در مقابل اعالمیه 
ضدمردمی قوام صادر و به اعالمیه قوام برانداز مشهور شد- و مصاحبه مطبوعاتی وی 
باعث قیام سی تیر 1331 شد. کاشانی در اعالمیه اش به شدت از مصدق طرفداری کرد 
و او را بزرگ ترین سد راه جنایت های حکومت دانست و قوام را فردی معرفی کرد که 

زندگی او پر از خیانت، ظلم وجور است )مکی 1370ج5: 279-277(.
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نفوذ  بهانة  به  نهایت  اما در  بازگشت،  به قدرت  تیر مصدق دوباره  قیام سی  از  بعد 
حزب توده در دولت و انحالل مجلس و برگزاری رفراندوم، عوامل داخلی به پشتیبانی 
مصدق   .)434 1377ج7:  )مکی  زدند  کودتا  به  دست  وی  دولت  علیه  خارجی  عوامل 
برکنار و در دادگاه نظامی محاکمه شد. جبهة ملی نیز به واسطة تبعید رهبری و به واسطة 
دستگیری اعضای شاخص آن منحل گردید. با کودتای 28 مرداد، انتخاب سیاسی مورد 
نظر غرب )انگلستان و امریکا( به انجام رسید. حکومت جدید ایران توسط امریکا تحمیل 
گردید. این حکومت مورد حمایت ساختارهای اجتماعی، سیاسی و مالی امریکا واقع 
شد. در نتیجة این فرآیند، رژیم شاه ناچار بود تا نیازهای استراتژیک امریکا را در دوران 

رقابت های دوقطبی لحاظ نماید )متقی 1378: 184(.

سیاست های داخلی مصدق و توسعۀ سیاسی

همچنان که بیان شد، منظور از توسعه سیاسی مجموعه اقداماتی در جهت حفظ استقالل، 
محدود کردن قدرت مطلقه، تقویت جامعه مدنی و فضای سیاسی و به تبع آن آزادی های 
قانون مداری،  و  قانون  مساوات طلبی،  مدنی،  حقوق  مردم،  حاکمیت  سیاسی،  و  مدنی 
مشارکت سیاسی، احزاب، مطبوعات و پارلمان می باشد. مصدق در دورة 28 ماهه نخست 
وزیری خود استراتژی ها و سیاست های متفاوتی را برای ادارة امور کشور در پیش گرفت 

که با مصادیق توسعه سیاسی در یک کشور توسعه نیافته، انطباق داشت.

حفظ استقالل کشور و حاکمیت ملی

مصدق  نه تنها در طول حکومت خویش  و رهبری  سیاست  خارجی  ایران، بلکه  از آغاز 
اجرایی،  و  اداری  قضایی،  فعالیت های  مراحل  همة  در  کشور  سیاسی   صحنة  به   ورود  
پارلمانی، فرهنگی و سیاسی خود، در عین استفاده از تعارضات  موجود  در  نظام  بین المللی 
و ایجاد توازن سیاسی، پایبندی به میثاق های  بین المللی  و حضور  فّعال  در  مجامع  جهانی، 
به  انحصارات  و  امتیازات  اعطای  قدرت،  قطب های   به  گرایش  و  وابستگی  هرگونه  با 
بیگانگان، حضور مستشاران  خارجی در کشور، اجرای طرح های مورد نظر قدرت های 
و  عناصر  و روی کار آمدن   برای کشور  زیان بار  قراردادهای یک طرفة  انعقاد  جهانی، 
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با هر گرایش و سمت و سو  بیگانگان و تحکیم و بسط قدرت آنان  به  محافل وابسته 
سخت مخالف بود و با استفاده از همة امکانات و ابزارها با آن  به مخالفت  می پرداخت. از 

مهم ترین اقدامات مصدق در جهت حفظ استقالل ایران عبارت بودند از:
- مخالفت با قرارداد 1919 وثوق و خروج از کشور و تسلیم  اعتراضیّه در مورد این 

قرارداد به جامعه ملل، با وجود خویشاوندی با وثوق الدوله عاقد قرارداد؛
- مخالفت با کودتای انگلیسی سید ضیاء - رضاخان و تلگراف زدن  به احمد شاه 
در این زمینه، تهدید شدن از سوی سید ضیاء، استعفا از حکمرانی فارس در  اعتراض  به 

حکومت  کودتا و نپذیرفتن پست در کابینة کودتا؛
- جلوگیری از دستیابی انگلیس به جزایر ابوموسی و شیخ شعیب  و  مخالفت  با  مطالبان 

غیرقانونی این کشور به هنگام تصدی وزارت  خارجه در کابینة مشیرالدوله؛
- مخالفت جبهة  ملی به رهبری مصدق با قرارداد گس- گلشائیان در آغاز شکل گیری 

مجلس شانزدهم در 25 اسفند 1328؛
- نپذیرفتن نخست وزیری  پس از ترور رزم آرا در 16 اسفند 1329 به منظور پیگیری 

قانون ملی شدن صنعت  نفت؛
- ریاست کمیسیون 18 نفره نفت با پنج عضو از جبهة ملی در مجلس شانزدهم که در 
17  اسفند  1329  به ملی شدن نفت تصمیم گرفت . )این تصمیم در 24 اسفند به تصویب 
مجلس شورای ملی  و در 29 اسفند به تصویب مجلس سنا و توشیح شاه رسید و صنعت  

نفت  ایران  در این روز رسماً ملی شد(؛
- تعیین هیأت مدیره موقت شرکت ملی نفت  ایران  بالفاصله پس از رسیدن به مقام 

نخست وزیری در اردیبهشت 1330 و خلع ید شرکت نفت ایران و انگلیس؛
- اعتراض به  شکایت انگلستان و دخالت دیوان دادگستری  بین المللی  الهه  بر مبنای 

عدم صالحیت دیوان؛
- تقاضای رعایت بی طرفی  از  امریکا، به جای  مساعدت در اختالفات  ایران  و انگلیس 

در جلسة 19 آذر  1330  مجلس؛
- اقدام به قطع روابط با انگلستان و انحالل کنسولگری های انگلیس  و شورای فرهنگی  

بریتانیا  در بهمن 1330؛
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- برنامه ریزی و اعمال سیاست اقتصاد بدون نفت و تکیه بر تولید ملی به  جای  واردات؛
مجدد   احراز   از  پس  خارجی  دیپلمات های  با   مستقیم   ارتباط   از  شاه  بازداشتن   -

نخست وزیری در پی  رأی  اعتماد مجلس هفدهم؛
- رد درخواست شوروی مبنی بر تمدید  امتیاز  انحصار کشتیرانی  و  شیالت  شمال  در 

دیماه 1331 )مدیرشانه چی1377: 87(.

محدود کردن قدرت مطلقه شاه

مصدق محدود نخست وزیرانی بود که به طور آشکار در مقابل شاه ایستاد. او برای اولین 
با   بار در دوران پهلوی  شاه را به موجودی کنش پذیر و سردرگم تبدیل کرد. مصدق 
به او بخشیده بود،  اقدامات خود برخورداری شاه را از اختیاراتی که مجلس مؤسسان 
ناکام  پارلمان  تعلیقی مصوبات  وتوی  از حق  را  او  بهره مندی  و  ناممکن ساخت  عماًل 
قانون  از  فراتر  افزایش قدرت خود  به دنبال  این تحوالت  از رهگذر  گذاشت. مصدق 
اساسی نبود، به همین دلیل، رفتار او با شاه رفتاری اصولی و مبتنی بر این باور اساسی بود 
که شاه غیرمسئول نمی تواند مسئولیت و قدرت اجرایی داشته باشد. مصدق بر آن بود 
که مشروطیت تنها در صورتی در ایران به راه درست خواهد رفت که قدرت اجرایی 
در  تنها  و  دارد  بر دوش  را  امور  قانونی  مسئولیت  که  باشد  رئیس حکومت  در دست 
نهادینه شدن  امر عملی می شود که شاه بر آن گردن نهد و مانع تحقق و  این  صورتی 
آن نشود. هیچ نخست وزیری به اندازة مصدق کمر به محدود کردن بنیادی و اصولی 
قدرت و اختیارات شاه و نفوذ دربار نبسته بود، شاهی که از مقابله آشکار با مصدق پرهیز 
می نمود. درماندگی شاه از مقابله آشکار با مصدق از زیرکی و میهن پرستی مصدق ناشی 

می گردید )رمادان 1385: 7(.

تقویت جامعه مدنی و فضای سیاسی

جامعة مدنی برای اولین  بار در انقالب مشروطیت وارد جامعه ایران شد و افکار عمومی 
نتیجه  قانون مدنی و در  و  اساسی  قانون  به  را  به خود مشغول کرد و همة توجهات  را 
اداره شد،  نخست وزیری مصدق  به  ایران  ماهی که  اما 28  معطوف کرد.  قانون گرایی 
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کشور به لحاظ توجه به باید ها و نباید ها شاهد مطلوب ترین جامعه بود. دوران نهضت ملی 
دو دستاورد بزرگ داشت که     همان ملی شدن نفت و همچنین اصالح قانون انتخابات 
و  استقالل  و  آزادی  اوج  همچنین  می کرد.  اختیار  صاحب  را  مردم  امر،  این  که  بود 
بحث مهمی چون عدالت در آن ایام به خوبی مشاهده می شد و نکتة مهم دیگر آزادی 
احزاب و روزنامه ها بود و حتی مصدق بخشنامه کرده بود که پلیس حق دستگیری به 
توهین کنندگان به نخست وزیر را ندارد، این بخشنامه در شرایطی صادر شد که چندی 
پیش از آن اعالم شده بود که توهین کنندگان به مراجع از شش ماه تا سه سال به زندان 
می روند. آن روز ها را باید دوران طالیی دانست که محصوالتی چون شریعتی، بازرگان 
و اشخاصی چون سحابی و طالقانی را به جامعه تحویل داد. مطالبه جدی مصدق این بود 

که شاه باید سلطنت کند و حکومت را به دیگران بسپارد )میثمی 1392: 3(.

آزادی مطبوعات

تحلیل هاي تاریخي نشان مي دهند که پس از کناره گیري رضاشاه از قدرت، استقالل و 
آزادي در مرکز ثقل مطالبات سیاسي مردم بود که پاسخ گویي به آن در عمل به عهدة 
مصدق و نهضت ملي قرار گرفت. منبع مشروعیت دولت مصدق، اقتدار قانوني و مردمي 
مخالفان  با  تنها  نه  است  برخوردار  از چنین مشروعیتي  بنابراین رهبري که  است،  بوده 
خود برخورد حذفي و خشن نمي کند، بلکه بیشترین تحمل و مدارا را در برابر آنها نشان 
مي دهد. واکنش مصدق در برابر مخالفان، مطبوعات به طور کلي و مطبوعات منتقد و 
مخالف به طور خاص که رکیک ترین الفاظ را در حمله به او به کار مي بردند، نه تنها 
تصویب قانوني براي مطبوعات است که بیشترین رواداري را در قبال مخالفان پیش بیني 
مي کند بلکه، دستگاه هاي دولتي را از برخورد با مطبوعات که با او مخالفت یا از او انتقاد 
مي کردند، برحذر مي دارد. به همین سبب است که دورة حکومت دکتر مصدق را عصر 

مطبوعات آزاد دانسته اند )فرقانی 1382: 27(.
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حقوق مدنی و اقدامات رفاهی

مصدق در 17 اردیبهشت سال 1330 با بیشترین آرای مجلس سنا و مجلس شورای ملی 
به نخست وزیری برگزیده می شود و هدف خود را بر دو موضوع متمرکز می کند، یکی 
به  قانون اجرایی شدن صنعت نفت در سراسر کشور و تخصیص عواید حاصله از آن 
تقویت بنیة اقتصادی کشور و ایجاد رفاه عمومی است و دیگری اصالح قانون انتخابات 
مجلس. مصدق بعد از این که اختیارات قانون گذاری از دو مجلس شورای ملی و سنا را 
می گیرد، 119 الیحه را برای اصالح امور داخلی کشور تصویب می کند. تعدادی از این 
قانون ها مثل: لغو گرفتن هر گونه عوارض از روستاها، قانون بیمه های اجتماعی کارگران، 
ساختن باشگاه برای نابینایان، احداث 1200 باب خانه ضد زلزله در قزوین و ... از جمله 

.)www. jamaran.ir( این قوانین تصویب شدة رفاهی است که به تصویب می رسد

مشارکت سیاسی

شهرت مصدق عمدتاً ناشی از مبارزه برای دو هدف اساسی بود. مشروطه خواهی صریح در 
داخل و همچنین سیاست سرسختانه »موازنه منفی« در خارج با هدف تضمین استقالل از 
سلطه خارجی. حامیان وی به رغم خواستگاه اشرافی وی عمدتاً از طبقات متوسط جامعه 
بودند و به لحاظ فسادناپذیری شخصیتی پرآوازه داشت )آبراهامیان الف1389: 212-210(.

پس از نخست وزیر شدن مصدق در 7 اردیبهشت 1330، کانون توجه عامه، دیگر نه 
مجلس، بلکه نخست وزیر و خیابان ها بودند که از مرکز قدرت جبهه ملی باقی مانده بود 
)آبراهامیانب1389: 329( به هر تقدیر، گفتمان غالب دورة نخست وزیری مصدق، گفتمان 
استقالل و آزادي بود. مشي و مرام و نیز مجموعه برنامه ها عملکردها و اعتقادات مصدق، 
بیشترین قرابت و با شاخص هاي توسعه سیاسي دارد، بنابراین مي توان گفت که ایران در 
دورة مصدق که یک دورة گذار کوتاه بود، شاهد سطح مناسبي از توسعه سیاسي است، 

گرچه عمر آن چندان دیرپا نیست )فرقانی 1382: 27(.
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نتیجه گیری

مصدق در سال های نخست وزیری دو استراتژی بسیار پر اهمیت  را  مطرح نمود و تقریباً 
به هر دوی آنها عمل کرد:

1. زنده کردن قانون اساسی به عنوان میراث پرارزش جنبش مشروطه و میثاق ملی که 
به  استناد آن: اول: قدرت ناشی از ملت است، دوم: همة  افراد  در برابر قانون یکسان هستند. 
با تکیه  بر اصول قانون اساسی، شاه بایستی سلطنت کند نه حکومت. نقطة ثقل استراتژی    

مصدق انتقال  قدرت از دربار به پارلمان بود.
حق   اعمال  و  جنوب   نفتی  منابع  از  انگلیس  برکناری  در  مصدق  بودن  مصمم   .2
حاکمیت ملی در تمام منابع ثروت کشور، که این  دو  امر  برای نخستین بار در تاریخ ما 

اتفاق  می افتاد و از ارزش باالیی برخوردار بود. 
به لحاظ فسادناپذیری شخصیتی  اقدامات در حالی صورت گرفت که، مصدق  این 
بسیار پرآوازه داشت که علت آن نیز اجتناب وی از اسراف کاری های دیگر همتایان اعیان و 
اشراف و همچنین زندگی در سطح طبقات متوسط بود. از به  کارگیری لقب سلطنه دوری 
می کرد و ترجیح می داد تا به پاس درجة باالی تحصیلی اش از اروپا او را دکتر خطاب کنند. 
هم عصران وی نیز تمایل داشتند هر فرد دارای تحصیالت عالی را با عنوان دکتر یا مهندس 
یاد کنند. پس از انتخاب به نخست وزیری از پذیرش عنوان عالی جناب خودداری کرد. به 
اعتقاد سفارت بریتانیا این امر دلیلی بر عوام فریبی، غیرمنطقی بودن و پیش بینی ناپذیری مصدق 
بوده است. اما ایرانیان این نکته را نیز دلیل دیگری برای متفاوت بودن او از اعیان و اشراف 
می دانستند. مصدق که هم زمان با بریتانیا و همچنین شاه مبارزه می کرد، جبهة ملی را تشکیل 
داد و در آن طیف گسترده ای از احزاب و انجمن های مرتبط با طبقة متوسط را بسیج کرد. 
عالوه براین، مصدق پشتیبانی شماری از چهره های برجسته به ویژه سیدابوالقاسم کاشانی، 

فعال ترین روحانی آن دوره در حوزه های سیاسی را نیز به همراه داشت.
در مجموع، نگاهی به نقش تاریخی  مصدق در طول دو سال و چهار ماه حکومت 
پر تالطم اش، به خوبی روشن می کند  که در تمامی دورانی  که صدای گرم او برای دفاع 
از حقوق ملت  ایران طنین می انداخت  کلمه ای  خارج  از این پنج موضوع: نفت، موازنه 
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منفی، سیاست  مالی، آبادانی و حاکمیت ملی بر زبان نراند. بدون تردید آنچه که  موجب 
جاودانگی مصدق شد، نه  سیاست موازنه منفی بود و نه ملی  کردن  نفت و نه سیاست های 
مالی و عمرانی  وی، بلکه فداکاری و از جان گذشته گی مصدق در مبارزه جهت  پاره 
کردن بندهای اسارتی بود که بر دست و پای این ملت مظلوم بسته  بودند. نتیجه اینکه  
مصدق   زندگی اش را وقف ایجاد حاکمیت  ملی ایران کرد، اما افسوس که  استعمار به 

کمک کارگزارن  داخلی اش تمام آنچه را که او تنیده  بود، پاره کرد.
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صدور انقالب اسالمی از منظر امام خمینی در ابعاد 
تبلیغ و عدالت، از نظریه تا تداوم و تحول

محمد جمالو
دانشجوی دکتری تاریخ انقالب اسالمی، پژوهشکده امام خمینی)س( و انقالب اسالمی، تهران، ایران 

mo.jamal1369@gmail.com

سیاسی  معادالت  رویکرد  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  بی تردید  چكیده: 
کشورهای خارجی در مواجهه با ایران را دگرگون کرد. تشکیل جمهوری اسالمی 
در ایران و بازسازی سیاست خارجی ایران بر مبنای اندیشة رهبری انقالب اسالمی 
مبنی بر صدور انقالب اسالمی باعث شد تا رویکردهای نوینی در نوع ارتباطات 
خارجی و مراودات سیاسی در ایران اندیشیده شود. اندیشة صدور انقالب و مطرح  
شدن آن از سوی امام خمینی به عنوان اولویت سیاست خارجی ایران در سال های 
اولیه انقالب اسالمی مبنای تعامل جمهوری اسالمی با سایر کشورهای جهان و مورد 
توجه اهل سیاست قرار گرفت. در این پژوهش مفهوم صدور انقالب به عنوان یکی 
از مفاهیم پرکاربرد در ادبیات سیاسی سال های اولیه جمهوری اسالمی ایران، در 
گسترة قلمرو معنایی اندیشة سیاسی امام در دو بُعد اصلی تبلیغ و عدالت بازشناسی 
تبلیغ در  بُعد عدالت و  این نکته ضروری است که واکاوی دو  شده است. ذکر 
صدور انقالب به منزلة نادیده گرفتن سایر ابعاد اندیشة سیاسی امام نیست؛ چراکه 

ابعاد مختلف اندیشة سیاسی امام در برخی موارد با یکدیگر همپوشانی دارند.
کلیدواژه ها: صدور انقالب، امام خمینی، اندیشة سیاسی، تبلیغ، عدالت



  112

 | 1
39

ن 8
ستا

زم
 - 

هار
 | ب

و6
 5 

رة
ما

| ش
ب

قال
ة ان

نام
خ 

اری
| ت

مقدمه

انقالب موج شگفت زدگی  اولیه  انقالب اسالمی در سال های  پدیدة  اهمیت و وسعت 
عظیمی را در میان رهبران سیاسی جهان به وجود آورد. همراه شدن قوانین اسالمی در 
اندیشة سیاسی حکومت ایران پس از انقالب و نقش مذهب به عنوان یکی از مضامین 
اصلی نگرش و طراحی نظام نوپای انقالب، رویکردی متفاوت در سیاست خارجی ایران 
را به همراه داشت. صدور انقالب ایران بنا به ماهیت مذهبی بودن آن و آمیخته شدن آن 
با اندیشة سیاسی اسالم و مبنا قرار دادن اسالم به عنوان متن مورد اتکاء در تدوین قانون 
اساسی باعث شد تا رویکردی اسالمی در حوزة سیاست خارجه به عنوان پیش فرض اولیه 
ارتباط با سایر دول اعمال شود. مفهوم صدور انقالب به عنوان یکی از مفاهیم اصلی و 
بنیادی در اندیشه سیاسی امام خمینی، تغییر گفتمان اصلی سیاست خارجی را به دنبال 
داشت. بااین حال، تاکنون مفهوم صدور انقالب به لحاظ گسترة معنایی در دو بُعد عدالت 
و تبلیغ، مورد پژوهش قرار  نگرفته است و هنوز ابهامات در تعاریف و برداشت ها در 
اصلی  بُعد  دو  است.  نشده  بازشناسی  معنایی  قلمرو  بودن  به وسیع  توجه  با  فوق  مفهوم 
گفتمان امام در طول حیات سیاسی ایشان مفاهیم تبلیغ و عدالت بوده است. امام در بیانات 
خود همواره بر ابعاد عدالت محوری اسالم و تبلیغ حکومت اسالمی تأکید زیادی داشتند 
به نحوی که صدور انقالب اسالمی ایران در بعد اسالمی آن خالصه می شود و این مهم 

جز با به دست گرفتن سالح تبلیغ و برپایی عدالت میسر نمی شود. 
برهمین مبنا، پرسش اصلی پژوهش حاضر عبارت است از اینکه: مفهوم صدور انقالب 

در اندیشة امام در ابعاد عدالت و تبلیغ چگونه قابل  تحلیل است؟
مدعای اصلی پژوهش عبارت است از اینکه: دو بعد اصلی مفهوم صدور انقالب در 
اندیشة امام، ابعاد عدالت و تبلیغ است و گفتمان صدور انقالب از منظر امام در پس از 
پیروزی انقالب اسالمی در این ابعاد مطرح  شده است. ابعاد عدالت و تبلیغ  در گسترة 
قلمرو معنایی صدور انقالب اسالمی قرار دارند و با بسیاری از مفاهیم مربوط به صدور 
انقالب ارتباطی تنگاتنگ داشته و در برخی مواقع نادیده گرفتن آنها منجر به برداشتی 

ناقص از مفهوم صدور  انقالب می گردد.
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همگام با تبیین و پاسخ به پرسش اصلی به عنوان دغدغة پژوهشی، پرسش های فرعی 
زیر در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار می گیرد:

- با بازشناسی قلمرو معنایی صدور انقالب و تبیین آنها، چه ابهاماتی در مسألة صدور 
انقالب اسالمی رفع و چه سؤاالتی مطرح می شود؟

- سیر تحول مفهوم صدور انقالب از برپایی جمهوری اسالمی تا رحلت امام در ابعاد 
عدالت و تبلیغ چگونه بوده است؟

نویسنده در پژوهش حاضر تالش کرده است تا با در نظر داشتن چهارچوب نظری 
تحقیق، بر مبنای  افکار و اندیشه های امام به پرسش های مذکور پاسخ داده و درصدد  رفع 

ابهامات پیش رو برآید.

تعریف مفاهیم و چهارچوب نظری پژوهش

صدور انقالب

فارغ از اینکه الگوی صدور انقالب به عنوان یک مفهوم در بازه زمانی پس از رخداد 
انقالب تغییر و تحول  یافته است، در این پژوهش، صدور انقالب به معنی مفهوم اصلی و در 
قالب تعریف اندیشه ای  و با تکیه  بر گفتمان امام در ابعاد عدالت و تبلیغ، مدنظر قرارگرفته 
است. در تعاریف مختلف از صدور انقالب با تعاریف مختلفی روبه رو می شویم. آگاهی 
بیدارسازی مردمان و ملت های دیگر، رهایی بخش و آزادسازی سایر ملل و  بخشی و 
جوامع، ایجاد انقالب های مستمر اسالمی در سایر کشورها، اشاعه آموزه ها، ارزش ها و 
آرمان های انقالب  اسالمی به فراسوی مرزهای جغرافیایی ایران از طریق تبیین و ترویج 

آنها )دهقانی فیروزآبادی1387: 200(.
چهار ناحیة جغرافیایی عمده در زمرة اهداف صدور انقالب از منظر جغرافیایی جای 
دارد این چهار ناحیه عبارتند از: خلیج فارس، آسیای مرکزی و قفقاز شوروی، افغانستان 

و لبنان )اسپوزیتو1382: 68(.

اندیشۀ سیاسی امام خمینی

تاریخچة اندیشة سیاسی امام به  منزلة یک مفهوم علمی به تاریخ حیات فکری وی باز 
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می گردد. ارائه اندیشة سیاسی حکومت در اسالم بر مبنای والیت  فقیه و تدوین قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران در طرح واره اندیشة سیاسی امام جای دارد. نظام فکری و 
سیاسی امام منبعث از آثار کالمی، عرفانی، فقهی و سیاسی ایشان بود. امام در طول حیات 
سیاسی خود و در مبارزه علیه سیاست های رژیم پهلوی، همواره به  عنوان فردی مبارز و 
احیاگر اندیشه های سیاسی اسالم و تشیع مطرح شده است. اهمیت اندیشة سیاسی امام با در 
نظر گرفتن وی به عنوان رهبر انقالب اسالمی و جریان ساز و اندیشه ساز انقالب دوچندان 
می شود. راه امام در جریان مبارزه سیاسی همواره راه احیای اسالم راستین و تالش برای 
استقالل و آزادی بوده است. همچنین آرمان های اصیل انقالب اسالمی نیز هر یک از 
اندیشه های سیاسی امام سرچشمه می گیرد. اسالم خواهی، احیای رابطة دین و  افکار و 
سیاست، بازسازی سیاست بر اساس معیارهای اسالمی، عدالت خواهی، معنویت خواهی 
و احیای انسانیت آدمی و آزادی و استقالل و همچنین نقش مردم در سیاست با اندیشة 
امام پیوند خورده است. از طرفی، شناخت اندیشة امام به عنوان شاخص انقالب و الگوی 
جمهوری  سیاست های  ارزشیابی  و  تحلیل  پیش قدم های  از  یکی  دینی  مصلح  رفتاری 
اسالمی ایران است )فوزی1394: 17(. برهمین اساس، اندیشة امام در این پژوهش اساس و 

اصل چهارچوب نظری پژوهش قرارگرفته است.

صدور انقالب از منظر امام خمینی در دو مفهوم تبلیغ و عدالت

کلیات صدور انقالب از منظر امام در دو مفهوم تبلیغ و عدالت تجلی یافته است. اساس 
و اصل اندیشة سیاسی امام بر  تبلیغ و نشر اسالم استوار است. تأثیر اندیشه های اسالم بر 
امام  باعث شده است که محور تأکید و الگوی نشر افکار و اندیشه سیاسی وی همواره 
از اسالم برخیزد. مفهوم صدور انقالب از منظر امام نیز تأکید ویژه ای بر صدور اخالق 
و افکار اسالمی دارد. درواقع سرچشمة اصلی صدور انقالب از منظر امام  تأکید وی بر 
اشاعة اخالق اسالمی به معنی عام در میان جهانیان بوده است. درنتیجه، در قلمرو معنایی 
انقالب  صدور  راستای  در  اصیل  مفهومی  به عنوان  تشیع  و  اسالم  تبلیغ  انقالب  صدور 
اسالمی و رهایی مستضعفان از بند ظالمان است و حتی قبل از پیروزی انقالب اسالمی در 
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اندیشة سیاسی وی نمود پیدا کرده است. امام در طی اجازه  نامة شرعی به ابراهیم یزدی 
به تاریخ 10 آذر 1356 به وی اجازه صرف سهم امام را در جهت تبلیغ اسالم در امریکا 

و اروپا می دهد. در این نامه خطاب به ابراهیم یزدی آمده است که: 
جنابعالی مجازید از وجوهی که در حساب این جانب از سهم مبارک امام - 
علیه السالم - خدمتتان می دهند به همان مقدار که برای مصارف در ترویج 
اسالم در امریکا مجازید برای آقایان رفقای اروپایی یعنی اتحادیه دانشجویان 
اسالمی بفرستید و به آنها تذکر دهید که مصرف نشر و تبلیغ اسالم بشود )امام 

خمینی 1389: ج3: 275(. 

همچنین امام در دیدار با دانشجویان خارج از کشور در ماه های اقامت در پاریس 
آنان  از  و  داشته  تأکید  خارج  در  حاضر  ایرانی  دانشجویان  به وسیلة  اسالم  تبلیغ  بر 
می خواهد تا در راستای ترویج و نشر اسالم قدم بردارند و جوانان غربی را آگاه کنند 

)ر.ک: امام خمینی 1389: ج4: 134(.
درواقع مهم ترین و اصلی ترین بخش صدور انقالب از منظر امام صدور معنویت و 

اسالم به وسیلة تبلیغ است. در این باره امام خمینی معتقد است: 
ما که می گوییم می خواهیم انقالبمان را صادر کنیم، نمی خواهیم با شمشیر 
باشد بلکه می خواهیم با تبلیغ باشد. ما می خواهیم تبلیغات گسترده ای را که 
کمونیست ها و دیگران بر ضد اسالم می کنند، با تبلیغات صحیح خنثی کنیم، 
و بگوییم که اسالم همه چیز دارد... به زبان آوردن کلمه »سیاست« جرم بود 
اساس  اصواًل  است.  منحرفین  مال  بودند که سیاست  القا کرده  اینکه،  برای 

اسالم از سیاست است   )امام خمینی 1389 ج18: 72(.
امام به لزوم آشنایی به چندین زبان جهت تبلیغ تأکید داشته و معتقد بودند که آشنایی 
به زبان های مختلف در جهت تبلیغ اسالم، عبادتی بزرگ است و در اهمیت این مسأله 

می فرمایند:
 اگر ما همه زبان ها را برای تبلیغ اسالم بدانیم عبادتی بزرگ است. ما با زبان 
اینجا که نمی توانیم برای مردم امریکا و سایر کشورها مسائل اسالم را بگوییم. 

امروز اسالم در اکثر کشورها مطرح است )امام خمینی 1389 ج18: 73(.
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به  اسالمی  اندیشة  ملزومات صدور  از  اسالم  ترویج  و  مبلغ  تربیت  امام،  از دیدگاه 
جهانیان بوده است. ایشان از همة افراد می خواهد تا دست به تبلیغ اسالم بزنند هرچند 

وظیفة علمای دین را در این حوزه سنگین تر می داند و در این باره می گوید:
از همه حوزه های علمیه در هر جا که هست این تقاضا را دارم که دامن به 
کمر بزنند و نقیصه های سابق  را که عقب افتادگی های سابق  را جبران کنند. 
به  مبلغ درست کنند، قاضی درست کنند. چیزهایی که احتیاج دارد اسالم 
آنها. و تبلیغ اسالم به غیر از اینها، یا عمل کردن به احکام اسالم بدون آنها 
نمی شود... و امیدوارم که موفق بشوید، آقایان موفق بشوند هم در دانشگاه و 
هم در فیضیه، موفق بشوند به اینکه تربیت کنند عده زیادی را از زن و مرد 

برای تبلیغ... )امام خمینی 1389 ج18: 105(.
از منظر امام، مهم ترین ابزارهای تبلیغ اسالم به دو دستة کلی افراد و نهادها تقسیم 
و  لشکری  و  و مسئوالن کشوری  دانشجویان  افراد مذکور شامل: روحانیان،  می شوند. 
و  اقتصادی  فرهنگی،  مذهبی،  نهادهای  کلیه  شامل  تبلیغ  راستای  در  مذکور  نهادهای 
اجتماعی است. درواقع امام تبلیغ اسالم و ترویج انقالب را تکلیفی بر عهدة همه مسلمانان 
دانسته است. برهمین مبنا، یکی از اصلی ترین ارکان سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
ایران در سال های نخستین استقرار جمهوری اسالمی اصل تبلیغ و صدور انقالب است. 
ابداع  را  انقالب  صدور  تعبیر  خود،  سیاسی  شم  به  بنا  تبلیغ  کردن  مطرح  از  پس  امام 
نمودند )دهشیری1388: 19(. واژه ها و عبارات ابداعی امام واژگانی به منظور جهت دهی به 
حرکت انقالبی مردم مسلمان یا نفی جریان های منحرف و حرکت های ضد اسالمی بود 

)دهشیری1388: 12(.
همچنین امام پاره ای از واژه ها را در کنار یکدیگر به کار می بردند تا ضمن تأکید 
بر هم زمانی دو واژه و تلقی ایشان از آن دو به عنوان دو بال برای یک پیکر به مکمل و 

متعامل بودن آن مفاهیم با یکدیگر اشاره نمایند )دهشیری1388: 9(.

عدالت 

به منظور ارائة تبیین از مفهوم عدالت و ارتباط آن با مفهوم صدور انقالب صورت مدعا 
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این گونه مطرح می شود: قیام های شیعی از دیرباز به منظور برقراری عدل و عدالت و در 
جهت امربه معروف و نهی از منکر اتفاق افتاده است. دامنة تعمیم این قیام ها پس از مطرح 
کردن موضوع بی عدالتی زمینة مناسبی را برای قیام علیه حکام جور و سلطان جائر فراهم 
قیام توسط  برپایی  و  قیام  به عنوان هدف  می ساخت و درنتیجه، تحقق موضوع عدالت 
افرادی بوده است که ظلم و جور را تحمل نکرده و در طی حرکت تشکیالتی به رهبری 
شخصیتی مذهبی یا ملی به مقابله با حکام جور پرداخته اند. در دامنة معنایی عدالت نیز با 
در نظر داشتن معنی هویت بخشی و ایدئولوژیکی و رویة مساوات طلبانة موجود در معنی 
عدالت در بحث اندیشة سیاسی و صدور انقالب، مفهوم عدالت در برخی مواقع مبنای 
اعتراض سیاسی علیه وضع موجود گردیده است و عدالت گرایی شاخصه هایی از مقابله 
با وضع موجود را ایجاد می کند )متقی1387: 298(. از نظر اسالم گرایان، نظام بین الملل 
ماهیت تبعیض آمیز دارد... و اسالم گرایان بر ضرورت عدالت به عنوان مفهومی جهانی 

تأکید می ورزند )متقی1387: 299(.
امام نیز به  مثابه اندیشمندی دینی و زمان شناس، با دریافتی جامع از دین و با نگاهی 
عقالنی - عرفانی نسبت به دین و سیاست و با درکی تاریخی از نیازها و تحوالت جامعه 
انسانی پرداخت )جمشیدی  ابعاد حیات  به احیای نگرش اسالم در تمام  الزامات آن،  و 
1380: 422(. برداشت های امام از عدالت در اسالم نیز همپای برداشت و درک تاریخی از 
نیازها و تحوالت جامعه طرح ریزی  شده بود. درواقع امام بر مبنای نگرش توحیدی خود 
به عدالت خواستار برقراری عدالت در میان ملت هایی بود که جور و ستم مردم آن را به 
ستوه آورده است. این نوع نگاه باعث می شد تا استفاده از عدالت به مثابه ابزاری دقیق و 
در جهت برقراری عدالت اسالمی به برپایی حکومت اسالمی در میان ملت های مستعد 

برقراری حکومت اسالمی، منجر شود.
امام دارای سه بعد اساسی یعنی دانش، بینش و کنش سیاسی همگام با مقتضیات زمان 
بوده است )جمشیدی 1380: 422(. تعریف امام از سیاست نیز در همین منظومه فکری جای 

دارد، آنجایی که امام  معتقد است 
و اهلل اسالم تمامش سیاست است. اسالم را بد معّرفی کرده اند. سیاست  مُُدن  

از اسالم سرچشمه می گیرد )امام خمینی 1389 ج1: 270(.
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درواقع هدف اساسی سیاست و دین از منظر امام  برقراری عدالت در جامعه است 
نیز عدالت است )جمشیدی 1380: 431(. موضوع عدالت در آثار  و معیار و اساس آن 
و  اجتماعی  بعد  اهمیت  قالبی در جهت  او  مبرهن و آشکار کاربرد عمده  به طور  امام 
سیاسی آن دارد و مطلوبیت و شایستگی  حکومت با دارا بودن خصلت عدالت شناخته 
می شود )آژینی 1374: 232(. از الزامات عدل، ستم ستیزی و مبارزه با ظلم و بی عدالتی و 
تبعیض و نفی فسق و فجور و... است. ظلم ستیزی به عنوان برداشتی از عدالت در جهت 
می دهد.  تشکیل  امام  فکری  دستگاه  در  را  عدالت  نگرش  مبنای  مهم ترین  عدل  اقامة 
ازطرف دیگر، امام خود در جهت عملی کردن نظریة فوق قدم های اساسی برداشت و 
در بعد عملی مبارزات مستمری علیه جور و ستم و جائران آغاز کرد  و مبارزه خود را 
تا برقراری حکومت عدل ادامه داده و به بزرگ ترین هدف خود از مبارزه دست  یافت 

)جمشیدی1380: 491(. 
در جهت نظری نیز نخستین نظریات عدالت طلبانه امام در جهت برقراری حکومت 
اسالمی و نفی اقدامات رژیم پهلوی در کتاب کشف اسرار آمده است آنجا که وی از 
بی تا:  امام خمینی  بیدار کنند )ر.ک:  با آثار خود  را  نویسندگان خواسته است که ملت 
334(. درواقع آگاهی مردم از بی عدالتی پیش  زمینة ورود برای مبارزه  و قیام در جهت 

استقرار حکومت اسالمی و برپایی عدالت است. دراین باره امام اظهار می دارد: 
برای من مکان مطرح نیست، آنچه مطرح است مبارزه بر ضد ظلم است. هر جا 

بهتر این مبارزه صورت بگیرد آنجا خواهیم بود )امام خمینی 1389 ج5: 301(.
رابطه  نیز  اسالم  خارجی  سیاست  مبانی  با  عدالت  مفهوم  در  انقالب  صدور  تفسیر 
دوسویه و تنگاتنگ دارد. درواقع مبانی سیاست خارجی اسالم و اصول فکری و عملی 
منتهی  اسالمی عادل  تشکیالت  و  برپایی جامعة عادل  به  به نوعی  است که  اهدافی  آن 
می شود. بر مبنای اصل دعوت اسالم مردم را به  حق  و عدالت  فرامی خواند )نحل: 125(.  

جهاد

واژة جهاد نیز در راستای تبیین مفهوم صدور انقالب از دیدگاه اسالم  و از منظر اندیشة 
سیاسی امام، پس از مقدماتی چون دعوت و در جهت مبارزه با بی عدالتی موجود مطرح 
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می شود. تحلیل انقالب در قالب اسالمی بودن، از منظر اندیشة سیاسی امام و در جهت 
ارائه الگوی جهان شمول بودن و صدور ایدئولوژی یکی دیگر از وجه های اصلی صدور 
انقالب است که در آن عدالت طلبی  به عنوان مهم ترین الگو در جهت برقراری مساوات 

تأکید عمده ای می شود.
لذا  است،  واحده  امت  ایجاد یک  اسالم  دین  نهایی  اینکه هدف  اساس  بر  درواقع 
دین اسالم با در نظر گرفتن جهان شمول بودن آن همواره نظر به کل پهنة هستی داشته و 
نجات و سعادت و رستگاری ملل جهان را در سرلوحه برنامه ها و اهداف خویش قرار 
داده است. براین اساس، انقالب اسالمی نیز از این منظر خارج از چهارچوب فوق نیست 

و صدور اندیشه های اسالمی انقالب ازجمله عدالت از مهم ترین اهداف آن است.  
امام معتقد بود برای اینکه امت واحده در قالب حکومت اسالمی تشکیل شود امت 
ملزم به مبارزه با جائر می باشند وی هر نوع نظام غیر اسالمی را شرک آمیز دانسته و چاره 
دانسته اند  فاسدکنندة حکومتی  و  فاسد  دستگاه های  بردن  بین  از  مبارزه جهت  را   راه 

)ر.ک:امام خمینی بی تا: 36-35(. 
اثر رفتار ضد اسالمی آنان  بر  برده اند و  به فروپاشی  فاسد جامعه را رو  دولت های 
جامعه از هم  پاشیده شده است و برای یکپارچگی مجدد ضرورت وقوع یک انقالب 

ایجاب می نماید )نوازنی 1388: 118(.
الگوی حکومتی والیت فقیه نیز پس از استقرار جمهوری اسالمی در ایران و با توجه به 
تأکیدات مکرر امام مبنی بر مبارزه در راه عدالت و برپایی حکومت اسالمی، الگوی پیشنهادی 
امام به فقهای اسالم بود و تشکیل حکومت اسالمی و شرعی را برای کسانی که می توانستند، 

واجب عینی و برای دیگران واجب کفایی می دانست و این چنین توصیه می کرد که:
تمام امور که مسلمین محتاجند و از وظایفی است که حکومت اسالمی باید 
عهده دار شود، هر مقدار که می توانیم باید انجام دهیم )امام خمینی بی تا: 53(. 
لزوم صدور انقالب از منظر امام خمینی به دلیل ماهیت فراگیر بودن آن و همچنین 
اسالمی بودن انقالب دوچندان بود و امام نیز در چندین سخنرانی به این مسأله تأکید 

کرده اند که: 
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قصد این است که اسالم، احکام اسالم- احکام جهانگیر اسالم - زنده بشود و 
پیاده بشود و همه در رفاه باشند و همه آزاد باشند، همه مستقل باشند )امام خمینی 
1389 ج7: 31( امید است که این انقالب جرقه و بارقه ای الهی باشد که انفجاری عظیم 
در توده های زیر ستم ایجاد نماید و به طلوع فجر انقالب... منتهی شود. و باید ملت 

شریف که چنین انقالبی بزرگ را نموده است )امام خمینی 1389 ج15: 62(.

تداوم صدور انقالب و تحول در قالب های گفتمانی امام از پیروزی انقالب تا رحلت امام خمینی 

هر چند ایدة صدور انقالب به سال های پیش از انقالب بازمی گردد، اما تداوم صدور 
انقالب در دورة زمانی پیروزی انقالب تا رحلت امام در دو دورة اصلی خالصه می شود. 
دورة اول از پیروزی تا عزل بنی صدر و دورة دوم از عزل بنی صدر تا رحلت امام خمینی.

دورۀ اول از پیروزی تا عزل بنی صدر

پس از پیروزی انقالب اسالمی گفتمان صدور انقالب به صورت جدی، اما غیررسمی و 
در قالب گفتمان صدور دینی انقالب تداوم یافت. در دورة نه ماهة دولت موقت به دلیل 
بروز اختالفات بین جناح حاکم و انقالبیون اسالم گرا، تأکید بر صدور انقالب اغلب از 
فیروزآبادی و رادفر  نیروهای مکتبی شکل گرفت )دهقانی  سوی طرفداران اسالم گرا و 
1393: 76(. تفسیر انقالب ایران از سوی دو جناح رقیب باعث شد تا قرائت های مختلفی 
از انقالب ایران ارائه شود. جناح حاکم عمدتاً انقالب اسالمی را از منظر یک انقالب 
ایرانی تحلیل می کرد و ترویج انقالب در محدودة سرزمینی ایران را اولویت خود قرار 
داده بود)دهقانی فیروزآبادی1387: 51-53(. در قالب گسترة معنایی جناح حاکم »هدف 
اصلی قیام و انقالب ضد استبدادی« است )بازرگان1363: 52(. ازنظرآنان، حکومت ایران 
بعد از انقالب می بایست در قالب یک دولت - ملت متعارف و ملی تفسیر و ارائه شود. 
به طوری که بر طبق هدف آنان دولت ایران نیز می بایست همچون  سایر دولت ها بر پایة 

ایدئولوژی ناسیونالیسم و سکوالریسم استوار باشد )دهقانی فیروزآبادی1387: 50-39(. 
ازطرف دیگر، از نظر ملی گرایان  و رهبران دولت موقت صدور انقالب متعارض با 
حقوق بین الملل بوده و نوعی مداخلة آشکار در امور داخلی سایر ملل محسوب می شد. 
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ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجة دولت موقت، به طور آشکارا در یکی از سخنرانی های 
خود سیاست خارجی دولت موقت را عدم  مداخله در سایر کشورها دانست )سلطانی1367: 
553(. دولت موقت به بازتاب انقالب معتقد بود نه صدور آن. چون بازتاب نتیجة عملی 
و بدون برنامه ریزی انقالب است، اما صدور مستلزم طراحی، پشتیبانی و ابزارهای خاصی 

است که دولت باید به عنوان یک هدف پیگیری نماید )دهقانی فیروزآبادی 1393: 82(. 
درطرف دیگر، اسالم گرایان و نیروهای مکتبی و مذهبی قرار داشتند. مفهوم صدور 
انقالب از منظر نیروهای مکتبی در برخی موارد به صدور انقالب به هر وسیله ممکن تعبیر 
می شد به گونه ای که افراد شاخصی چون محمد منتظری اعتقاد به صدور قهرآمیز انقالب 
اسالمی داشتند )رمضانی1382: 58(. این گفتمان به تعبیر دیگر، حتی فراتر از گسترة معنایی 
صدور انقالب از منظر امام پا نهاده بود در حالی امام کاربرد هرگونه سالح قهرآمیز و 
انقالب را ساختارمند  بود و مفهوم صدور  انقالب ممنوع کرده  »سرنیزه« را در صدور 
ارائه داده بود. این مفهوم از صدور انقالب در سطح مسالمت آمیز در چهارچوب فکری 
امام قرار داشت. سیاست صدور انقالب به معنی ترویج و تبلیغ اسالم در دورة حاکمیت 
دولت موقت با وجود مخالفت رسمی وزارت خارجه و جناح حاکم در قالب شیوه های 
لبنان و فلسطین در شمار نخستین کشورهایی قرار  ادامه داشت. دراین میان،  غیررسمی 
قالب  در  اسالمی   انقالب  ترویج  برای  ایران  انقالبیون  هدف  تیررس  در  که  داشتند 
نهضت های رهایی بخش قرار داشتند. درراستای صدور انقالب اسالمی برخی نهادهای 
با پیروزی انقالب اسالمی ازجمله سپاه پاسداران  نقش زیادی در  تشکیل  شده مقارن 
از مفهوم صدور  برداشت خود  ایفا می کردند. سپاه در  انقالب  گسترش معنای صدور 
انقالب اعتقاد داشت که رسالت و وظیفه بسط و گسترش انقالب بر اساس متن قانون 

اساسی را عهده دار است )حشمت زاده1395 29؛دهقانی فیروزآبادی1393: 84(. 
در برخی از نشریات ازجمله نشریه پیام انقالب به عنوان ارگان رسمی سپاه پاسداران  
صدور  نشریه،  این  مقاالت  نویسندگان  است.  شده  منتشر  دراین باره  مختلفی  مقاالت 
صدور  عملی  دامنة  و  دانسته اند،  جهان  محرومین  به  یاری  رساندن  معنی  به  را  انقالب 
انقالب را  در دو جبهه مطرح نموده اند. جبهة نخست جهاد عقیدتی، یعنی صدور فکر و 
اندیشة انقالب برای توده های ناآگاه جهانی و روشن ساختن آنها به تضادهای موجود و 
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ظلم و ستم هایی که هر روز می بینند و جبهة دوم جهاد آزادی بخش مسلحانه )ر.ک: نشریه 
پیام انقالب سال 1359(. نگرش فوق از مفهوم صدور انقالب تا زمان عزل بنی صدر ادامه 
داشت. بنی صدر که در دوران ریاست جمهوری خود نتوانسته بود مطالبات مردمی را 
به طور کامل برآورده سازد با اعالم عدم صالحیت و کفایت سیاسی ازسوی امام و توسط 
نمایندگان مجلس عزل شد. در دوران ریاست جمهوری بنی صدر جنگ ایران و عراق 
در ماه های اولیه خود قرار داشت. رهبران عراق با اشاره به اقدامات  بعضی گروه های 
تندرو انقالبی معتقد بودند که برای مقابله با صدور انقالب و مداخله ایران به منظور ایجاد 

انقالب اسالمی در عراق به دفاع از خود اقدام کرده اند )دهقانی فیروزآبادی1387: 323(.

دورۀ دوم از عزل بنی صدر تا رحلت امام خمینی

تحول در مفهوم صدور انقالب پس از دورة عزل بنی صدر تحت علل و عوامل مختلفی 
چون: در دستور کار قرار گرفتن صدور انقالب ذیل وزارت خارجه در قالب اشاعه و 
گسترش حکومت اسالمی، تحول گفتمانی در سیاست خارجی ایران، تغییر نخبگان و 

تصمیم گیرندگان، جنگ تحمیلی عراق، و اشغال افغانستان توسط شوروی قرار داشت.

جنگ ایران و عراق

با شروع جنگ ایران و عراق و نبردهای فرسایشی، ضرورت دفاع از خاک ایران باعث 
شد تا این بار مفهوم صدور انقالب به طورجدی موردتوجه سیاستمداران ایران قرار گیرد. 
میرحسین موسوی وزیر امور خارجة وقت، رسماً سیاست صدور انقالب را در دستور کار 

سیاست خارجی قرار داد )دهقانی فیروزآبادی1387: 88(. 
ازطرفی دیگر، به دلیل اینکه مکتبی ها و مذهبی ها خواهان استفاده از فرصت به وجود 
آمده در جنگ ایران و عراق برای صدور انقالب بودند، صدور انقالب این بار معنای دیگری 
پیدا کرد به نحوی که اساس و اصل صدور مبنی بر دفاع از انقالب اسالمی به وجود آمده 
در ایران به وسیله دفاع از خاک ایران و جلوگیری از نفوذ عراق به ایران طرح ریزی شد.  
ضرورت مبارزه با رژیم عراق و آگاهی از اینکه رژیم عراق با مردمان کشور خود با نگاهی 
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استبدادی و طاغوت وار ادامه حیات می دهد، سبب شد تا معنای صدور انقالب در این دوره به 
معنی بیدار کردن توده های مستضعف جهان برای رهایی از ظلم باشد. آگاهی بخشی از اینکه 
دولت حاکم بر ملت های مستضعف از نوع دول استبدادی هستند زمینه ای را برای رهایی 
بخشی فراهم می آورد. درواقع مقدمة رهایی ملل مستضعف آگاه شدن مردم به استبدادی 

بودن رژیم حاکم بود. این تعبیر نمود بیشتری در جنگ ایران و عراق پیدا کرد.
از طرفی، امام نیز در سخنرانی های خود در سال های جنگ مرتباً به لزوم بیدار شدن 

ملت ها تأکید می کرد که:
ما اینکه می گوییم باید انقالب ما به همه جا صادر بشود، این معنی غلط را از او 
برداشت نکنند که ما می خواهیم کشورگشایی کنیم. ما همه کشورهای مسلمین 
را از خودمان می دانیم. همه کشورها باید در محل خودشان باشند. ما می خواهیم 
این چیزی که در ایران  واقع  شد و این بیداری که در ایران  واقع  شد و خودشان از 
ابرقدرتها فاصله گرفتند ... آرزوی ما این است. معنی صدور انقالب ما این است 
که همه ملتها بیدار بشوند و همه دولتها بیدار بشوند و خودشان را از این گرفتاری 

که دارند ... زندگی می کنند نجات بدهد )امام خمینی 1389 ج13: 281(.
معنی آگاهی بخشی از صدور انقالب ایران استنباط دقیقی از سیاست انقالب مستمر 
است. به نحوی که امام نیز همواره بر ضرورت انقالب آگاهی بخش در ملت های مستضعف 

تأکید می کرد )دهقانی فیروزآبادی1387: 201(.
برای  مقدمه ای  استضعاف،  از  بخشی  آگاهی  امام،  سیاسی  اندیشة  در  به تعبیردیگر، 
صدور اسالم و انقالب اسالمی بود. صدور انقالب از منظر امام، به معنی یک تکلیف 
الهی است و ضرورت مبارزه ایران با عراق نیز رنگ و بوی جهاد به تکلیف اسالمی را 
اضافه کرد که هدف نهایی آن حاکمیت اسالم و احکام تعالی بخش آن می باشد. درواقع، 
ضرورت جهاد اسالمی، صدور انقالب را به عنوان تاکتیک تهاجمی علیه دشمنان و انقالب 
و برای دور کردن خطر آنان و به نوعی صیانت از انقالب اسالمی ایجاب می کرد. امام در 
سال های جنگ ایران و عراق همچنان به صدور انقالب اسالمی به عنوان الگوی ارزش های 
مطلوب مردم تحت ستم می نگریست و معتقد بود که انقالب اسالمی معرف آرمان های 

مردم محروم و مسلمانان مظلوم است و مورد پذیرش آنان می باشد )فالح نژاد 1384: 57(.
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براي مثال، مجله پیام انقالب ارگان سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مقاله اي با عنوان 
»سپاه و صدور عملي انقالب« پنج روز پس از آزادسازي خرمشهر در تاریخ 8 خرداد ماه 

1361 صراحتاً به این الگوي صدور انقالب این چنین تحلیل و توصیه مي کند:
 ...ما بدون اینکه طمع در اشغال یک کشور  داشته باشیم و بدون اینکه یک 
وجب از خاک را هم بخواهیم اشغال کنیم، می خواهیم هر کشوری به دست 
انقالب می خواهیم  ما در  اداره شود و  مسلمان ها و مستضعفین همان منطقه 

حامی آنها باشیم و از آنها حمایت کنیم.
به نظر می رسد این مواضع تا بدان جا که با صدور اندیشه ای انقالب سازگار است با 

مواضع امام همخوانی دارد.
با در نظر گرفتن کشور عراق به عنوان کشوری شیعی، همجواری آن با ایران، وجود 
علما و مراکز دینی و تبعید چندین سالة امام به عراق و افزایش همکاری میان او و علمای 
آموزه های  ازطرف دیگر،  تبدیل شد.  فرصت  به  تهدید  از  عراق  و  ایران  عراق، جنگ 
انقالب اسالمی به منزلة چراغ راه مردم عراق در جهت مبارزه با گرایش های استکباری 
و استبدادی صدام قرار گرفت. همچنین دولت عراق نیز از آشفتگی انقالبی حاکم بر 
ایران طی سال های اولیه استقرار جمهوری اسالمی استفاده کرد و تالش های پیشگیرانه ای 
در جهت جلوگیری از صدور انقالب اسالمی ایران نمود. ازجمله این تالش ها می توان 
به برخورد شدید با اسالم گرایان و مخالفان به خصوص شیعیان و علی الخصوص حزب 
انقالب  کانون  به  آشکار  و  گسترده  حملة  و  خواهرش  و  شهید صدر  اعدام  و  الدعوۀ 

اسالمی جهت انحراف، انهدام و مهار آن اشاره کرد )حشمت زاده1395: 86(. 
با طوالنی شدن جنگ ایران و عراق مفهوم صدور انقالب دستخوش تغییر و تحوالت 
مفهومی و معنایی شد. در طی سال های 1363 تا 1367 الگوی صدور انقالب در قالب 
اندیشة عدالت از منظر امام ادامه یافت. در این سال ها  صدور انقالب به معنای تبیین و 
ترویج الگوی مبارزاتی انقالب اسالمی و ارزش های اسالمی و انسانی آن تعریف می شود 
)دهقانی فیروزآبادی1393: 109(. از طرفی، همپوشانی عدالت و استقرار حکومت اسالمی 
عادل با تبلیغات اسالمی یکی از مهم ترین معانی صدور انقالب از منظر امام در این سال ها 
به شمار می آید. امام در سخنرانی های ایراد شده در طی سال های مذکور  عمدتاً به صدور 



  125

ت...
دال

و ع
غ 

بلی
د ت

بعا
ر ا

ی د
مین

 خ
ام

 ام
ظر

 من
 از

ی
الم

اس
ب 

قال
ر ان

دو
ص

انقالب  در قالب افکار و عقاید  و با تأکید بر ابزارهای غیرجنگی و مسلحانه تأکید داشت.
در یکی از سخنرانی های امام دراین باره آمده است که: 

و ما که می گوییم اسالم را ما می خواهیم صادر کنیم، معنایش این نیست که 
ما سوار طیاره  بشویم و بریزیم به ممالک دیگر. یک همچو چیزی نه ما گفتیم 
و نه ما می توانیم. اما آنکه ما می توانیم این است که به وسیله دستگاههایی که 
داریم، به وسیله همین صدا و سیما، به وسیله مطبوعات، به وسیله گروه هایی 
که در خارج می روند، اسالم را آن طوری که هست معرفی کنیم. اگر آن 
طوری که هست معرفی بشود آن طور به مردم ارائه بدهیم و به دنیا ارائه 
بدهیم، و همین خودش از هزارها توپ و تانک  بیشتر می تواند مؤثر باشد. 

)امام خمینی 1389 ج18: 364(.

چرخش الگوی صدور در دوران جنگ

همان  از  که  بود  امام، چرخشی  دیدگاه  از  انقالب  فرهنگی  به سمت صدور  چرخش 
با در نظر گرفتن  ایشان بر آن تأکید داشتند. درواقع  ابتدای استقرار جمهوری اسالمی 
اندیشة تبلیغ به عنوان ابزار صدور انقالب، ایشان همواره بر کار فرهنگی و انجام تبلیغ در 
جهت اشاعه الگوی حکومت اسالمی و استقرار عدالت تأکید داشتند. اما این تأکید در 
برهه ای از زمان یعنی در سال های 63 تا 67 دو چندان شده و در سخنرانی های متمادی 

ایشان به این موضوع اشاره می شد. 
الگوی جامعه  به عنوان  تا  بود  امام  تبلیغ فرهنگی مدنظر  نیز همواره  ایران  در داخل 
انقالبی که  به عنوان  فرهنگی  انقالب  قرار گیرد. صدور  ملل  توجه سایر  مورد  اسالمی 
ساختار فرهنگی ایران را متحول ساخته و افکار اسالمی و فرهنگ اسالم را در جامعه 
حاکم کرد از مهم ترین نمونة این طیف تبلیغ فرهنگی است. و در سخنرانی که مدیران 
و کارکنان صدا و سیما داشتند ایشان همچنین بر استفادة مؤثر از ابزارهای و رسانه های 
فرهنگی در جهت صدور انقالب تأکید کرده و مطبوعات و رسانه های جمعی صداوسیما  
را از ارکان اصلی آن نام  برده اند )ر.ک: امام خمینی 1389 ج18: 362-370(. ضرورت تبلیغ 
توسط دستگاه دیپلماسی و نخبگان ایرانی ساکن در خارج از مرزهای ایران نیز به عنوان 
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یکی از مهم ترین ابزارها در نظر گرفته  شده است.
درنتیجه، امام همواره بر صدور فرهنگی انقالب از طریق ابزارهای متنوع و مختلف 

تأکید زیادی داشته است تا در قالب تبلیغ این مفهوم مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت پرهیز از وابستگی فرهنگی و ترویج اندیشة سیاسی اسالم در قالب فکری 
امام و صدور فرهنگی انقالب درنهایت، به منظور مقابله با تالش غرب منجر به معرفی 

تمدنی نو بر پایة ارزش های الهی شد )اسپوزیتو1382: 209(.

تغییر در نخبگان حاکم بر جامعه ایران

به  انقالب  نیز در جهت عملی نمودن صدور  افراد اسالم گرای حاکم در رأس قدرت 
تالش های خود ادامه دادند. شهید رجایی پس از استعفای دولت موقت و ماجرای اشغال 

سفارت امریکا چنین می گوید: 
اشغال جاسوس خانه به شعار بعد از شاه نوبت امریکاست تحقق عینی بخشید 
است  و خط سیاست  نه شرقی و نه غربی امام را طوعا و یا کرها بر سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی حاکم کرد. سیاستی که در عین مبارزه بی امان با 
غرب جنایت کار کوچک ترین امید به شرق تجاوزگر نداشته و در مقابله با 
سلطه طلبی شرق دست نیاز به سوی غرب دراز نمی کند )اطالعات 59/11/8(. 

شهید باهنر معتقد بود:
در  مستضعف جهان  توده های  و  نهضت ها...  منافع  از  ...به طورکلی حمایت 

.)1360/5/15 )اطالعات  دارد  قرار  خارجی  سیاست  برنامه های  صدر 
اسالم گرایان در جهت اثبات مدعای خود از مفهوم الگوی صدور انقالب در اندیشة 

امام استفاده کرده و به این سخن امام استناد  کردند که: 
تمام  پشتیبان  و  نمی باشد  قائل  فرقی  مسلمان  کشورهای  بین  اسالم   ...زیرا 
به  کمر  ابرقدرتها  و  قدرتها  تمام  دیگر  طرفی  از  است.  جهان  مستضعفین 
نابودی مان بسته اند، و اگر ما در محیطی دربسته بمانیم قطعاً با شکست مواجه 

.)202 ج12:   1389 خمینی  شد )امام  خواهیم 
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اشغال افغانستان توسط شوروی

نیز فرصت  افغانستان توسط شوروی اشاره کرد. مسألة مذکور  به اشغال  باید  درنهایت 
دیگری در اختیار متولیان صدور انقالب قرار داد. تجاوز شوروی به افغانستان و حمایت 
از  به حمایت  انقالب،  امر صدور  متولیان  تا  باعث شد  از سوی شوروی  ارتش صدام 
جنگ  بارز  مصداق  افغان  مستضعفین  از  حمایت  چراکه  برخیزند؛  افغان  مجاهدین 
این حمایت  ازطرف دیگر،  فیروزآبادی 1393: 107(.  )دهقانی  می شد  تلقی  آزادی بخش 
در قالب گفتمان عدالت و تبلیغ در جهت صدور انقالب جای داشت. بدین معنی که 
حمایت از مجاهدین افغان در جهت نابودی ظلم و ستم و تجاوز خارجی و در هدف کلی 
استقرار حکومت اسالمی در آن کشور قرار داشت. ایران با حمایت از افغانستان در برابر 
تجاوز شوروی نشان داد که الگوی سیاست خارجی خود را در تعقیب شعار نه شرقی و 
نه غربی ادامه داده است.  و ازطرف دیگر، ضمن حمایت از مبارزان افغان در میزان سقوط 
شوروی و کمونیسم نیز ایران به خوبی نقش خود را بازی می کرد )حشمت زاده1395: 193( 
مجاهدین افغان نیز ضمن تأثیرپذیری از صدور انقالب اسالمی و مبارزه برای استقرار 
روسی   و  ازبکی  مختلف  زبان های  به  مطبوعات خود  و  نشریات  در  اسالمی  حکومت 
ایده های اسالمی را در مناطق مسلمان نشین شوروی نشر دادند و بدین ترتیب افغانستان به 
دلیلی شرایط خاص مبارزاتی، الگوی اسالمی و انقالبی را از ایران الهام گرفت و تبدیل 
به پایگاهی برای صدور انقالب اسالمی شد )حشمت زاده1395: 194(. اندیشه های سیاسی 
امام دربارة صدور انقالب اسالمی در قالب معنایی تبلیغ و عدالت  باعث شد تا صدور 

انقالب در گفتمان تقابل با سلطه شرق و غرب جای گیرد. 

نتیجه گیری

با در نظر داشتن مفهوم صدور انقالب اسالمی می توان چنین نتیجه گیری کرد که، امام 
همواره مفهوم صدور انقالب اسالمی را در قالب دو گفتمان اصلی و در قالب اندیشه 
سیاسی دنبال می کرد. 1. تبلیغ و 2. عدالت. تبلیغ به عنوان مهم ترین ابزار صدور انقالب 
دامنه معنایی این مفهوم را به حوزه های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشاند بدین معنی 
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که امام ضمن دعوت و تبلیغ مردم ستمدیده جهان جهت مبارزه برای استقرار حکومت 
اسالمی همواره بر متولیان امر صدور انقالب  تأکید می کنند که از ابزارهای فرهنگی در 
جهت صدور انقالب استفاده شود. این موضوع حتی در اندیشة مبارزاتی امام در سال های 
مبارزه با رژیم پهلوی نیز منعکس  شده است. ضرورت بهره گیری از زمینه های نرم افزاری 
امام پیوند برقرار  با نظریة عدالت  تبلیغ و اشاعة حکومت اسالمی درنهایت  موجود در 
کرده و به عنوان دو بال یک پیکر گفتمان اصلی صدور انقالب از منظر امام را تشکیل 
می دهد. به منظور برقراری جامعه اسالمی و عدالت اسالمی همواره عدالت اجتماعی و 
ضرورت مبارزه با استبداد و استکبار مورد تأکید امام بوده و به عنوان هدف نهایی صدور 
انقالب در نظر گرفته شده است و به تعبیردیگر، صدور انقالب در منظر امام در قالب 
دیپلماسی نرم و در جهت برقراری عدالت اجتماعی و تشکیل جامعه اسالمی است. در 
عمل نیز طی سال های پس از انقالب تا رحلت امام، فارغ از گرایش های برخی گروه های 
سیاسی در صدور انقالب اسالمی، مفهوم صدور انقالب در این دو قالب فکری تجلی 

 یافته است.
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تاریخ دریافت: 1398/4/8 | تاریخ پذیرش: 1398/11/25

نقش طبقۀ متوسط سنتی در تحوالت سیاسی ایران
)مطالعه موردی: دوران شکل گیری انقالب اسالمی(

علی جان مرادی جو
استادیار دانشگاه افسری امام حسین)ع(، گروه معارف اسالمی، تهران، ایران

moradialijan@gmail.com

موضوعات  از  سیاسی  تحوالت  در  اجتماعی  نیروهاي  نقش  بررسی  چكیده: 
نیروهاي  مهم و اساسی در جامعه شناسی سیاسی است. طبقات اجتماعی ازجمله 
متمایز اجتماعی محسوب می شوند که در تحلیل عملکرد نیروهاي اجتماعی ایفاي 
نقش دارند. در بین تقسیمات طبقات اجتماعی همواره نقش طبقة متوسط سنتی 
ایران مورد توجه قرار داشته است. مقالة حاضر  در تحوالت سیاسی و اجتماعی 
با هدف بررسی نقش طبقة متوسط سنتی در دوران شکل گیری انقالب اسالمی 
ایران به رشتة تحریر درآمده است. این مقاله، به لحاظ روش شناسی از نوع مطالعه 
توصیفی - تحلیلی است. براي جمع آوری اطالعات از روش کتابخانه ای و اسنادي 
سنتی،  متوسط  طبقة  تحلیل  براي  انتخابی  نظري  چهارچوب  است.  شده  استفاده 
با  سعی کرده اند ارتباط انواع سرمایه را  نظریة انواع سرمایة پیر بوردیو است که 
طبقة اجتماعی مورد توجه قرار دهند. نتایج تحقیق نشان می دهد که طبقة متوسط 
مناسب  بهره برداری  طریق  از  ایران  اسالمی  انقالب  دوران شکل گیری  در  سنتی 
توانست  نمادین  و  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی،  متنوع  سرمایه های  از 

بر دیگر رقیبان پیروز شود و نقش هژمونیک در ساختار قدرت سیاسی پیدا کند.
کلیدواژه ها: انقالب اسالمی ایران، بازاریان، پیر بوردیو، روحانیون، طبقة متوسط 

سنتی
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مقدمه

مطالعات مربوط به تأثیر نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی چه در دوره های ثبات و چه 
در دوره های تحول از مدت ها پیش مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی و جامعه شناسان 
بوده است، به طوری که، جامعه شناسی سیاسی که یکی از حوزه های اصلی علوم سیاسی و 
اجتماعی است از مجموعه این مطالعات تکوین یافته است. موضوع اصلی جامعه شناسی 
سیاسی بررسی روابط دولت و جامعه به ویژه تأثیرات جامعه بر روی دولت است، ازاین رو، 
در جامعه شناسی سیاسی شناخت جامعه و پیچیدگی های آن نقطة آغازین شناخت زندگی 
سیاسی به شمار می رود و کوشش می شود زندگی سیاسی به وسیلة متغیرهای اجتماعی 

توضیح داده شود.
اواسط سدة سیزدهم شمسی  از  اجتماعی که دست کم  نیروهای  مهم ترین  از  یکی 
است،  داشته  نقش  ایران  اجتماعی  سیاسی  تحوالت  به ویژه  و  حکومت  و  سیاست  در 
طبقة متوسط سنتی می باشد. طی این دوره، طبقة متوسط سنتی تقریباً در همة تحوالت 
اجتماعی و سیاسی یا نقش اول را ایفا کرده است و یا نقش قابل  مالحظه ای داشته است. 
هم جنبش تنباکو و هم انقالب مشروطیت در درجة اول عمدتاً به دست این نیروهای 
اساسی  ارکان  از  یکی  نفت  کردن صنعت  ملی  نهضت  در  و  شده اند  محقق  اجتماعی 
نهضت بودند. همچنین بار سنگین قیام 15 خرداد 42 بر دوش این طبقه بود و سرانجام 
در انقالب اسالمی که به دست قاطبة مردم ایران و با شرکت و همکاری اغلب طبقات 
اجتماعی صورت گرفت، طبقة متوسط سنتی در صف اول نهضت قرار داشت. ازاین رو، 
می توان گفت که مطالعة نقش طبقة متوسط سنتی در زندگی سیاسی و به ویژه تحوالت 

اجتماعی سیاسی ایران یکی از شاه  کلیدهای جامعه شناسی سیاسی ایران است.
یکی از ویژگی های بزرگ انقالب اسالمی که آن را از این لحاظ از همه نهضت های 
قبلی متمایز می کند این است که این انقالب علی رغم نهضت های گذشته، آرمان های 
گذاشت.  اجرا  مورد  را  سنتی  متوسط  طبقة  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سیاسی، 
ازاین رو، برخالف نهضت های گذشته، طبقة متوسط سنتی به ویژه روحانیون و بازاریان از 
نتایج این انقالب شادکام شدند. درواقع انقالب سال 1357 بسیاری از ویژگی های جامعه 
ایران و ازجمله ساختار قشربندی آن را دگرگون نمود. یکی از پیامدهای سرنوشت ساز و 
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تاریخی انقالب اسالمی و جنگ قدرت پس  از آن به زیر کشیدن طبقة حاکم بورژوازی 
جدید  سرآمدان  و  سنتی  اجتماعی  نیروهای  توسط  قدرت  کردن  قبضه  و  کمپرادور1 
سیاسی و فرهنگی بود. طبقة متوسط سنتی با مدیریت و هدایت هژمونیک روحانیون در 
اتحاد با طبقة متوسط جدید جایگزین آنان گردیدند، ولی این اتحاد دوامی نیاورد. پس 
از کناره گیری دولت موقت، طبقة متوسط سنتی اقدام به تشکیل دولت جدیدی با ماهیت 

فرهنگی و سیاسی متفاوتی نمود.
درواقع در ایران نه تنها طبقة متوسط سنتی در طبقة متوسط جدید ادغام نشد و قدرت 
انقالب  بلکه در  به رغم اصالحات دم ساز گرایانه پهلوی ها تضعیف نگردید،  روحانیون 
1357 روحانیت هم از جنبة سیاسی و هم از جنبة قضایی و قانون گذاری و حتی اجرائی 
نیز  بازار  تجار  ازطرفی،  گرفته.  دست  به  را  قدرت  قانونی،  سازوکارهای  از  استفاده  با 
که در سال های دهة 1350، از برکت افزایش بهای نفت و رشد واردات و رونق بازار 
کاالهای مصرفی، سرمایه هایشان افزایش  یافته و اتحاد سنتی خود را با روحانیون حفظ 
کرده بودند، پس از انقالب وارد شبکه های مدیریتی شده و همراه با تحوالت سیاسی - 
اقتصادی و اجتماعی، به ویژه در دوران جنگ تحمیلی، خود را در میان قشرهای باالی 
جامعه تثبیت کردند. درواقع گسترش نهادهای دولتی و افزایش نقش نظارتی دولت پس 
از انقالب اسالمی، باعث گردید که نفوذ نظام در کلیة عرصه های اجتماعی افزایش یابد 
و اقشار و طبقات جدید ازجمله طبقات پایین جامعه وارد عرصة نخبگان و ساختار قدرت 
شوند. دراین میان، روحانیون و بازاریان به عنوان دو رکن اصلی طبقة متوسط سنتی نقش 
مهمی ایفا نمودند و روستاییان و طبقات پایین  شهری نیز با حضور در نهادهای انقالبی و 

دولتی، وارد جرگة الیگارشی یا بلوک قدرت شدند.
براین اساس، سؤال اصلی مقاله این است که طبقة متوسط سنتی در دوران شکل گیری 
چه  از  خود  رقیبان  بر  پیروزی  برای  و  بود  برخوردار  نقشی  چه  از  اسالمی  انقالب 

سرمایه هایی استفاده کرد و چگونه از این سرمایه ها بهره برداری نمود؟

1. Comprador Bourgeoisie
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این سؤال چنین است که طبقة متوسط سنتی  به  پاسخ  برای  فرضیة اصلی پژوهش 
در دوران شکل گیری انقالب اسالمی )1357-1360( نقش هژمونیک پیدا کرد؛ چون 
توانست از سرمایه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و نمادین خود به خوبی 
استفاده کند و این سرمایه ها را از طریق بسیج افکار عمومی، پشتیبانی مالی، نمادسازی، 

حمایت سیاسی، مرجعیت اجتماعی، نهادسازی و ... مورد بهره برداری قرار دهد.

تبیین مفهومی

مفهوم طبقة متوسط1 مفهومی بسیار قدیمی است. در یونان باستان به خصوص در فلسفة 
ارسطویی تعادل جوامع در گرو آن دانسته شده است که از گرایش مبالغه آمیز به یک سو 
پرهیز گردد و همواره موقعیت آرمانی را در میانه و حدفاصل دو سوی متضاد با یکدیگر 

 جست )فکوهی 1383: 1(.
دارد.  قرار  جامعه  پایین  و  باال  طبقة  دو  بین  سیاسی  جامعه شناسی  در  متوسط  طبقة 
طبقة متوسط صرفاً از افراد یا گروه هایی که دارای موقعیت مشترک در نظام اقتصادی 
یا سیاسی هستند، تشکیل نشده است، بلکه عوامل ذهنی و خودآگاهی طبقه ای، به عنوان 
باشد. طبقة  باید وجود داشته  نیز  پیدایش طبقه برای خود  پیش شرط تشکیل طبقاتی و 
به دو گروه سنتی و جدید تقسیم می شود. طبقة متوسط سنتی شامل  ایران  متوسط در 
بازار و روحانیت و طبقة متوسط جدید شامل روشنفکران و تحصیل کردگان دانشگاهی 

)عیوضی 1380: 18(.
خرده بورژوازی ملی و روحانیون با توجه به نقش آنان در روند تحوالت سیاسی و 
اجتماعی و پایبندی آنان به فرهنگ سنتی جزو گروه اول جای می گیرند. نهاد روحانیت 
در طول تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران همیشه با خرده بورژوازی شهری پیوند ارگانیک 
بر استقالل مالی،  افزایش منزلت اجتماعی و رشد ّکمی روحانیون عالوه  داشته است. 
داشتن تشکیالت منسجم و ارتباط با توده های مردم، ناشی از وجود ارتباط فکری و مالی 

بین این گروه است )توسلی و انصاری 1379: 159(.

1. Middle class
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ازنظرنویسنده، طبقة متوسط سنتی1 در ایران به مجموعه ای از افراد، اقشار و طبقات اطالق 
می شود که از نظر شأن و آگاهی طبقاتی به »سنت« که مهم ترین مؤلفة شکل دهنده آن عنصر 
مذهب است، تعلق دارند. چراکه به زعم این پژوهش، عامل مذهب اصلی ترین مبنا در کنش 
اجتماعی و سیاسی طبقة متوسط سنتی ایران در ادوار و رویدادهای مختلف تاریخی بوده و 
رهبری سیاسی و مذهبی آن همواره به روحانیت اختصاص داشته است. در تعریف دیگری 
می توان گفت که طبقة متوسط سنتی به گروهی اطالق می شود که به واسطة اصول اعتقادی 
و منافع اقتصادی خواهان حفظ وضع موجود می باشند و هرگونه تغییر در وضع موجود و 

گسترش نوگرایی را تهدیدکنندة سنت های مورد اعتقاد و منافع خود تلقی می کنند.

تبیین نظری

و  مستقل  متغیر  اصلی  شاخص های  به  توجه  جهت  به  پژوهش  این  نظری  چهارچوب 
پیر بوردیو2  انواع سرمایه  ایران، نظریة  با فضای اجتماعی  این شاخص ها  سازگار بودن 
است. بوردیو از جمله نظریه پردازان جامعه شناسی است که در رابطه با طبقه و قشربندی 
اجتماعی تحلیل هایی جدید و کارا ارائه داده است. او طبقة اجتماعی را در رابطه با میزان 
برخورداری افراد از انواع سرمایه مورد بررسی قرار داده و به نوعی، نظریة او در این باب 
مفهوم سرمایه،  ارائة  است. وی در  وبر  و  مارکس  نظریات  و دربردارندة  تکمیل کننده 
ضمن تأیید نظر کارل مارکس3، در جهت ادغام نظریة وی با ماکس وبر4 تالش می نماید.  
)سرمایه های  ذهنی  و  اقتصادی(  )سرمایة  عینی  ابعاد  در  را  سرمایه  نوع  چهار  بوردیو 
فرهنگی، نمادین، اجتماعی و در بعضی کشورها سرمایه سیاسی( معرفی می کند که در 
یک فضای چهاربعدی به نام فضای اجتماعی با ایجاد نظام نابرابری، تبلور می یابند. تفاوت 
دیدگاه بوردیو با سایر نظریه پردازان در این است که در نظر وی سرمایه، ابزار تمایز بین 

طبقات اجتماعی است.

1. Traditional middle class
2. Pirre Bourdieu
3. Karl Marx
4. Max Weber
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در ادامه با بهره گیری از نظریه انواع سرمایه بوردیو و سازگاری آن با فضای سیاسی 
ایران  سیاسی  تحوالت  در  سنتی  متوسط  طبقة  نقش  تبیین  به  ایران  جامعة  اجتماعی  و 

می پردازیم.

تبیین انواع سرمایه ها

رویکرد مورد بررسی در این مقاله نظریة انواع سرمایه پیر بوردیو است. چون نظریة انواع 
سرمایه در شناخت طبقات اجتماعی و به ویژه طبقة متوسط سنتی در تأثیرگذاری بر تحوالت 
سیاسی بسیار کاربردی و درخور تأمل است؛ بنابراین چهارچوب نظری این پژوهش توجه 
به انواع سرمایه های بوردیو هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عینی و مصداقی در رقابت ها و 

منازعات سیاسی دوران شکل گیری انقالب اسالمی مورد توجه و امعان نظر است.

سرمایۀ اقتصادی

از قبیل نقدینگی، مالکیت، اموال  افراد  اقتصادی1 به مجموعه ای از دارایی های  سرمایة 
غیرمنقول و غیره اطالق می شود که کنشگر با تکیه بر آن به کنش های آگاهانه اقدام 
می نماید. بوردیو این سرمایه را متعلق به طبقات باالی جامعه می داند که نشان دهندة تمایز 
طبقاتی آنان از طبقات پایین است. بوردیو این گونه سرمایة اقتصادی را تعریف می نماید: 
»دارایی ها و کاالهای لوکسی که به یک فرد تعلق دارد« )Bourdieu 1998: 70(. سرمایة 
اقتصادی بوردیو با مفهوم سرمایة مارکس کاماًل مطابقت دارد. از ویژگی های مهم این 
سرمایه این است که به راحتی قابل  تبدیل به سرمایة اجتماعی و فرهنگی است و از درجة 

سیال باالیی برخوردار است.

سرمایۀ اجتماعی 

سرمایة اجتماعی2 به مجموعه ای از ارتباطات اجتماعی افراد با متنفذان جامعه، دوستی ها و 
رابطه ها اطالق می شود که افراد بدان وسیله موقعیت خود را مستحکم می سازند. بوردیو 

1. Economy Capiral
2. Social Capital
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ایجاد ارتباط با افراد مشهور را سبب تثبیت جایگاه کنشگر، چه به صورت مادی یا نمادین 
می داند. سرمایة اجتماعی از نظر او در مجموعه منابع واقعی و بالقوه ای است که در اثر 
عضویت در شبکه اجتماعی یا سازمان ها به دست می آید )Bourdieu 1984: 248(. با 
حفظ و یا انباشت سرمایة اجتماعی سایر سرمایه های فرد نیز گسترش می یابد؛ چون افراد 

با کسب این سرمایه منابعی را به دلیل عضویت در گروه می توانند به دست آورند.

سرمایۀ فرهنگی 

سرمایة فرهنگی1 مجموعه ای از ثروت های موجود در افراد است که از طریق آموزش، 
کسب مدارک تحصیلی و تولیدات فرهنگی حاصل می شود. این سرمایه با کار مداوم و 
تالش مستمر شکل می گیرد و افراد صاحب این سرمایه را در جامعه از جایگاهی مناسب 
برخوردار می کند. مفهوم سرمایة فرهنگي نزدیک به مفهوم وبري »شیوة زندگي« است 
که شامل مهارت های خاص، سلیقه، نحوة سخن گفتن، مدارک تحصیلي و شیوه هایی 

می گردد که فرد از طریق آن خود را از دیگران متمایز می سازد )فاضلی 1382: 38(.

سرمایۀ نمادین 

به  تا  می گیرد  به کار  فرد  که  می گردد  نمادهایي  کاربرد  شامل  نمادین2  سرمایة  مفهوم 
سطوح دیگر سرمایة خود مشروعیت بخشد )Turner 1998: 512(. بوردیو، برای بسط 
مفهوم سرمایة نمادین، از مفاهیم »کاریزماتیک«3 و »مشروعیت«4 وبر کمک می گیرد؛ 
می توان گفت مهم ترین تأثیر وبر بر بوردیو در اینجا نمایان می شود )سوارتز 1381: 3(. 
این سرمایه را می شود در کنار سرمایه فرهنگی قرار داد. براین اساس، موقع بررسی نقش 
انواع سرمایة طبقة متوسط سنتی در تحوالت سیاسی دوران شکل گیری انقالب اسالمی، 
سرمایة نمادین در کنار سرمایة فرهنگی قرار می گیرد؛ بنابراین در این پژوهش هر جا 

1. Cultural Capital
2. Symbolic Power
3. Charismatic
4. Legitimacy
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بحثی از سرمایة فرهنگی شود، سرمایة نمادین هم مدنظر است.

سرمایۀ سیاسی 

غیر از سرمایه های فوق، در ایران، سرمایة دیگری در فضای اجتماعی نقش بازی می کند 
و آن سرمایة سیاسی1 است که اگر کسی سرمایة سیاسی را به دست آورد سرمایه های 

دیگر را تا حدی می تواند برای خود بازآفرینی کند.
سرمایة سیاسی، شکلی از سرمایة نمادین است. اعتبار چنین سرمایه ای بر مبنای باور یا 
مقبولیت و شناسایی استوار شده است. یا به تعبیر دقیق تر، سرمایة سیاسی بر مبنای اقدامات 
بی شمار اعتباربخشی به واسطة کارگزارانی استوار شده است که آن را به یک شخص 
اعطا می نمایند )Bourdieu 1991: 192(. درهمین راستا، در بطن میدان سیاسی دو نوع 
سرمایه سیاسی دیگر از سوی بوردیو مورد شناسایی قرار گرفته است: سرمایه سیاسی که 

به گونه ای فردی به دست می آید و سرمایة سیاسی که به واسطة تفویض کسب می شود.

فضای اجتماعی بوردیو

بوردیو در یک فضای چهار بعدی موضع های اجتماعی، سیاسی و سبک های زندگی 
عامالن اجتماعی را بر اساس جایگاه آنان در توزیع آماری چهار اصل تفاوت گذار؛ یعنی 
»سرمایة اقتصادی«، »سرمایة اجتماعی«، »سرمایة فرهنگی و نمادین« و »سرمایة سیاسی« 
با  متناسب  ابعاد فضای اجتماعی را  باید  ایران  برای جامعه ای چون  ترسیم کرده است. 

ویژگی های آن برگزینیم.
نظر  در  سرمایه  چهار  با  فضایی  نخست  ایران  اجتماعی  فضای  طرح  در  ازاین رو، 
می گیریم: سرمایة اقتصادی )A(، سرمایة اجتماعی )B(، سرمایة فرهنگی و نمادین )C( و 
سرمایة سیاسی )D(. برآیند این سرمایه ها، سرمایة کلی )XY( هر فرد یا گروه اجتماعی 
سرمایه،  چهار  تالقی  منطقة  در  سرمایه ها  کل  سرجمع  اساس  بر  و  می دهد  تشکیل  را 
بعد  انتخاب  )نمودار شمارة 1(.  اجتماعی مشخص می شود  این فضای  آنها در  جایگاه 

1. Political capita
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ایران دارایی های فراوان و  ایران بدین دلیل است که دولت در  برای  »سرمایة سیاسی« 
باالترین درآمد را )عمدتاً از طریق فروش نفت( دارا بوده، لذا، قدرت سیاسی و حکومتی 
در  نابرابری  ساختار  می کند.  مهیا  مساعدی  زمینة  دیگر،  سرمایه های  به  دسترسی  برای 
ایران به جامعه منقسم به طبقات1 آنتونی گیدنز2 نزدیک است که در آن ساختار سیاسی 
تعیین کنندة ساختار اقتصادی است؛ بنابراین سرمایة سیاسی در ایران عاملی تعیین کننده در 

کنار سرمایة اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.
عامالن اجتماعی که در این فضا در یک موضع قرار می گیرند دارای منافع، سلیقه ها، 
مواضع  داشتن  احتمال  و  می شوند  یکسانی  کمابیش  گفتمان  و  ایدئولوژی  دیدگاه ها، 
سیاسی یکسان در آنها بسیار زیاد است. تبدیل شدن این مواضع یا ائتالف مجموعه ای 
از مواضع به یک طبقه یا نیروی اجتماعی که گفتمان یک طبقه را نمایندگی می کند 
مستلزم اقدام آگاهانه سیاسی و چالش برای حفظ قدرت، موقعیت، منافع و یا به دست 
آوردن آنهاست. این مطلب را با طرح نمونه ای در تاریخ معاصر ایران می توان بیان داشت. 
روحانیت که با تغییر گفتمان خود، بر اساس فقه و مرجعیت اصولی، سرمایة اجتماعی 
و فرهنگی خود را ارتقاء داده بودند، از گذشته های دور موضع اجتماعی شان با موضع 
بازاریان )صاحبان سرمایه اقتصادی( نزدیک بود. اقدام مشترک آنان در مبارزه با امتیاز 
تنباکو از این ائتالف سیاسی طبقه ای ساخت که رهبری جنبش تنباکو را در دست گرفت. 
همین طبقه در انقالب مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت، قیام 15 خرداد 1342 و 

مهم تر از همة اینها در دوران شکل گیری انقالب اسالمی نقش بسیار مؤثری داشت.

1. Class divided society
2. Anthony Giddens
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نمودار شماره 1 فضای اجتماعی چهاربعدی بوردیو

در این نمودار افراد و نهادها بر اساس حجم کلی سرمایه ای که در اختیار دارند در 
فضای اجتماعی )میدان رقابت سیاسی( توزیع می شوند. سپس توزیع آنها در این فضای 
اجتماعی بر اساس ترکیب سرمایه هایشان انجام می شود. کسانی که در انباشت بیشترین 
سرمایه توفیق حاصل نموده اند، مسلط خواهند بود؛ بنابراین در فضا و میدان اصلی رقابت، 
سرمایه   XY تالقی  نقطة  در  سرمایه ها  تجمیع  در  که  بود  آن  کسی خواهد  از  هژمونی 
بیشتر  بیشتری سامان دهد و هر چه توزیع سرمایه ها در میان چهار سرمایه ترسیم  شده 
باشد، امکان موفقیت و پیروزی بیشتر خواهد بود. چیزی که طبقة متوسط سنتی در دوران 

شکل گیری انقالب اسالمی به بهترین حالت از آن استفاده کرده است.

سازگاری نظریه بوردیو در مورد ایران 

در اغلب آثار جامعه شناختی رسم این است که از مؤلفه هایی مثل درآمد، شغل، تحصیالت 
لکن  استفاده شود.  اجتماعی  طبقات  اصلی  به عنوان شاخص های  اجتماعی،  سابقة  یا  و 

A. سرمایه اقتصادی

B. سرمایه اجتماعی

C. سرمایه فرهنگی و نمادین

D. سرمایه سیاسی

XY. سرمایه کلی
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)قبیله ای،  ایرانی  ناهمگنی جامعة  از جمله  به دالیل زیاد،  را  این شیوه  این پژوهش  در 
شهری، روستایی و...(، نقش تعیین کنندة مذهب در ساختار اجتماعی، عدم توسعة کامل 
صنعتی و نوسازی هایی از باال )به ویژه در دوران پهلوی ها و برخی از آن هنوز هم در 
بعد از انقالب ادامه دارد( و وجود مشکالت تئوریک در شاخص های درآمد، شغل و 
تحصیالت، ضرورت دارد تا شاخص های دیگری را در بررسی طبقات اجتماعی از جمله 

طبقه متوسط سنتی در جامعه ایرانی به کار ببریم.
اگرچه از نظر تحلیلی می توان چهار سرمایة اساسی طبقة متوسط سنتی )اقتصادی، 
سیاسی، فرهنگی - نمادین و اجتماعی( در ایران را از یکدیگر جدا نمود، اما در عالم واقع 
در اکثر دوران بین این چهار سرمایه )قدرت( هم پوشی وجود داشته است. به عنوان مثال، 
ازیک طرف، قدرت سیاسی راه را برای قدرت های اقتصادی باز کرده است و امکانات 
اقتصادی، نفوذ در دستگاه حاکمه را هموار نموده است. ازطرف دیگر، قدرت فرهنگی، 
بعضی از امکانات اقتصادی )کمتر به صورت حق مالکیت و بیشتر به صورت حق تصرف( 
و حاکمیت سیاسی )حق والیت و قضاوت شرعی( را به وجود آورده است. باالخره از 
طریق قدرت اجتماعی به صورت شبکة ارتباطی، امکان اتصال خانوادگی و خویشاوندی، 

روابط حرفه ای، مرید و مرادی و غیره، هم پوشی این قدرت ها نمود پیدا کرده است.
در این پژوهش جامعة ایران در دورة شکل گیری انقالب اسالمی را از زاویه تحلیل 
طبقاتی، یعنی نقش طبقة متوسط سنتی در تحوالت سیاسی بررسی می کنیم، ولی این نکته 
در این پژوهش مشهود است که تحلیل طبقه به ویژه طبقة متوسط سنتی به واسطة شیوة 
تولید و تقسیم کار نیست، بلکه معیارهای مختلفی همچون نگرش، داشتن سرمایه و منابع، 
دیدگاه های ذهنی، اصول اعتقادی، منزلت پایگاه اجتماعی، مدنظر است. چون احتماالً 
در جامعة دینی ایران نیروهای اجتماعی و سیاسی بر اثر تضاد و کشمکش های طبقاتی 
پدید نمی آیند، بلکه به دنبال عقاید متضاد )سنت و تجدد( ایجاد می شوند. توجه به سنت 
و مذهب، نگاه جدید به جهان امروزی و تحوالت تکنولوژیک، نحوة مدیریت جامعة 
اصلی  علت  از  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی،  و شکاف های  امروزی  پیچیدة 
تفکیک نیروهای اجتماعی موجود در جامعه است. بر این اساس است که ما با مسامحه از 

واژة طبقة متوسط سنتی و جدید برای این جدایی و تفکیک اجتماعی استفاده می کنیم.
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سرمایه های طبقۀ متوسط سنتی

منابع و سرمایه های اقتصادی

شبکة  تقلید،  مرجع  نهاد  پیدایش  با  و  علمیه  حوزه های  بر  اصولی  گرایش  تفوق  با 
روحانیت، تمرکز یافت و وجوهات شرعی می توانست از مصارف محلی فراتر رود و 
در اختیار کل شبکه قرار گیرد تا به مصارف ملی و نیز به مصارف الزم در جهان تشیع 
برسد. همچنین پیش ازاین مشاهده کردیم که نیروی سیاسی بازار در طول تاریخ معاصر 
با روحانیون پیوند بسیار نزدیکی داشت و از این رهگذر، ضمن برطرف نمودن نیازهای 
افزایش قیمت  از  نیز مطالبات خویش را برآورده می کرد. پس  مادی روحانیون، خود 
نفت، وقتی درآمدهای نفتی وارد اقتصاد ایران شد، درآمد بازاریان و طبقة متوسط سنتی 
نیز فزونی یافت و به تبع آن، درآمد روحانیون و نیز مؤسسات فرهنگی دینی نیز افزایش 
یافت. ازاین رو، یکی از پژوهشگران، رابطة جالبی میان سیاست های نفتی شاه و فزونی 
یافتن توان مخالفانش ترسیم کرده است: »...رونق درآمدهای نفتی، فرصتی برای طبقة 
متوسط سنتی فراهم کرد تا از طریق آن، منابع مالی مراکز دینی را تأمین و دبیرستان های 
خصوصی تأسیس کند که در آن بر اهمیت اسالم تأکید می شد« )آبراهامیان 1391: 250(.

وجوهات شرعی و به ویژه سهم امام)ع( که مستقیماً و بدون دخالت دولت از طرف 
مردم به روحانیت پرداخت می شد، تأثیر بسزایی در استقالل سیاسی روحانیت داشت. 
تنها با دسترسی به منبع مالی مزبور، روحانیت می توانست هزینة مبارزه با رژیم را تأمین 
کند و همچنین می توانست خدمات اجتماعی و رفاهی به توده های مردم ارائه کند و در 
میان آنان محبوبیت پیدا کند. بازاریان متدین در این زمینه نقش بزرگی را بازی می کردند 

)سمیعی 1397: 673(.

سرمایۀ اجتماعی 

مهم ترین سرمایة روحانیت بدون اغراق، سرمایة اجتماعی در اختیار آن نیروی سیاسی 
تکایا، حسینیه ها، هیأت های  از مساجد،  اساس یک شبکة گسترده  بر  این سرمایه  بود. 
عزاداری، مدارس و حوزه های علمیه شکل می گرفت که در مرکز آن مراجع تقلید، در 
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سطح میانی علمای بالد و امامان جماعت و واعظان و در اطراف آن افراد متدین و معتقد 
قرار داشتند. این شبکه کارآیی گسترده ای در بسیج توده ها داشت و به روحانیون امکان 
می داد که به سادگی بتوانند فقط ظرف چند ساعت، میلیون ها نفر را به خیابان بیاورند و 
تظاهراتی را ترتیب دهند که نظم و سازمان دهی حاکم بر آن همة ناظران را مبهوت کند.

به هرحال، روحانیت از جهت توان برقراری سامان سیاسی از رقبای خود بسیار تواناتر 
بود. در شرایط بحرانی خأل قدرت، فقط نهادهای کارآیی مانند مساجد، تکایا، حسینیه ها، 
با وجود پرسنل آماده و با نفوذی مانند ائمة جماعت و مسجدی ها و اعضای هیأت ها و 
همچنین با اتکاء بر شبکة گستردة علما و روحانیون در شهر و روستاها می توانستند کاری 
را انجام دهند که رقبای سیاسی آنان، ابزاری برای انجام آن نداشتند. درآن زمان، مساجد 
به رهبری یک روحانی، هم  محل توزیع سالح بود و هم محل توزیع ارزاق عمومی و 
هم ایجاد امنیت و محاکمه و مجازات سارقان و کالهبرداران و رسیدگی به اختالفات و 
منازعات میان ساکنان محله. تمام وظایف اصلی حکومت که بدون متصدی مانده بود، 
را مساجد و کمیته های  بدنة اصلی حکومت  انجام می گرفت. در عمل،  این شبکه  در 
انقالب - معموالً با یک رئیس روحانی یا یک غیرروحانی متدین - تشکیل می دادند و 
نه دولت موقت که تازه می خواست نهادهای تقریباً فروپاشیده اداری، نظامی و انتظامی 

پیشین را احیاء و به وسیلة آنها حکومت کند )سمیعی 1397: 673(.
نهادهای  توانست  داشت،  اختیار  در  که  اجتماعی  سرمایة  از  استفاده  با  روحانیت 
بود.  اساسی  نقش  دارای  اسالمی،  جمهوری  ابقای  در  که  کند  تأسیس  را  قدرتمندی 
بنیاد  سازندگی،  جهاد  اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه  اسالمی،  انقالب  کمیته های 
سامان  توانستند  که  بودند  انقالبی  نهادهای  از  دیگر  بسیاری  و  شهید  بنیاد  مستضعفان، 
سیاسی را در آن ایام متالطم به کشور بازگردانند و بقای قدرت را در دست روحانیت 

تضمین کنند.

سرمایه های فرهنگی و نمادین

به هنگام انقالب اسالمی، روحانیت دارای سه سرمایة فرهنگی ارزشمند بود: سرمایة تاریخی، 
جنبه های فرهنگی ایدئولوژیکی سیاسی و سرمایة ارتباطی. سرمایة تاریخی روحانیت در 
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نهادینه بودن تشیع و وجود گرایش قوی مذهبی در میان توده های مردم ایران ریشه داشت. 
هنگامی  که فردی مانند امام، شخصیتی فرهمند پیدا می کند، باید دو عامل را مورد توجه 
قرار داد. یکی وجوه شخصیتی آن فرد است و دیگری شرایط حاکم بر جامعه ای که آن 
فرد در آن فرهمند می شود. امام هرگز نمی توانست در یک کشور غیرمسلمان یا غیر شیعه، 
دارای نفوذی مشابه نفوذ شخصیتی خود در ایران شود. هر نوع توانایی شخصیتی، تنها در 
یک ظرف اجتماعی خاص، جذابیت دارد و مورد استقبال قرار می گیرد؛ بنابراین فضای 
موجود در جامعة ایران را که یک روحانی شیعه می توانست در آن فضا محبوب دل ها 
شود، باید جزو مهم ترین سرمایه های فرهنگی روحانیت دانست. این پیش زمینة تاریخی 

یکی از مهم ترین سرمایه های فرهنگی روحانیت بود )سمیعی 1397: 674(.
دومین سرمایة فرهنگی روحانیت در ایران، نمادهای فرهنگی ریشه داری است که 
با ایدئولوژی سیاسی موردنظر روحانیت پیوند داشت. از زمان قاجار گرایش اصولی و 
فقاهتی در میان روحانیت غلبه یافت. فقه یک نظام حقوقی تمامت گراست که جنبه های 
سیاسی را نیز پوشش می دهد و نظریة والیت  فقیه، شاهد مهمی برای سیطرة فقه بر سیاست 
است. ولی فارغ از ابعاد سیاسی، ایدئولوژی سیاسی روحانیت با نمادهای ریشه دار فرهنگی 
محسوب  روحانیت  برای  فرهنگی  مهم  سرمایة  یک  به نوبة خود،  که  بود  گره  خورده 
می شد. بسیاری از تحلیل گران انقالب، به این نکته توجه داشتند که »همانندسازی مبارزه 
سیاسی علیه شاه با واقعة عاشورا، مردم را مشتاقانه به استقبال از شهادت و مرگ هدایت 

کرد« )حسینی زاده 1389: 267(.
سومین سرمایة فرهنگی روحانیت، سرمایة ارتباطی روحانیت با توده ها بود. ارتباط 
نزدیک  آشنایی  و  تکایا  و  مساجد  در  مردم  توده های  با  روحانیون  مستقیم  و  مداوم 
روحانیون با زبان مسائل مردم کوچه و بازار، گفتمان مشترکی میان توده ها و روحانیون به 
وجود آورده بود که ارتباطات میان این دو نیروی سیاسی را تسهیل می کرد. این گفتمان 
ارتباطی  کانال  و یک  بود  یافته  استمرار  مذهبی طی سال ها  مراسم  در  تاریخ  در طول 

فراگیر را بین مردم و روحانیت نهادینه می کرد.
بنابراین در رقابت و منازعه سیاسی بر سر قدرت بعد از انقالب، وجود این سه سرمایة 
فرهنگی برای روحانیت بسیار حیاتی بود تا بتواند نفوذ خود را در توده ها تضمین کند و 
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به هژمونی خود بر سایر گروه ها دست پیدا کند.
در دوران شکل گیری انقالب اسالمی، امام با اتصال جنبش مردمی به امورات غیبی 
و آسمانی، بیش ازپیش میدان سیاسی را نمادین ساخت. وی به منظور برقراری حکومت 
از آِن  پیروزی را  پیوند می زند و  با حکم خدا  نظر مردم را  اسالمی و عدالت، رأی و 

خداپرستان می داند.
ما می خواهیم یک حکومت الهی باشد موافق میل مردم، رأی مردم، و موافق  
حکم  خدا. آن چیزی که موافق با اراده خداست موافق میل مردم هم هست. 
مردم مسلمانند، الهی هستند، وقتی ببینند عدالت را می خواهد اجرا بکند. خدا 
این  به حال  بشود. خدا می خواهد که  اجرا  مردم  بین  می خواهد عدالت در 

ضعفا و طبقه سوم یک فکری بشود )امام خمینی 1389 ج 4: 461(.
ظهور امام به عنوان مرجع تقلید و واجد سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و نمادین سبب 
بی همتا و صاحب ویژگی های  به شخصیتی  ایران، وی  نمادین شدة  شد که در جامعه 
منحصربه فرد تبدیل گردد. او کسی بود که توانست صاحب عالی ترین نوع قدرت، یعنی 
قدرت فرهنگی و نمادین را در میدان سیاسی به دست آورد و جمهوری اسالمی را با 
مشروعیت نمادین مستقر سازد. بر اساس نظریه بوردیو، قدرت نمادیِن وی قدرتی بود که 
هیچ گونه چون وچرا در آن جایی نداشت و هر آنچه او می گفت از نگاه پیروانش سخنی 

پیامبرانه بود )استوار 1392: 239-240(.

سرمایه های سیاسی

سرمایة اجتماعی و فرهنگی که روحانیون از خیزش خرداد 1342 به بعد اندوخته بودند، 
پس از انقالب 1357 به سرمایة سیاسی عظیمی تبدیل گردید. شاگردان و یاران امام پس 
از انقالب به نمایندگی رهبری در نهادهای انقالبی، نیروهای نظامی و انتظامی، دانشگاه ها 
و همچنین امامت جمعه و نمایندگی رهبری در استان ها و شهرستان ها و تعدادی نیز به 
مقام های باالی دولتی منصوب شدند. در شورای نگهبان و مجلس نیز قدرت اصلی در 

اختیار روحانیون قرار داشت )بحرانی 1395: 276(.
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ازاین جهت،  و  بود  سیاسی  مبارزة  یک  انقالب،  در  قدرت  مبارزة  درعین حال، 
سرمایه های سیاسی روحانیت بیش از سایر سرمایه ها در جریان این مبارزه تعیین کننده 
بود. روحانیت در مقایسه با رقیبان خود از چند امتیاز و سرمایة سیاسی مهم بهره مند بود که 
عبارت بودند از: غفلت رقبا از توان سیاسی روحانیت، سرکوب رقبای سیاسی روحانیت 
توسط رژیم پهلوی، وجود تفرقه و اختالف در داخل نیروهای سیاسی دیگر، اصیل بودن 

مکتب سیاسی و سطح باالی ملی گرایی و اجنبی ستیزی )سمیعی 1397: 679(.

علل هژمونیک شدن طبقه متوسط سنتی

انقالب اسالمی ایران برخالف اکثر انقالب های قرن بیستم بیشتر در شهرها متمرکز بود 
و روستاییان در آن نقش چندانی نداشتند )فرهی 1375: 185(. گروه ها و طبقات اجتماعی 
شهری که ائتالف انقالبی را تشکیل می دادند عبارت بودند از: علما، طبقة متوسط سنتی، 
سطوح میانی و پایین طبقه متوسط جدید، روشنفکران، بازاریان، کارگران، دانشجویان 
و حاشیه نشین ها )آبراهامیان 1384: 419(. این طبقات و گروه ها روی هم رفته یک ائتالف 
انقالبی را برای سرنگونی رژیم پهلوی تشکیل می دادند. طبقات مختلف مردم از شرایط 
موجود ناراضی بودند و در این میان طبقات متوسط سنتی و جدید بیش از همه اهمیت 
داشتند. باوجوداین، نه مشکالت اقتصادی به تنهایی ظهور بحران انقالبی را توضیح می داد 
و نه نارضایتی های اجتماعی، بلکه بحران انقالبی زمانی رخ داد که فعالیت های گروه های 
ناراضی به وسیلة گفتمان انقالبی شیعه سروسامان یافت )معدل 1382: 31(. گفتمان انقالبی 
شیعه به نوبة خود، مشکالت اقتصادی و نارضایتی های دهة 1350 را به یک بحران انقالبی 
تبدیل کرد و ساختارها و آیین های نمادین آن به بسیج انقالبی مردم علیه دولت کمک 

کرد و یک مجرای ارتباطی مؤثر  را میان شرکت کنندگان در انقالب فراهم آورد.
در آستانة انقالب، دولت همة احزاب سیاسی را از بین برده و ارکان اصلی آنها را وادار 
به سکوت کرده بود، اما هنوز نتوانسته بود این سیاست را بر بازارها، مساجد و وعاظ اعمال 
کند؛ بنابراین شگفت انگیز نیست که بازار نقطه مرکزی انقالب شد و طبقات اجتماعی دیگر 
به خصوص طبقة متوسط جدید و طبقة کارگر به ائتالف انقالبی که بازار هسته مرکزی آن و 

روحانیت و در رأس آن امام خمینی پیشوایش بود پیوستند )آبراهامیان 1384: 412(.
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از دیدگاه خرده بورژوازی، امام نه  تنها دشمن قسم  خوردة دیکتاتوری، بلکه حافظ 
مالکیت خصوصی، ارزش های سنتی و بازاریان به شدت تحت  فشار بود. طبقة روشنفکر 
نیز تصور می کرد که وی با وجود روحانی بودنش، ناسیونالیست مبارز و سرسختی است 
که با رهایی کشور از شر امپریالیزم خارجی و فاشیسم داخلی، رسالت محمد مصدق را 
کامل خواهد کرد. به دیده کارگران شهری، او یک رهبر مردمی، عالقه مند به برقراری 
عدالت اجتماعی، توزیع مجدد ثروت و انتقال قدرت از ثروتمندان به فقیران بود. به نظر 
تودة روستایی، او مردی بود که می خواست آنان را از نعمت آب، برق، راه، مدرسه، 
درمانگاه یا همان چیزهایی که انقالب سفید شاه نتوانسته بود تأمین کند، برخوردار نماید. 
از دیدگاه همة مردم نیز به نظر می رسید او می خواهد به روح انقالب مشروطه عینیت 
بخشد و امید و آرزوهایی را که انقالب پیشین به وجود آورده بود، اما برآورده نکرده 

بود، دوباره زنده کند )فراتی 1379: 389(.
بدین ترتیب، برای سایر نیروهای مخالف شاه که عمدتاً حتی تا ماه های قبل از پیروزی 
انقالب در زندان یا انزوا به سر می بردند، روشن  شده بود که: اوالً، این انقالب بدون امام 
پیروز نخواهد شد. ثانیاً، رژیم به جز از او از نیروی مخالف دیگری واهمه ندارد. و ثالثاً، 
او سمبل خواسته ها و آرزوهای برآورده نشده آنها خواهد بود. این عوامل سبب می شد تا 
در عصر انزال انقالب، کلیه نیروهای سیاسی و الیه های اجتماعی، رهبری امام را پذیرفته 
و تأمل در اندیشة حکومتی ایشان را به  روزهای واپسین وانهند. درواقع، وجه مجمل و 
متشابه اندیشة انقالب که در عصر تنزیل، مورد مناقشه و معارضه جدی قرار گرفت، در 
عصر انزال، تحت الشعاع شخصیت امام واقع شد و ائتالف نیروهای ناهمخوان، حداقل تا 

سرنگونی سلطنت پهلوی استمرار یافت )فراتی 1379: 390(.
درواقع هژمونی اجتماعی برای طبقه یا گروه اجتماعی معین وقتی حاصل می گردد 
که توده های عظیم مردمی به صورت کاماًل ارادی و آگاهانه و بدون هیچ گونه تنگنا و 
فشاری، با جهتی که آن طبقة  اجتماعی مسلط به زندگی داده است موافقت کرده و به آن 

گروه اعتماد کنند )گرامشی 1358: 63(. 
در میان پژوهشگران انقالب ایران اجماع نسبی وجود دارد که تودة مردم به صورتی 
را  بازاریان  واسطة  نقش  میان،  دراین  شدند.  روحانیت  پیرو  آگاهانه  و  ارادی  کاماًل 
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نمی توان نادیده انگاشت. درواقع بدنة انقالبی در میان تودة  مردم بود، اما اجزای رهبری 
و هدایت کننده  آن از میان طبقة  متوسط سنتی برخاسته بود.

افت رویه   به  انقالب اسالمی  اجتماعی  پیرامون ریشه های فرهنگی و  حمید عنایت 
سنتی در معیارهای دستیابی به جایگاه اجتماعی اشاره می کند. تضعیف ترکیب خانواده  
گسترده، مهاجرت گسترده  گروه های روستایی به شهرها، رسوم و عادات صنعت گرایی، 
عدم تعادل بین نوگرایی ناقص و غیرمعمول با ارزش ها و نگرش های سنتی از مصادیقی 

است که حول این امر می تواند مورد اشاره قرار گیرد )عنایت 1371: 6(.
بنابراین می توان دریافت در چنین وضعیتی، پایگاه اجتماعی طبقة  متوسط سنتی سست 
لذا، این نیروها احساس خطر کردند. وضعیت این نیروها به همراه مدینة  فاضله و آرمان های 
فرهنگی و اجتماعی این طبقه که در قالب اسالم شکل می گرفت، به ایدئولوژی انقالبی شکل 
داد و به دلیل شمولیت معنایی توانست جاذبة  معنایی خود را در میان تودة  مردم نیز کسب 
نماید و بر خواست های دیگر گروه ها، طبقات و نیروها اولویت یابد. ایدئولوژی انقالب 
اسالمی ایران که پس از انقالب اسالمی ایران نیز در قالب جمهوری اسالمی نمایان شد، 
اولویت خواست های رهبران انقالبی، به ویژه امام را بر سایر نیروها نشان داد و مصداقی دیگر 

بر سلطة  طبقة  متوسط سنتی در انقالب اسالمی ایران گردید.
طبقة متوسط سنتی ایران در عرصة کنش سیاسی و اجتماعی پس از انقالب و در 
نیز بسیار فعال عمل کرد.  ایجاد و به کارگیری سازمان ها و احزاب اجتماعی و سیاسی 
تشکیل اجتماعات سیاسی نظیر جامعة روحانیت مبارز، حزب جمهوری اسالمی، سازمان 
مجاهدین انقالب اسالمی، جامعة مدرسین حوزة علمیه قم، جمعیت مؤتلفة اسالمی و 
تشکل های دانشجویی نظیر دفتر تحکیم وحدت که با تبعیت از مواضع رهبری انقالب و 
نیز با حمایت توده های مذهبی جامعه فعالیت می کردند شاهدی بر مدعای فوق هستند. در 
سطح میانی همچنین تشکیل سازمان هایی نظیر کمیته های انقالب اسالمی، سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و جهاد سازندگی، توسط رهبری به بدنة طبقة متوسط سنتی پیوند زده 
شدند؛ امری که بر قدرت کنشگری این جریان می افزود. عالوه براین، در قاعدة هرم و 
در سطح جامعه نیز طبقة متوسط سنتی ایران مانند همیشه و این بار بسیار فعال تر حمایت 
خود را در قالب های مختلف از شرکت در انتخابات و عضویت در احزاب و سازمان ها 
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گرفته تا شرکت در میتینگ ها و حتی زدوخوردهای خیابانی و بر هم زدن همایش سایر 
گروه ها به ویژه طبقة متوسط جدید دریغ نمی کرد.

درمجموع، طبقة متوسط سنتی پس از انقالب همه  چیز را برای در اختیار گرفتن کامل 
قدرت در اختیار داشت. در سطوح باال و نخبگی از رهبری سود می برد که با استفاده از 
قدرت و نفوذ کاریزماتیک خود تعریفی اسالمی از حکومت در ایران ارائه کرده و تمام 
سعی خود را در شکل دادن به آن به کار بست. طبقة متوسط سنتی در سطوح میانی جامعه 
از سازمان های خودجوش و مردمی بسیار پرقدرتی نظیر کمیته های انقالب، سپاه، بسیج 
و... برخوردار بود که نقش بسیاری در غلبه بر سایر گروه ها ایفا کردند. بدنة طبقة متوسط 
سنتی نیز در قاعدة هرم جامعه، بسان تاریخ خود تمام سرمایه فرهنگی و شبکه اجتماعی 
خود را در رقابت با طبقة متوسط جدید به کار بست و بار دیگر تمامی مساجد، هیأت ها، 

تکایا و بخش های اجتماعی بازار در اختیار نیروهای انقالبی قرار گرفتند.
روند قدرت یابی نیروهای برآمده از طبقة متوسط سنتی و تثبیت آن حداقل در دو 
جریان هم راستا و موازی؛ یکی کنترل نهادهای رسمی قدرت در حوزة سیاسی و دیگری 
ایجاد احزاب و سازمان ها در حوزة اجتماعی و سیاسی قابل  مشاهده است. پس از پیروزی 
انقالب سازمان ها و احزابی از دل شئون مذهبی جامعه برخاستند که می توان آنها را تبلور 
و تجسم سرمایة اجتماعی و فرهنگی طبقة متوسط سنتی ایران قلمداد کرد. این سازمان ها 
و احزاب که ذیل رهبری امام و در راستای اهداف نظام تازه تأسیس اسالمی قرار داشتند، 
نقش بسیار مهمی در برتری نیروهای مکتبی و به حاشیه راندن سایر گروه ها ایفا کردند. 
)قاعدة هرم جامعه( و  یا  توده های مردم  بین  احزاب و سازمان ها که در حدفاصل  این 
رهبری کاریزماتیک انقالب )رأس هرم( قرار داشتند از سویی اندیشه ها و منویات رهبری 
را به بدنة جامعه منتقل کردند و ازدیگر سوی، مشارکت، عمل اجتماعی و کنش سیاسی 
بدنه و نیز شبکه های اجتماعی و فرهنگی نظیر مساجد و هیأت ها را در راستای این اهداف 
و  رأس  از حمایت  برخورداری  یعنی  بدین ترتیب، چنین جایگاهی  می گرفتند.  کار  به 
نیروهای  به اصلی ترین عامل برتری  قاعدة نظام، احزاب و سازمان های تازه تأسیس را 

مذهبی بر سایر گروه ها و جریانات تبدیل نمود.
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فرآیند اجرایی هژمونی طبقۀ متوسط سنتی

ریاست  به  موقت  دولت  انقالب  پیشنهاد شورای  با  ایران  به  امام  ورود  از  بعد  روز  سه 
بازرگان تشکیل شد. از بهمن 1357 تا آبان 1358 که دولت موقت به حیات خود ادامه 
می داد، عماًل دو دولت موازی بر کشور حکومت می کرد. یکی دولت موقت بود که 
به طور رسمی حکومت را در دست داشت و دیگری شورای انقالب اسالمی که برخی 
وجود  معارضه  دو  این  میان  پیوسته  و  می شد  شامل  نیز  را  دولت  باالی  رهبران  اوقات 
داشت. درحالی که دولت موقت تحت سلطة نهضت آزادی و ملی گرایان بود، روحانیون 

بر شورای انقالب اسالمی مسلط بودند.
شورای انقالب اسالمی نقش پارلمان موقت را ایفا می کرد و تحت ریاست بهشتی 
یکی از ایدئولوگ های اصلی انقالب اسالمی عمل می کرد و می بایست تمامی انتصابات 
می شد.  فرستاده  آنجا  به  تصویب  برای  مختلف  زمینه های  در  بازرگان  دولت  لوایح  و 
در آن زمان کمیته های انقالب، دادگاه های انقالب، سپاه پاسداران و حزب جمهوری 
و  انقالب  فرمان شورای  تحت  که  می دادند  تشکیل  را  شبکه ای  روی  هم رفته  اسالمی 
بهشتی عمل می کرد. وجوه اختالف میان دولت موقت و شورای انقالب خیلی زیاد بود 
و فقط چند مسأله کلی از قبیل سرکوب جنبش های گریز از مرکز، خلع سالح مردم، 
تثبیت نظام مالی از طریق ملی کردن اکثر صنایع و بانک ها آن دو را به هم پیوند می داد 

)میالنی 1381: 157(.
یکی از وجوه اختالف میان دولت موقت و روحانیون اعتقاد دولت موقت به رویکرد 
تکنوکراتیک در بازسازی ایران بود که روحانیون با آن موافقت نداشتند. تکنو کرات ها 
از  انقالبی  نهادهای  تمامی  تبعیت  و  کارشناسان  توسط  جامعه  تدریجی  بازسازی  بر 
به هرحال،  داشتند.  تأکید  سابق  رژیم  مثبت  سیاست های  از  برخی  تداوم  و  حکومت 
این  مقابل  در  بود.  آن  طبقاتی  زمینة  از  انعکاسی  موقت  دولت  تکنوکراتیک  رویکرد 
رویه دولت موقت، روحانیت ائتالف جدیدی مرکب از مغازه داران، مهاجرین به شهرها 
و سطوح پایین تر بوروکراسی را رهبری می کرد. در این دوران نهادهای انقالبی از قبیل 
کمیته ها، دادگاه های انقالب، بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی و سپاه پاسداران تشکیل 
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موقت  دولت  برای  تهدید  جدی ترین  شاید  و  بودند  روحانیون  کنترل  تحت  که  شد 
محسوب می شدند. دولت موقت با کمیته ها که از همان ابتدا به مقامات دولتی بی اعتنا 
انتقاد  انقالب  دادگاه های  رویه کار  به  میانه روها  سایر  و  بازرگان  و  بود  بودند مخالف 

داشتند )میالنی 1381: 234(.
سرانجام دولت بازرگان که یک دولت رفرمیست بود و قادر به انجام اقدامات انقالبی 
به  به آن وارد می شد تحمل کند و درنهایت  پایین  از  را که  فشارهایی  نتوانست  نبود، 
نفع روحانیون کنار رفت. روحانیون به دلیل پیوندهای گسترده ای که با توده های مذهبی 
به وسیلة  بازرگان  اقتدار  پیش  از مدت ها  و  بزنند  دامن  فشار  این  به  داشتند می توانستند 
انقالبیون که به مراکز گوناگون قدرت تسلط داشتند کاهش یافته بود. جان فوران1 دربارة 
شرایط آن روز ایران می نویسد: »زمانی که قدرت دولتی قبضه می شود، ماهیت نامتجانس 
ائتالف انقالبی مشکل آفرین می گردد به نحوی که حفظ وحدت دشوار می شود« )فوران 
در  ملی  جبهة  لیبرال های   1358 سال  ماه های  شدن  سپری  با  به هرحال،   .)244  :1375
همة زمینه ها مغلوب روحانیون و مردم طرفدار جمهوری اسالمی شدند. در جمهوری 
از  را تشکیل می داد. روی هم رفته پس  اساسی جدید  قانون  مبنای  اسالمی  فقه  اسالمی 
انقالب اسالمی نقش بازار سنتی در سیاست ایران افزایش چشمگیری یافت و با توجه به 
همبستگی تاریخی میان بازار و روحانیت، به قدرت رسیدن علمای دینی در انقالب همراه 

با گسترش نفوذ سیاسی بازار بود )بشیریه 1374: 158(.
با انتخاب بنی صدر به ریاست جمهوری در زمستان 1358 باب دیگری از منازعات 
میان جریان ایشان با حزب جمهوری اسالمی که در 29 بهمن 1357 تشکیل شده بود، 
ناسیونالیست،  مانند حزب  میانه رو  احزاب  به وسیلة  بنی صدر  به طورکلی  آغاز گشت. 
حزب  میان  بارز  تعارضات  از  یکی  می شد.  حمایت  آزادی  نهضت  و  ملی  جبهة 
جمهوری اسالمی و مخالفان هنگام تعیین نخست وزیر ظاهر شد. معیارهایی که حزب 
بودن،  از: مکتبی  بودند  بود عبارت  اعالم کرده  برای نخست وزیر  جمهوری اسالمی 
قاطع بودن، انقالبی بودن و جوان بودن و این معیارها را در محمدعلی رجایی متحقق 

1. John Foran
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می دید )خواجه سروی 1374: 90-112(. بنی صدر با نخست وزیری رجایی مخالف بود 
و با انتخاب او به این مقام توسط مجلس، عماًل منزوی شد و حزب جمهوری اسالمی 
عالوه بر تسلط خود بر مجلس، نهادهای قضائی و سازمان های انقالبی بر قوة مجریه 

نیز مسلط شد.
طرح  ازاین رو  بود،  بنی صدر  مخالف  قاطعانه  مجلس  در  فقاهتی  اسالم  جناح 
عدم کفایت سیاسی او را پیشنهاد و تصویب نمود و برکناری بنی صدر و طرد لیبرالیسم 
پیروزی بزرگی برای این جناح به شمار می رفت؛ زیرا این امر موجبات حاکمیت طرز 
تفکر آن را بر کشور فراهم نمود. به طورکلی در این تعارضات اسالم فقاهتی برنده و 
دو جناح دیگر بازنده شدند و یکی از دالیل پیروزی این جناح برخورداری از حمایت 

مردمی بود )خواجه سروی 1374: 122(.
سرنوشت مجاهدین خلق )منافقین( نیز بهتر از ملی گرایان نبود. آنها که اغلب خواستار 
دولتی سکوالر و دموکراتیک بودند دست به قمار زده به همراه بنی صدر عزم خود را 
به  بنی صدر در خرداد 1360 دست  از عزل  بعد  و  مبتنی ساختند  انقالبیون  بر تضعیف 

خشونت های خونین خیابانی زدند. ولی در این قمار باختند و از صحنه خارج شدند.
موقعیت چپ گرایانه از ملی گرایان و مجاهدین خلق )منافقین( نیز بدتر بود. تعداد آنها 
کم ولی هدفشان بزرگ بود آنها نیز در کسب حمایت طبقات پایین که به خاطر آنها 
مبارزه می کردند، ولی با آنها رابطه نداشتند، شکست خوردند. در مقابل، امام خمینی در 
تحصیل وفاداری طبقات پایین توفیق یافت. همچنانکه یکی از رهبران گروه پیکار گفت 
گروه های چپ قادر به درک فرهنگ مذهبی ایرانیان نبودند. انقالبیون مذهبی به این دلیل 
پیروز شدند که ایرانی را نمایندگی می کردند که با تصور ایرانی که در ذهن چپ گرایان، 

مجاهدین و یا ملی گرایان بود فرق داشت.
امام بود که جنبش مردمی قدرتمند شیعه که هدف  در سایة رهبری کاریزماتیک 
آن انقالبی کردن جامعه بود در دورة بعد از انقالب ظاهر شد. نظام ایدئولوژیکی که 
او تأسیس کرد، برخالف رژیم شاه در مقابل غرب احساس خود کم بینی نداشت و در 
حقیقت ایدئولوژی و مأموریت خود را از طرف خدا می دانست که در مقابل ایدئولوژی 
بشری غرب برتری دارد )میالنی 1381: 168(. همچنین شیوة رهبری امام و توانایی او در 
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نیروهای  است.  بوده  اهمیت  حائز  ایدئولوژیک  نظام  به یک  اسالمی  تبدیل جمهوری 
مذهبی در دورة بعد از خرداد 1360 و بعد از موفقیت در یک مبارزه قدرت سخت با 
سایر مدعیان قدرت توانستند به عنوان قدرت هژمونیک ظاهر شوند و ضوابط و معیارهای 

خود را به مورد اجرا گذارند.

نتیجه گیری

از مجموع مطالب فوق می توان چنین نتیجه گرفت که دستیابی طبقة متوسط سنتی ایران 
به قدرت که تا سال 1357 به صورت سرمایة اجتماعی و فرهنگی ظهور و بروز داشت، با 
انقالب اسالمی خصلتی سیاسی و رسمی پیدا کرد. درواقع سرمایة اجتماعی و فرهنگی 
به  حساب می آید.  متوسط سنتی  اجتماعی و سیاسی طبقة  نقطة کانونی و قلب قدرت 
عواملی نظیر ایدئولوژی )مذهب(، شبکه اجتماعی )بازار، مساجد، هیأت، تکایا و ...(، 
ثبات ساختار اجتماعی، سلسله  مراتب اجتماعی منظم و اعتماد و روابط متقابل، همگی 
از عوامل سرمایة اجتماعی و سیاسی به حساب می آیند که به مدد متغیر مذهب - به مثابة 

جان مایه سنت - در طبقة متوسط سنتی ایران محقق می گشت.
سرمایة اجتماعی و فرهنگی طبقة متوسط سنتی در یک  روند رو به رشد و با پیروزی 
تبیین پویش  برای  تبدیل گردید.  به سرمایه و قدرت سیاسی  به تدریج  انقالب اسالمی 
فوق همان گونه که فهم انقالب اسالمی بدون در نظر گرفتن امام  ممکن نیست، تبدیل 
و بازتولید سرمایة اجتماعی طبقة متوسط سنتی به سرمایه و قدرت سیاسی، بدون درک 
و فهم کاریزما غیرممکن می نماید. به ویژه هنگامی  که از منظر پرشور و آتشین رهبران 
کاریزمایی تفسیر می شود. امام در قامت یک رهبر کاریزماتیک با درک و فهم دقیق 
ظرفیت های همین باورهای مقدس بود که موفق به سرنگونی حکومت پهلوی گردید. 
امام  برای گذشتن از سد نظام شاهنشاهی پای اتکای خود را بر سرمایة اجتماعی جامعه 
به طور اولی و طبقات و اقشار مذهبی به طور خاص قرار داده و موفق شد اصلی ترین گام 

در ورود این قشر به طبقة مسلط را بردارد.
از طرفی، بعد از پیروزی انقالب اسالمی، ایدئولوژی انقالب اسالمی با رقبایی مواجه 
از اسالم در داخل گفتمان  تفسیر مدرنیستی  نمایندگان  مانند  آنها  از  برخی  گشت که 
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انقالبی شیعه جای می گرفتند و در فراهم آوردن زمینه های انقالب اسالمی مشارکت داشتند 
و برخی نیز مانند ملی گرایی و چپ گرایی از فرصت به دست  آمده استفاده کرده و تا اندازه ای 
گسترش یافته بودند. تدبیری که رهبران انقالب اسالمی برای مقابله با این رقبا اندیشیدند 
به کارگیری امکانات سازمانی بازار، مساجد و نهادهای انقالبی جدیدالتأسیس، بهره مندی 
به موقع از سرمایه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نمادین طبقات سنتی همچون 

روحانیون و بازاریان و همچنین تحکیم ائتالف با طبقات پایین و بسیج آنها بود.
روحانیت انقالبی شیعه که در آن زمان حول محور حزب جمهوری اسالمی جمع 
آمده بود، در مقایسه با مخالفان خود به مراتب از امکانات بهتری برخوردار بود. ارتباط 
مردم،  میان  در  شیعی  فرهنگ  دیرین  رسوخ  مردم،  توده های  با  روحانیت  تنگاتنگ 
سازمان دهی کارآمد طبقة متوسط سنتی و سرانجام وجود نهادهای انقالبی سازمان یافته 
از جمله این امکانات به شمار می رفت. به هرحال، در این مصاف تمامی ایدئولوژی های 
و  مغلوب شدند  از دیگری  منازعه یکی پس  و  رقابت  میدان  آنها در  متولیان  و  رقیب 
ایدئولوژی انقالبی شیعه که توسط روحانیت و در صدر آن امام  ارائه شده بود به عنوان 
قدرت هژمونیک تمامی اصول و ضوابط خود را در جامعه ایران به مورد اجرا گذارد. 
این ایدئولوژی بسط و تفصیل یافته بود و دستورالعمل های خود را برای تمامی حوزه های 
زندگی فردی و جمعی ارائه داده بود. لذا به عنوان یک دستگاه جامع و فراگیر، احکام 
خود را در کلیه شئون زندگی جاری ساخت و رهبری همة شئون کشور و جامعه را در 

دست گرفت.
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نقش کانون نویسندگان و اعضای آن در پیشبرد 
مبارزات با حکومت پهلوی

حسینعلی قربانی
دکتری تاریخ انقالب اسالمی، پژوهشکدة امام خمینی)س( و انقالب اسالمی، تهران، ایران

q.hosein@gmail.com

چكیده: این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که کانون نویسندگان ایران 
و اعضای آن، چه رویکردی در دو دهة پایانی حکومت پهلوی در پیش گرفتند 
و چه اقداماتی از سوی اعضای این نهاد فرهنگی انجام شد؟ نتایج تحقیق بیانگر 
آن است که کانون نویسندگان ایران در واکنش به سیاست های فرهنگی حاکمیت 
اما  بود،  اندیشه های چپ گرایانه  با  تفوق فکری در کانون  پهلوی شکل گرفت. 
کانون  اعضای  عموم  داشتند.  حضور  کم وبیش  نیز  دیگری  فکری  گرایش های 
بیشتر  عضویت  و  داشتند  سیاسی  برجستة  تعلقات  فرهنگی،  شخصیت  بر  افزون 
آنان در گروه های سیاسی همچون حزب توده، جامعة سوسیالیست ها و جبهة ملی  
خواه ناخواه کانون نویسندگان را از یک نهاد محافظه کار و بی تحرک به مجمعی 
حساس در مواجهه با مسائل سیاسی و فرهنگی جامعه تبدیل کرده بود. این کانون با 
وجود رویکرد فرهنگی، در برهه ای از تاریخ ایران، در کشاکش های سیاسی وارد 
شد و تأثیراتی در شعله ور شدن اعتراضات به حکومت پهلوی داشت، اما اختالفات 
اعضای آن در بحبوحة انقالب به ویژه در انتخاب اعضای هیأت دبیران دورة دوم و 
نوع مواجهه با تحوالت انقالبی به ویژه اصرار برخی اعضاء بر ماهیت صنفی کانون، 

اثرگذاری آن را محدود کرد. 
کلیدواژه ها: کانون نویسندگان ایران، آل احمد، پهلوی دوم، مبارزه
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مقدمه

کانون نویسندگان ایران از نهادهای فرهنگی غیررسمی بود که فعالیت هایش خالف مسیر 
حاکمیت پهلوی بود و بیشتر اعضای آن گرایش های سیاسی و فکری مغایر با جریان 
فرهنگ رسمی داشتند. این نهاد در طول حیات خود در دورة پهلوی، اقداماتی انجام 
داد که عمدتاً صبغة فرهنگی داشت و بعضاً نیز به فعالیت های سیاسی تمایل نشان می داد. 
دربارة کانون تحقیقات اندکی انجام شده و به جز بیان اقدام کانون در برگزاری شب های 
برجسته  اعضای  سیاسی  فعالیت های  به ویژه  مجمع،  آن  فعالیت های  دیگر  گوته،  شعر 
آن بررسی نشده است. از میان تحقیقات انجام گرفته، مقالة مفصلی از محمد قبادی با 
عنوان »کانون نویسندگان ایران« است که نویسنده سیر تاریخی شکل گیری و عملکرد 
کانون را توضیح داده است، اما اتکای آن به روایت های یکی از اعضای کانون، به ویژه 
محمدعلی سپانلو از اعتبار آن کاسته است. قبادی، حتی زمانی که از براهنی مطلبی را 
نقل می کند به سپانلو ارجاع می دهد )قبادی 1383: 243( در حالی که نویسنده می بایست با 
اطالع از اختالفات این دو و کشاکش های لفظی شان، این موضوع را مدنظر قرار می داد. 
نکتة دیگر اینکه، با وجود اسناد سودمندی که قبادی برای نخستین بار از آن بهره برده، 
خاطرات  از  بسیاری  همچنین  و  نکرده  کانون  اعضای  اندیشه های  و  افکار  به  اشاره ای 
روایی را نادیده گرفته است. از جمله مهم ترین آنها می توان به خاطرات داریوش آشوری 
و رضا براهنی اشاره کرد که از پیشگامان کانون بودند و در هر فرصتی بخشی از خاطرات 
خود را بیان کرده اند. افزون بر تحقیق پیشین، مسلم نجفی نیز در کتابی با عنوان سیری 
در کانون نویسندگان ایران که در سال 1383 منتشر شده، عملکرد این مجمع فرهنگی 
را بررسی کرده است. در این تحقیق، با وجود اشاره مناسب به پیشینة شکل گیری کانون 
بسیار  پیش داوری  و  غیرمنصفانه  قضاوت های  دراین باره،  متناقض  روایت های  برخی  و 
به چشم می خورد )نجفی 1383: 92-93( که این موضوع به اعتبار علمی کتاب مذکور 
آسیب زده است. افزون بر این تحقیقات، مسعود نقره کار نیز در مجموعه چند جلدی، به 
بررسی سرگذشت کانون نویسندگان پرداخته است. این نوشته نیز، اگرچه از حیث منابع 
و داده های تاریخی در خور توجه است، اما نویسنده آن دچار ارزش داوری زودهنگام 
تحقیقی  بررسی  در  را  کانون  از  هواداری اش  نتوانسته  و  قضاوت های عجوالنه شده  و 
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انباشتی پیرایه نشده از نقل قول های طوالنی از  خود کنار بگذارد. همچنین این کتاب، 
اعضای کانون است و نویسنده، خاطرات اشخاص گوناگون را برای ارائه  یک روایت 
کنار  در  )نقره کار 2002/ 1381 ج2: 149(  است.  نکرده  بررسی  و  نقد  منسجم،  و  جامع 
این تحقیقات، برخی اعضای کانون نیز به انتشار خاطراتشان از این نهاد فرهنگی اقدام 
کرده اند که در این میان، کتاب سرگذشت کانون نویسندگان نوشتة محمدعلی سپانلو از 
همه جامع تر است. اما برخی اعضای کانون، نقدهایی جدی به محتوای آن وارد کرده اند 
که ازجمله مهم ترین این افراد می توان از رضا براهنی و فریدون تنکابنی نام برد. تنکابنی 

دراین باره در نامه ای به مجلة بخارا می نویسد: 
این کتاب از آنجا که کاماًل یک طرفه است و آقای سپانلو هرچه دل تنگش 
خواسته گفته، چندان مستند نیست. اساس این کتاب بر تئوری توطئه بنا شده 
است و نویسنده می خواهد به خواننده چنین القا کند که از روز نخست تشکیل 
کانون نویسندگان ایران، به آذین و دوستانش )البته به دستور حزب تودة ایران( 

به قصد توطئه و خرابکاری به کانون آمده بودند! )تنکابنی 1383: 426(. 
وجه تمایز پژوهش پیش رو این است که از روایت هایی بهره برده که پس از چاپ 
این تحقیقات منتشر شده و نویسنده کوشیده است در حد توان، یک روایت تقریباً جامع 

و منسجم از فعالیت های کانون نویسندگان ارائه دهد. 

علل و انگیزه های شکل گیری کانون

دربارة علت تشکیل کانون نویسندگان، تاکنون به مواردی اشاره شده که عمومیت یافته 
و پذیرفته شده است. برخی نویسندگان اصلی ترین علت تأسیس کانون نویسندگان ایران 
شاعران  ملی  »کنگرة  تشکیل  به  غیرحکومتی،  قلم  اهل  و  روشنفکران  آنی  واکنش  را 
برگزار شود،  پهلوی  فرح  با حضور  بهمن 1346  در  بود  قرار  ایران« که  نویسندگان  و 
دانسته اند )قبادی 1383: 245؛ سپانلو 2002: 12(. دولت با این اقدام در نظر داشت افکار 
)بیگدلو  کند  هماهنگ  حکومت  اهداف  و  منافع  جهت  در  را  قلم  اهل  اندیشه های  و 
1396: 375(. بر اساس گفتة  شمس آل احمد، نخستین بار برادرش یعنی جالل، ضرورت 
کناره گیری و اعالم موضع در برابر اعالم تشکیل کنگرة جهانی نویسندگان در تهران را 
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بیان کرده بود )آل احمد 1369: 322( با تحریم آن، کنگره از سوی عده ای از نویسندگان 
در منزل داریوش آشوری برای تأسیس این نهاد، اولین قدم برداشته شد )پروژه ملی تاریخ 
شفاهی و تصویری ایران معاصر گفتگو با داریوش آشوری 2009: 5(. بااین حال، با تدبر بیشتر 
در تأسیس آن، می توان عوامل دیگری را نیز در آن دخیل دانست. ازجمله این عوامل، 
تشکیل نخستین کنگرة نویسندگان ایران در انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی بود 
اگرچه  به شمار می آمد.  نویسندگان  تأسیس کانون  برای  ناکافی  نمونه ای هر چند  که 
سال  در  رضاشاه  سقوط  از  پس  سیاسی  باز  نسبتاً  فضای  در  ایران،  نویسندگان  کنگرة 
نداشت و در حضور نخست وزیر وقت  با حاکمیت  تقابلی  تقریباً  1325 تشکیل شد و 
)قوام الدوله( برگزار شد، اما مباحثی از سوی سخنرانان این کنگره به ویژه کسانی چون 
احسان طبری، ناتل خانلری و عبدالحسین نوشین در نقد سخنان علی اصغر حکمت که 
از کارگزاران برجستة فرهنگی دوره رضاشاه بود، مطرح شد که افزون بر نقدهای ادبی، 
فضای خفقان و سانسور به چالش کشیده شد )نخستین کنگره نویسندگان ایران 1326: 41(. 

ناتل خانلری در نقد خود به حکمت چنین گفت: 
در دورة دیکتاتوری فشار پلیس و سانسور به حدی شدید بود که ذوق را در 
نویسندگان و شاعران خاموش می کرد. شهربانی دستور می داد که  دل های 
اشعار غم انگیز ممنوع است و همه باید در شعر خشنودی و رضایت را بیان 
کنند. حتی در آن زمان شاعری در وصف جنگل شعری سروده بود و پلیس به 
بهانه آنکه ممکن است این   همان جنگلی باشد که میرزا کوچک خان در آن 
بوده است انتشار آن شعر را اجازه نداد. در چنین وضعی ادبیات نمی توانست 
فرمودند  حکمت[  ]آقای  سخنران  که  نکاتی  و  نیافت  رواج  و  یابد  رواج 
هیچ یک در ترویج شعر و ادب مؤثر واقع نگردید )نخستین کنگره نویسندگان 

ایران 1326: 50( 

نویسندگان  کانون  مؤسسان  الهام بخش  که  کنگره  این  نقادانه  فضای  از  مهم تر 
می توانست قرار گیرد، بند آخر قطعنامة کنگره بود که بر »تالش پیگیر برای به وجود 
آمدن تشکلی فراگیر برای دفاع از نویسندگان به صفت نویسنده« تأکید داشت. جالل 
آل احمد نیز از مدعوین این جلسه بود و به گفتة  برخی در این جلسات شرکت کرده بود 
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)براهنی  نیافت  معتقدند وی حضور  اما عدة دیگری   ،)126-121: )میرعابدینی 1369 ج1 
2012(. بااین همه، برای تشکیل کانون نویسندگان ایران احتمال تأثیرپذیری آل احمد از 
این کنگره وجود داشت. با همة این اوصاف، برخی معتقدند که نباید کنگرة نویسندگان 
به دلیل حضور  دانست؛ چراکه  ایران  نویسندگان  برای کانون  مناسب  را سرآغاز  ایران 
دولتمردان در آن گردهمایی، شائبه نداشتن استقالل در آن هر چند کمرنگ مطرح است 
)عنقایی 1378: 39-40( این موضوع اگرچه درخور تأمل است، اما محتوای سخنرانی ها که 

بخشی از آن آورده شد، تقریباً استقالل رأی نویسندگان را می رساند.
در مجموع، کنگرة نویسندگان ایران در سال 1325 پیش زمینه ذهنی مناسبی برای 
نویسندگان،  برای برگزاری کنگرة  پهلوی  اقدام حکومت  با  نویسندگان فراهم کرد و 
کانون  مؤسس  اعضای  بی اعتنایی  به  باید  البته  شد.  فراهم  تقریباً  نیز  آن  عملی  زمینة 
نویسندگان به انجمن قلم ایران که در سال 1336 از سوی زین العابدین رهنما تأسیس 
شد نیز اشاره کرد. نزدیکی و همکاری رهنما با حکومت پهلوی و حمایت دولتمردان 
از این انجمن، تبلیغ دستاوردهای حکومت پهلوی از سوی این نهاد فرهنگی و در کنار 
آن حضور شخصیت های دولتی در برخی جلسات مجمع انجمن )رنجبر عمرانی 1386: 
109-110( سبب عضو نشدن و شرکت  نکردن بسیاری از شخصیت های فرهنگی در آن 
شده بود. بنابراین افتراق و دوری از این انجمن نیز انگیزة دیگر اعضای مؤسس کانون 
قلم  انجمن  برنامه های  با  را  انجمن مشابهی مخالفت خود  تأسیس  با  تا  بود  نویسندگان 
اعالم کرده باشند. افزون بر این موارد، روایت یگانه ای دراین باره است که گویا ابتدا 
ایرانی در اروپا آغاز  طرح تحریم کنگرة نویسندگان از سوی جامعه سوسیالیست های 
می شود و پس از آن آل احمد به فکر راه اندازی کانون و امضاء گرفتن از نویسندگان در 
تحریم کنگره می افتد )جالل آل احمد به روایت اسناد ساواک 1379: 87(. روایت دیگری 
که مؤید این مطلب است و تأثیرپذیری نویسندگان ایرانی از تحوالت بین المللی را نشان 
می دهد، مجموعه رخدادهای بین المللی اعتراضی در جهان است. از جمله این حوادث، 
جنگ های استقالل طلبانه در کشورهای جهان سوم، اشغال انجمن ادبی محافظه کاران در 

فرانسه به دست جوانان بود )امیری نژاد و فرجی 1394: 206-205(. 
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درنهایت، روز اول اردیبهشت 1347 پس از امضاء و انتشار بیانیه ای در پاسخ به دعوت 
برای کنگرة نویسندگان و شاعران از سوی نُه نفر )محمدعلی سپانلو، بهرام بیضایی، داریوش 
عالء،  نوری  اسماعیل  کاظیمه،  اسالم  احمد،  آل  جالل  مقدم،  معزی  فریدون  آشوری، 
هوشنگ وزیری و نادر ابراهیمی( )اکبریانی و مجاهد نقی 1395: 256-257(، کانون نویسندگان 
ایران در خانة جالل آل احمد رسماً فعالیت خود را آغاز کرد )روزنامة کیهان 9 شهریور 1357(. 
در بخشی از بیانیه، دخالت های مستقیم و غیرمستقیم حکومت در کار مطبوعات، کتاب و 
نشریات و دیگر زمینه های فعالیت های فکری و فرهنگی محکوم شده بود )اکبریانی و مجاهد 

نقی 1395: 257(.
در  که   - اسفند 1346  اول  بیانیة  امضاکنندگان  از  تن  اساسنامة، 49  پیش بینی  بنابر 
جلسه حضور داشتند - هیأت مؤسس نامیده شدند و از میان آنها کمیسیونی مأمور شد 
)جواهری  آورد  فراهم  اساسنامه  مطابق  را،  کانون  دبیران  هیأت  انتخابات  مقدمات  که 
گیالنی1381 ج3: 492(. در جلسات کانون، جالل آل احمد، سیمین دانشور، نادر پور، 
)اوجی  براهنی حضور دائمی داشتند  ابراهیمی و  آشوری، ساعدی، سپانلو، نوری عال، 
به آذین  و  آل احمد  جالل  یعنی  برجسته  شخصیت  دو  فعالیت  بااین حال،   .)305  :1379
نداشتند )عظیمی و  با هم  قرابتی  نیز چندان  به لحاظ فکری  )اعتمادزاده( در کانون که 
طیه 1391: 1082(، اما رویارویی و مخالفت با حاکمیت آنان را در کنار هم نشانده بود، 
در عضوگیری و استواری پایه های این حرکت فرهنگی تأثیر به سزایی داشت. جلسات 
کانون در تاالر قندریز )روبه روی دانشگاه تهران( تشکیل می شد و سخنرانی های ماهانه 
از آذر 1347 با سخنانی دربارة آزادی بیان از سوی به آذین، آشوری و رضا سیدحسینی 

شروع شد. )شروقی1393: 138(.
کانون نویسندگان از بدو تشکیل به دلیل جمع ناهمگون، مستعد اختالف و درگیری 
بود. شرح بگو مگوهایی که پیش از شکل گیری این انجمن در خانه سپانلو میان جالل 
آل احمد و نادر ابراهیمی ]ختم به خیر شد[ و غالمحسین ساعدی و چنگیز پهلوان ]جنجال 
برانگیز شد و هر دو به قهر از جلسه بیرون رفتند[ )سپانلو 2002/1381: 15-17( نمونه هایی 
از این اختالفات بود که درنهایت و در ادامة فعالیت کانون، به تحدید اثرگذاری این نهاد 

فرهنگی به ویژه در بحبوحة انقالب منجر شد. 
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می دهد  نشان  کانون  مؤسسان  بیشتر  فکری  گرایش های  و  سیاسی  پیشینة  بررسی 
شکل گیری چنین انجمنی هر چند در آغاز با اهداف غیرسیاسی بود و مخالفت با سانسور 
تقابل  به  )اکبریانی 1393: 98(  بود  اساسنامه آن  در  اصلی  آزادی دو شرط  و خواستن 
با حاکمیت انجامید و رنگ و بوی سیاسی گرفت. درهمین راستا و بر اساس مندرجات 
نمودار زیر، با بررسی مشخصات حدود 20 نفر از 49 امضا کنندة اساسنامه کانون، قریب 
به اتفاق آنان، گرایش های سیاسی داشتند: نیمی از آنها عضو حزب توده، شش نفر عضو 
جامعه سوسیالیست ها، چهار نفر گرایش های ملی و در مجموع شانزده نفرشان اندیشه های 
چپی داشتند. افزون براینها، قرار گرفتن جالل آل احمد در رأس کانون به ویژه پس از تغییر 
گرایش فکری و سیاسی اش و نگارش کتاب غرب زدگی، در افزایش حساسیت حاکمیت 
به کانون مؤثر بود. به جز آل احمد که در اواخر با گروه های سیاسی مذهبی، رفت وآمد 
داشت، از فعاالن مذهبی کسی به عضویت کانون درنیامد. دربارة عضویت آنان، آل احمد 
در یکی از جلسات عمومی کانون، از تمایل عده ای از نویسندگان مذهبی برای پیوستن به 
کانون سخن گفت و نظر اعضا را جویا شد، اما به آذین عضو برجستة  کانون، گفته بود اگر 
به طور انفرادی وارد شوند، مشکلی ندارد اما به شکل یک »فراکسیون« نمی شود؛ که در 

نهایت عضو نشدند و دراین باره، دیگر صحبتی نشد )سپانلو 1381/ 2002: 30(. 
گزارش سیاسی اعضای اولیه کانون

سوسیالیست ها                 احزاب ملی گرا                 توده ای

%65

%9

%26
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نخستین فعالیت ها؛ صنفی و بر مدار حمایت از آزادی بیان

نخستین بیانیة کانون نویسندگان پس از اعالم موجودیت آن، که باعنوان »دربارة یک 
فعالیت های  نخستین  از  نشانه هایی  احمد 1369: 325(  )آل  بود  یافته  ضرورت« شهرت 

اعضای کانون دارد. یکی از دو پایة اصلی این فعالیت ها، دفاع از آزادی بیان بود: 
با توجه و تکیه بر قوانین اساسی ایران )اصل20 و اصل21 متمم قانون اساسی( 
بیان شامل همة   مادة 19(، آزادی  و  )مادة 18  بشر  اعالمیة جهانی حقوق  و 
انواع آن، اعم از کتبی و شفاهی یا به کمک تصویر است. یعنی نوشتة چاپی، 
سخنرانی، نمایش فیلم و رادیو و تلویزیون. هر کسی حق دارد به هر نحوی که 
بخواهد آثار و اندیشه های خود را رقم بزند و به چاپ برساند و پخش کند. 
مقامی که رعایت این حق از او مطالبه می شود، قوای سه گانة کشور است و 
همة صاحب قلمانی که در راه به دست آوردن و صیانت این حق می کوشد، 
و  نام نویسی  ایران  نویسندگان  کانون  در  بیانیه  این  مفاد  قبول  با  می توانند 
شرکت کنند«. دوم: »دفاع از منافع صنفی اهل قلم بر اساس قانون یا قوانینی 
که در حال، آینده، روابط میان مؤلف و ناشر یا سازما ن های عامه ی کشور را 

به نحوی عادالنه معین و تنظیم کند« )مجله کتاب جمعه 1358: 57(.
ناگفته پیداست که هر دوی این فعالیت های فرهنگی، به علت تحت کنترل درآمدن 
فضای سیاسی و اجتماعی جامعه به ویژه پس از واقعه 28 مرداد 1332، کانون را در مقابل 
حاکمیت قرار می داد و به همین علت کانون نتوانست مجوز ثبت دریافت کند و تا پایان 
دورة پهلوی، مجمعی غیررسمی باقی ماند. حکومت پهلوی که از دادن مجوز به کانون 
سر باز زده بود، به دستگیری و زندانی  کردن برخی اعضای کانون، تهدید و ترساندن 
و جلوگیری از نگارش تعدادی دیگر رو آورد و امکانات فعالیت کانون را محدودتر 
کرد. ابتدا بازداشت فریدون تنکابنی رخ داد و سپس در اعتراض به دستگیری او سپانلو، 

رحمانی نژاد، سلطانپور و به آذین زندانی شدند )شروقی 1393: 140(.
بااین حال، جسته و گریخته جلسات کانون در خانة آشوری و بعدها تاالر قندریز ادامه 
داشت )پروژه ملی تاریخ شفاهی و تصویری ایران معاصر: گفتگوی با داریوش آشوری.

)2009( نوار دوم 41( تا اینکه با تشدید فعالیت های مسلحانه  علیه شاه و سرکوب بیشتر 
مخالفان، ادامه دار شدن اختالفات درونی کانون و درنهایت مرگ ناگهانی جالل آل احمد 
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در شهریور 1349 فعالیت های کانون بعد از دو سال و نیم از آغاز، به محاق رفت.

فعالیت مجدد و ارسال نامه های اعتراضی به حکومت

اعضای کانون در فاصله سال های 1349 تا اواخر سال 1355 به طور پراکنده در انجمن ها 
و محافل متعدد به فعالیت فرهنگی و هنری )ادبی( خود ادامه دادند. برای نمونه اعضای 
کانون در دهة 1350، شرکت در برخی جشنواره های رسمی و نیمه رسمی با هدف خط 
ضد رژیمی  دادن به آن بود. برای نمونه شاملو که برندة دومین دورة جایزه فروغ فرخزاد 
بود، با حضور در این مراسم، از ضرورت آزادی بیان و نقطه نظرهای مشترک با جالل آل 
احمد در این موضوع سخن گفت )محمدعلی1372: 69-72(. بااین همه، وی مدعی است 
که در دهة 1340، صرفاً به دلیل ائتالف سیاسی با جالل آل احمد همراهی کرده وگرنه 

جهان بینی خود را متفاوت از او می داند )محمدعلی 1372: 67-66(.
همان طور که پیش تر اشاره شد، در این سال ها جسته و گریخته برخی اعضای کانون 
با انتشار تألیفاتی با محتوای سیاسی با برخورد حاکمیت پهلوی روبه رو می شدند. یکی از 
مهم ترین این افراد غالمحسین ساعدی بود که از آغاز تأسیس کانون نویسندگان ایران، 
در این نهاد فرهنگی فعالیت داشت و وزنة سنگینی محسوب می شد تا اینکه در سال 53 
پس از اینکه بارها به علت فعالیت های سیاسی و نوشته های سیاسی دستگیر شده بود، این 
با  به زندان اوین فرستاده شد )اسدی 1397: 16-17(. شاملو که در لندن دوره ای را  بار 
ساعدی گذرانده بود، از آثار بسیار سخت و جبران نشدنی شکنجه های جسمی و روحی 

ساعدی در زندان اوین تحت حکومت شاه سخن می گوید )محمدعلی1372: 37(.
فعالیت هایی را  از اواخر سال 1355 نویسندگان کانون در قالب این انجمن مجدداً 
از نویسندگان  از اعضای قدیمی کانون و تنی چند  این سال تعدادی  آغاز کردند. در 
منوچهر  کاظمیه،  اسالم  پرهام،  باقر  جوادی،  سید  حاج  اصغر  )علی  پژوهشگران  و 
را  نویسندگان  توافق کردند که کانون  هزارخانی و شمس آل احمد( در دیدارهایشان 
اصغر  علی  اعتراضی  نامه های  سلسله   .)33 ج2:  )نقره کار2002/1381  کنند  فعال  مجدداً 
به  سپس   ،)1354 )تابستان  وقت،  وزیر  نخست  هویدا،  به  نخست  سیدجوادی،  حاج 
معینیان رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی و در نهایت در اقدامی بی سابقه به شاه در )4 



  166

 | 1
39

ن 8
ستا

زم
 - 

هار
 | ب

و6
 5 

رة
ما

| ش
ب

قال
ة ان

نام
خ 

اری
| ت

اعضای  تهییج  در  )حاج سیدجوادی 1357: 2ـ15؛ خسروپناه، 1397: 120-97(  دی 1355( 
کانون به نگارش نامه ای اعتراضی به نخست وزیر در سال 1356 مؤثر بود. بدین ترتیب، 
نویسندگان عضو کانون دو نامة سرگشاده به هویدا و یک نامه به جانشین او، آموزگار، 
نوشتند. آنها همیشه بر این نکته اصرار داشتند که کانون نویسندگان، کانونی صنفی است 

نه سیاسی )براهنی 1369: 216(. 
به هویدا )23 خرداد1356( فعالیت علنی خود  نامه ای سرگشاده   اعضای کانون در 
را آغاز کردند. آنها در این نامه که حدود 40 امضا را در برمی گرفت، خواستار رعایت 
مواد قانون اساسی در رابطه با آزادی اندیشه و بیان و توجه به رشد و شکوفایی فرهنگی 
سراسر  در  که  کشنده ای  خفقان  به  همچنین  شدند؛  جامعه  در  فکری  خالقیت های  و 
کشور حکمفرما بود، اعتراض کردند. به فاصلة چند روز از این بیانیه، کانون، به مناسبت 
درگذشت علی شریعتی، اعالمیه ای در 29 خرداد 1356 منتشر کرد )نقره کار2002/1381 
ج2: 37(. مدتی بعد و در 28 تیر همان سال، دومین نامة سرگشاده کانون نویسندگان به 
امضای 98 نفر از صاحبان قلم انتشار یافت و در آن ضمن اعالم مطالبات همگانی اهل 

قلم، موارد زیر درخواست شده بود: 
- تقاضای ثبت رسمی کانون نویسندگان ایران؛

- رفع هر گونه مانعی در راه تأسیس محل یا باشگاهی برای اجتماع اعضای کانون، 
در تهران و شهرستان ها؛

- انتشار نشریه از سوی کانون نویسندگان ایران و توزیع بالمانع آن در سراسر کشور. 
کانون که همواره بر موضع صنفی خود پافشاری می کرد، پس از این نامه، 7 شماره 
بولتن و 22 بیانیه منتشر کرد )خسروپناه 1397: 219(. هویدا به هیچ کدام از نامه ها پاسخ 
نداد و آنان را جمعیتی وابسته به بیگانگان دانست )کانون نویسندگان ایران به روایت اسناد 
ساواک 1382: 226-227(. درواقع وابسته  نبودن به هیچ نهاد و سازمان دولتی یا غیردولتی 
یا هر گونه حزب و گروه سیاسی از اصول اولیه کانون نویسندگان بود که اعضایش بر 

استقالل فردی خویش پافشاری می کردند )عنقایی 1378: 39(.
کانون نویسندگان که از آغاز سال 1356 و با انتشار بیانیه های متعدد، بار دیگر جان 
تازه ای گرفته بود، در 14 مرداد 1356 به مناسبت سالروز مشروطیت، با انتشار بیانیه ای 
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ادعای دولت را که قلم آزاد است، به شدت رد کرد و طی این بیانیه نام 12 تن نویسنده، 
محقق، نمایشنامه نویس و شاعر را ذکر کرد که به جرم نشر افکار و عقاید سیاسی و 

اجتماعی و دینی خود در حبس یا تبعید به سر می بردند )علوی 1385: 448(.
کانون در تاریخ 27 مرداد نامة دیگری به نخست وزیر جدید )آموزگار( نوشت و 
در آن یادآوری کرد که دو نامه کانون بی جواب مانده است. این نامه با امضای 90 نفر 
از شاعران، نویسندگان، مترجمان و پژوهشگران خطاب به جمشید آموزگار منتشر شد 

و محتوای آن نیز تقریباً شبیه نامه  ارسال شده به هویدا بود )روزنامه اطالعات 1357: 9(.

شب های شعر گوته؛ از محافظه کاری تا فعالیت سیاسی

نیما در دی 1347 می دانند  برخی پیش درآمد شب های شعر گوته را، برگزاری شب 
تاالر  در  بود که  نویسندگان  بزرگ کانون  نخستین گردهمایی  این رخداد  معتقدند  و 
دانشکده هنرهای زیبا تشکیل شد )سپانلو 1384: 80(. برخی نیز شب های شعر خوشه که 
برگزار شد،  نیما  بزرگداشت  از شب  پیش  ماه  باشگاه کارمندان شهرداری چندین  در 
هر  نظر می رسد،  به  )براهنی 1369: 229( چنین  برمی شمارند  زمینه شب های شعر گوته 
کدام از این دو رخداد و افزون بر آن، فضای سیاسی و اجتماعی متأثر از رویدادهای 
بین المللی در شکل گیری شب های شعر گوته تأثیرگذار بوده است. به آذین، به فعل و 
انفعاالت کانون های بین المللی، بستر شب های شعر گوته دانسته و معتقد است سیاست 
میان  این  مناسب کرد و در  برای گشودن فضا  را  زمینه  بشر کارتر،  از حقوق  حمایت 
انستیتو گوته )انجمن فرهنگی ایران و آلمان( با استفاده از این فضا و به وساطت خبرنگار 
روزنامة کیهان، خواستار همکاری کانون نویسندگان ایران برای برگزاری جشن ساالنه 
شب های شعر خود شد. )اعتماد زاده 1372: 68( دراین میان، اما، نقش  هانس بکر، رئیس 
انستیتو گوته در سال های 1351 تا 1356 و عالقة بسیار زیاد او به فرهنگ و ادبیات ایران، 
در شکل گیری چنین رویدادی تأثیرگذار بوده است. هانس بکر آن گونه که خود اظهار 
کرده در سال های حضورش در تهران، به شب های شعر متعددی می رفته و با فرهنگ و 
ادب و هنرمندان ایرانی آشنا بوده است: »خیلی اتفاقی یک بار در یک شب شعر شرکت 
کردم و به شدت مجذوب این مراسم شدم. فارسی زبان بسیار زیبایی است؛ به ویژه برای 
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شعرخوانی؛ و دیگر شب هم باشد و مهتاب هم بتابد آدم را به وجد می آورد. با خودم 
گفتم من هم دوست دارم یک همچنین برنامه ای را در انستیتو داشته باشم. ما باغ بزرگی 
هم داشتیم و به این ترتیب 1972 اولین شب شعر را برگزار کردیم. بعد از آن سالی یک 

بار، ما شب شعر داشتیم و دو هزار نفر می آمدند« )مصاحبه ترسلی با بکر 1391(.
افزون بر اینها، فعالیت هایی که کانون از آغاز سال 1356 و در قالب انتشار بیانیه های 
متعدد و به مناسبت های گوناگون منتشر کرده و طی آن تقابل خود را با حاکمیت پهلوی 
آشکار کرده بود، در اقبال عمومی به برگزاری چنین رویدادی و شرکت اقشار معترض 
در آن تأثیرگذار بود. چنانکه از برخی روایت ها بر می آید دانشجویان، معلمان و کارمندان 
بیشترین تعداد شرکت کننده در ده شب شعر را تشکیل می دادند که بر اساس برخی گفته ها 
ده هزار تا بیست هزار نفر بودند )براهنی 1358: 30؛ علوی 1385: 450(. بنابراین خاستگاه 
و  برگزارکنندگان  میان  در  بود.  متوسط جامعه  طبقة  اجتماعی عموم شرکت کنندگان، 
شاعران نیز، از همه سنخ دیده می شد، علی موسوی گرمارودی پیرو جریان اسالم گرا تا 

محمود به آذین که یک توده ای شناخته شده بود، حضور داشتند.
دربارة جلسات شعر گوته و محتوای آن کم وبیش روایت هایی بیان شده، بااین حال، 
دربارة خواسته های سیاسی شرکت کنندگان در آن جلسه کمتر سخن گفته شده است. 
با پرده پوشی و  چنانکه از برخی روایت ها برمی آید، بعضی از حاضران در این مراسم، 
غیرصریح  بودن بیشتر برنامه های اجرا شده در این ده شب مخالف بودند. برای نمونه در 
آخرین شب برگزاری، در یکی از نامه های که به دست باقر پرهام رسیده بود، نویسنده آن، 
این اجتماع را توجیهی برای تبرئه نظام حاکم خوانده بود )اعتمادزاده 1372: 79( بااین حال، 
اعضای سیاسی کانون، توانستند در سخنرانی هایشان آشکار یا در خفا، خواسته های سیاسی 
و اجتماعی خود را بازگو کنند. درهمین راستا بود که باقر مؤمنی دربارة سانسور و تأثیر 
انواع سانسور  لغو همة  انتها  در  و  فرهنگ جامعه سخن گفت  و  زندگی  بر  ویرانگرش 
را »اولین و کمترین خواست کانون نویسندگان ایران« دانست )مؤذن 1357: 34(. در این 
میان، سعید سلطان پور، شعری به صراحت سیاسی  خواند و در آن از زندان، خون، رگبار، 
اعدامی و انقالب سخن گفت: »ای دست انقالب/ مشت درست مردم/ گلمشت آفتاب/ 
با کشورم چه رفته است...« )مؤذن 1357: 44(. این شعر محمد زهری که در یکی از شب ها 
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خوانده شد بیان مصیبت و در عین حال اطمینانی به اینکه گفتة او در تشویق مبارزین آینده 
مؤثر خواهد بود:

به گلگشت جوانان/ یا ما را زنده دارید ای رفیقان/ که ما در ظلمت شب/ زیر 
بال خفاش وحشی خون آشام / نشاندیم  ای نگین صبح روشن را / به روی پایه 
انگشتر فردا / و خون ما بسخری گل الله / بگرمی لب تبدار بیدل / بپاکی تن 
بیرنگ ژاله ریخت بر دیوار هر کوچه / و رنگی زد بخاک تشنه هر کوه / و 

نقشی شد به فرش سنگی میدان هر شهری )خسروپناه 1396: 58(.
اینها همه در حالی بود که هیأت دبیران کانون با در پیش گرفتن سیاست محافظه کاری 
تالش داشتند تا سخنرانان را از بیان مطالب سیاسی و اعتراضی بازدارند؛ چنانکه اعتمادزاده 
از اعتراض شاعران از منع شدنشان در به کارگیری از واژه هایی حساس سخن می گوید 
و علت این مسأله را به تصمیم گیری هیأت دبیران که مقرر داشته در گفتارها، شعرها، 
افشاگری و کوبندگی اعتراض به مبارزه جویی آشکار و رویارویی کشیده نشود، ارجاع 
از  بعد  سخنرانان  برخی  اصلی،  جلسات  اتمام  از  پس   .)76  :1372 زاده  )اعتماد  می دهد 
به سؤاالت  بود  برقرار شده  انستیتوگوته  در  پاسخی که  و  پرسش  سخنرانی، در جلسه 

مخاطبان پاسخ دادند )گلشیری و طاهری مجدد 1383: 13-12(
حاکمیت در برابر برگزاری شب های شعر، چندان سخت گیری نکرد؛ بلکه کوشید تا 
از رسانه ای شدن این واقعه جلوگیری کند. بنا به گفتة داریوش همایون، به صاحبان جراید 
دستور داده شده بود تا از پوشش خبری این رخداد خودداری کنند )گفتگوی دهباشی 
با داریوش همایون 2008؛ امینی 1390(. بااین حال، انجمن قلم امریکا، انجمن نویسندگان 
این شب ها  برگزاری  از  پس  نویسندگان  کانون  از  دیگر،  بسیاری گروه های  و  فرانسه 

حمایت کردند )مؤمنی 1998: 65(
صنعتی  دانشگاه  دانشجویان  ایران،  نویسندگان  کانون  شعر  شب های  پایان  از  پس 
آریامهر )شریف( پس از تماس با اعضای کانون نویسندگان از آنان درخواست کردند 
مباحث مطرح شده در آن جلسات را طی سخنرانی های هفتگی در دانشگاه صنعتی دنبال 
کنند که پس از شروع یکی از سخنرانی ها، پلیس جمعیت را متفرق کرد و عده ای از 

مردم دستگیر شدند )پاکدامن 1370: 125 و 206؛ آبراهامیان 1378: 624(.
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براهنی؛ واسط شناسایی فعالیت های انقالبی در امریکا و اروپا

رضا براهنی یکی از سیاسی ترین اعضای کانون نویسندگان، نقش مهمی در اطالع رسانی 
و پخش اخبار و رویدادهای انقالب ایران در امریکا و اروپا ایفا کرد. او به  دلیل مواضع 
ساواک  اسناد  روایت  به  ایران  نویسندگان  )کانون  بود  زندانی  ایران  در  مدتی  سیاسی اش 
با  1382: 461( و از جنجال و کشاکش قلمی پرهیز نداشت، چنانکه در اوایل دهة 50 
مصطفی مصباح زاده مدیر و مؤسس روزنامة کیهان در باب »شعر نو« مجادالتی داشت 
)طالبی نژاد 1384: 4(. او پس از آزادی و حضور دوباره در ایاالت متحده، به علت اینکه 
استقبال رسانه های  با  بود،  ایرانی در مجامع فرهنگی جهان  نویسندگان شناخته  شدة  از 
کثیراالنتشار روبه رو شد؛ به طوری که توانست از یک سو اخبار و اطالعات وقایع انقالبی 
در ایران و از سویی مقاالت نویسندگان عضو کانون را برای انتشار به این مجالت بسپارد. 

براهنی در این باره می گوید: 
در طول چهار سال و نیم که امریکا بودم با نویسندگان معروف امریکا دوست 
شده بودم. عضو کمیته آزادی قلم مجمع نویسندگان امریکا بودم. با سازمان 
بین المللی  و سایر سازمان های  بشر  بین المللی حقوق  بین المللی، مجمع  عفو 
برای افشاء خفقان همکاری می کردم. در عین حال سازمان های سخن پراکنی 
امریکا، هلند، دانمارک، سوئد و تلویزیون هاشان و رادیوهای غربی برنامه های 
مختلف از شعرخوانی ها و سخنرانی هایم ترتیب داده بودند. به عالوه یکی از 
کتاب هایم تحت عنوان آدمخواران تاجدار که اصاًل به زبان انگلیسی نوشته 
شده بود و مربوط به خفقان ایران بود، به زبان های مختلف ترجمه شده، توجه 

محافل ادبی را به خود جلب کرده بود )براهنی 1358: 203(. 
در  شکنجه   اعمال  افشای  به  امریکا،  کنگرة  در  جلسه ای  در  براهنی  افزون براین، 

زندان های ایران پرداخت )مصاحبه پایگاه خبری تحلیلی پیام نو با احسان شریفی(.
براهنی پس از واقعة 19 دی قم و چند روز پیش از کشتار 28 بهمن 1356، به یک 
دوست که هویت او مشخص نیست، اما از یکی از اسناد ساواک بر می آید که احتماالً 
نامه  از او  پرسید: »آیا آن  نامه ای نوشت و طی آن  علی اصغر حاج سیدجوادی است، 
)کانون  خیر  می گوید  جوادی  سید  حاج  رسید؟«  بودم  نوشته  برایت  مفصل  خیلی  که 
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نویسندگان ایران به روایت اسناد ساواک 1384: 401( وی در این نامه به یکی از چالش های 
ایران در آستانه انقالب اشاره کرد: 

به نظر من حساس ترین مسأله انقالبی ایران مسأله ملیت هاست به دلیل اینکه 
درکش به دلیل تبلیغات دستگاه، حتی برای بسیاری از روشنفکران و حتی 

انقالبیون دشوار است )براهنی 1358: 52(. 
اشاره او به مسألة نارضایتی قومیت هاست. اما تحلیل نهایی او از این موضوع نادرست 
است. آنجا که وی به جای استفاده از اصطالح قومیت و قوم از واژه های ملت و ملیت 
استفاده می کند. ادبیات نامه کاماًل چپ گرایانه و ایدئولوژیک است. نکته درخور توجه 
در این نوشته، ضرورت همزیستی مسالمت آمیز احزاب مختلف ذیل پرچم »حقوق انسانی 
و مدنی« در کمیتة حقوق بشر است. براهنی سرآغاز نامه طوالنی خود را با اندرزهایی 
دربارة این موضوع آغاز می کند و پس از آن، با نگاهی تاریخی در نقد عملکرد حزب 
توده، همچنین ستایش شجاعت گروه های چریکی، بر لزوم حضور آن در مبارزه نهایی 
علیه رژیم تأکید دارد، اما آن را کافی نمی داند. وی یکی از پایه های موفقیت را، کشاندن 
»قشرهای محروم جامعه« به مبارزة سیاسی و اجتماعی می داند و علل شکست هر یک 
از قیام های مختلف از جمله نهضت ملی شدن نفت، 15 خرداد 1342 و شب های شعر 
را ناآگاهی از عوامل شکست های پیشین و فقر »دانش سیاسی« می داند )براهنی 1358: 
21-26(. او، کانون را بزرگ ترین نیروی دموکراسی در ایران برمی شمرد و معتقد است 
در برابر فشارهای حاکمیت برای از بین بردن آن باید مقاومت کرد. وی همچنین بعد از 
قیام تبریز، نامة دیگری به دوستش در ایران می نویسد و پس از شرح وقایع و بازتاب های 
داخلی و خارجی آن، به تحلیل و موشکافی آن می پردازد. براهنی، ضمن اشاره به نفوذ 
مذهب در میان مردم ایران و تبریز، انگیزة اولیه قیام را مذهب می داند: »انگیزة فوتی و 
فوری قیام تبریز، کاماًل جنبه مذهبی داشته است« )براهنی 1358: 61( اما علت واقعی قیام 
تبریز را پس از ریشه شناسی روانشناختی مردم آنجا که معتقد است مذهب در تبریز بسیار 
پر نفوذ همانند قم و سایر شهرهای ایران نیست، با نگرش تاریخی به حوادث مشروطه 
و نقش تبریزی ها، حاکم کردن زبان فارسی و توهین به زبان ترکی آذری ها در دورة 
رضا شاه و ... و هدف نهایی قیام را برانداختن ظلم و ستم و امپریالیسم و حاکم کردن 
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دموکراسی می داند. براهنی علت قیام 15 خرداد 1342 را نیز افزون بر مایه های مذهبی که 
در نظر او کم اهمیت است، فقر، بدبختی و خفقان معرفی می کند. براهنی که به تحلیل 
چپ گرایانه دربارة تبریز و قیام آن بسیار تأکید دارد، هنگامی که به قیام شهرهای دیگر 
براهنی،  ارائه تحلیل چپ گرایانه است. در فعالیت های  از  ناتوان  همچون یزد می رسد، 
رهبری جنبش از سوی امام پذیرفته شده است. حمایت او از امام در نامه های پیش از 
انقالبش به کرات دیده می شود )براهنی 1358: 80-81(. درواقع او در این دوره به نقش 
بسیج کنندة  امام اذعان دارد و با اصطالح »امام« از رهبر انقالب یاد می کند. بااین حال، 
وی چندان نقشی برای طالب و مذهبی ها پیش از قیام بهمن متصور نیست و می گوید سه 
گروه: چریک ها، دانشجویان و نویسندگان با شاه مبارزه می کردند )براهنی 1358: 104(. 

نکتة تعجب برانگیز در این نامة مفصل این است که براهنی از موضوعات و مسائل 
گوناگونی سخن می گوید، اما واقعة 19 دی و محتوای آن را نادیده می گیرد و در تحلیل 
دیدگاه  این  نمی کند.  مذهبی  نیروهای  وزن  و  جایگاه  به  اشاره  ایران،  سیاسی  مسائل 
براهنی، کم وبیش در برخی اعضای کانون نویسندگان نیز رواج داشت و آنان چندان 

توجهی به فعالیت های اجتماعی و سیاسی نیروهایی با گرایش مذهبی نداشتند. 
ملکی و کسروی دربارة  ارانی، خلیل  تقی  نقد دیدگاه های  با  نوشته،  این  براهنی در 
ضرورت حفظ یکپارچگی زبان ایران، به تأسی از لنین دربارة حق آزادی آنچه که او ملت ها 
با فرهنگ و زبان متفاوت می نامد در حق استقالل فرهنگی و حتی سیاسی تأکید می کند 

)براهنی 1358: 44-48(. البته براهنی بعدها این دیدگاه خود را تعدیل کرد )براهنی 2012(.

سایر فعالیت های کانون در سال 1357 تا پیروزی انقالب اسالمی

الیحه  مقابل  در  موضع گیری  دانشگاه ها،  در  به ویژه  اجتماعی  درگیری های  تشدید 
مطبوعات دولت، جبهه گیری علیه توقیف روزنامة آیندگان و تالش برای تکرار شب های 
شعر )همایون پور 1383: 303(، همکاری با تشکل های صنفی و سیاسی هم سو، شناسایی 
نام گذاری  نویسندگان،  برای  مطالعاتی  فرصت های  ایجاد  جوان،  نویسندگان  جذب  و 
روزهایی از سال به نام نویسندگان معروف، بزرگداشت نویسندگان فعال، ترجمة آثار 
دیدگاه های  گنجاندن  ادبی،  فعالیت  با  مرتبط  متون  و  جهان  معروف  نویسندگان  ادبی 
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سیاسی و اجتماعی خود در البه الی این ترجمه ها و انتشار پیام های سیاسی نویسندگان مهم 
خارجی از مهم ترین اقدامات کانون در این دوره بود )احمدی و دیگران 1393: 25-24(.

اساسی  اقدام  گونه  هر  برای  جدی  مانعی  به  کانون،  اعضای  اختالفات  بااین حال، 
انتخاب اعضای هیأت مدیره  بود. برگزاری مجمع عمومی و  انقالب شده  در بحبوحة 
اختالفات را بیش ازپیش دامن زد. در نهایت، انتخابات در 57/2/31 در منزل هوشنگ 
گلشیری برگزار شد و 5 نفر عضو اصلی هیأت مدیره به این ترتیب انتخاب شدند: محمود 
اعتماد زاده 76 رأی، باقر پرهام، 66 رأی، منوچهر هزارخانی 64 رأی، فریدون آدمیت 62 
رأی، فریدون تنکابنی 49 رأی،حاج سید جوادی و شمس آل احمد عضویت علی البدل 
با  طاهره صفارزاده  از گفتگوی  می توان  را  اختالفات  این  از  بخشی  رأی.  و 46  با 47 
 .)120  :1384 ساواک  اسناد  روایت  به  ایران  نویسندگان  )کانون  دریافت  آل احمد  شمس 
نامه اش علیه شاه بیش از گذشته شناخته شده بود،  انتشار  حاج سیدجوادی که پس از 
یک وزنه در کانون نویسندگان به شمار می رفت. ازاین رو، شمس آل احمد، دانشور و 
عده ای دیگر که با خط مشی توده ای ها در کانون موافق نبودند، از اینکه حاج سیدجوادی 
مصاحبه با عده ای از خبرنگاران ایتالیایی را به حضور در مجمع ترجیح داده بود، انتقاد 
کردند و همگی اعتقاد داشتند اگر حاج سیدجوادی بود، وضعیت متفاوت می شد. پس 
تعدادی  از  متشکل  را  آنان  نوشت و  دبیران کانون  علیه  تند  نامه ای  این سیدجوادی  از 
کمونیست )محمود اعتمادزاده، محمدباقر پرهام و منوچهر هزارخانی( و بی دین )فریدون 
آدمیت( قلمداد کرد. به دنبال این نامه، فریدون آدمیت از سمت خود استعفا کرد )کانون 

نویسندگان به روایت اسناد ساواک 1382: 452(. 
موضوع دیگری که اختالفات را در کانون به اوج رسانده بود، انتخاب خط مشی در 
مواجهه با تحوالت انقالبی بود. عده ای اصرار بر باقی ماندن کانون نویسندگان بر مدار 
صنفی بودن داشتند و برخی نیز خواستار در پیش گرفتن مواضع سیاسی بودند. تا اینکه 
در تیر 1357 جلسه ای برای مشخص کردن خط مشی کانون برگزار شد که بدون نتیجه 

پایان یافت )کانون نویسندگان ایران به روایت اسناد ساواک 1382: 472(.
پس از برگزاری انتخابات و مشخص شدن هیأت دبیران دورة دوم، با تشکیل چند 
یکدیگر  آثار  نقد  به  آن  در  شرکت  با  مترجمان  و  شاعران  نویسان،  قصه  کمیسیون، 



  174

 | 1
39

ن 8
ستا

زم
 - 

هار
 | ب

و6
 5 

رة
ما

| ش
ب

قال
ة ان

نام
خ 

اری
| ت

 پرداختند. افزون براین، کمیسیونی به نام سانسور تشکیل شد که فعالیت آن بنا به گفتة 
دستگاه های  و  سانسور  حذف  یعنی  کانون  هدف  اساسی ترین  جهت  در  اعضا،  خود 
مربوط به آن راه اندازی شده بود )روزنامة کیهان 1357/6/9(. این اقدامات با پشتیبانی برخی 
مسئوالن و دول خارجی نیز همراه بود. برای نمونه ریچارد هوارد رئیس انجمن قلم امریکا 

از اقدامات و درخواست های کانون حمایت کرد )روزنامة کیهان  25 مهر 1357(.
بر اساس گزارش روزنامة کیهان در شهریور 1357 که یازدهمین سال فعالیت کانون 
بود، 150 نفر از نویسندگان، شاعران ، مترجمان و محققان به عضویت آن درآمده بودند 
)1357/6/9( و در این میان، برخی نویسندگان خارج از کشور نیز همچون فریده فرجام، 
کانون  به  هم  پارسی پور  شهرنوش  و  علوی  بزرگ  فشاهی،  محمدرضا  صدر،  حمید 
پیوستند. بعد از شب های شعر، جلسات کانون به تناوب تا پیروزی انقالب در چند محل 
تشکیل می شد ازجمله خانه گلشیری و بعد در خیابان فروردین تا حمله به دفتر کانون 
محل ثابتی پیدا کرد )اوجی 1379: 306(. اعضای کانون در این مدت و با وجود اختالفات 
شدید در کانون، چند بیانیه علیه حاکمیت پهلوی منتشر کردند که مهم ترین آن پس از 

کشتار میدان ژاله در 17 شهریور بود.
از  بسیاری  می شد،  انجام  نویسندگان  کانون  عنوان  تحت  که  فعالیت هایی  سوای 
انجام  را  اقداماتی  داشتند،  عضویت  مختلف  سیاسی  گروه های  در  که  کانون  اعضای 
دادند. برای نمونه در مهر 1357، باقر پرهام از اعضای هیأت دبیران کانون نویسندگان، 
طی مصاحبه ای با میشل فوکو که به ایران سفر کرده بود، سؤاالتی از او دربارة کارکرد 
دیگر  از  ایران 1358: 16-9(.  نویسندگان  )نامه کانون  پرسید  مبارزات سیاسی  در  مذهب 
فعالیت های اعضای کانون در این دوره، حضور در دانشگاه و مراکز دانشجویی و تحقیقی 
به دعوت دانشجویان برای ایراد سخنرانی بود. از این دست فعالیت ها می توان به سخنرانی 
ناصر زرافشان در فروردین 1357 و باقر پرهام و منوچهر هزارخانی در اردیبهشت همان 
سال با موضوع توسعه اجتماعی در مجتمع آموزش عالی قزوین اشاره کرد که یکی از 
اهداف آن »افشاگری علیه فعالیت های علمی و فرهنگی رسمی و فرمایشی مرسوم در 
محیط های دانشگاهی« بود )سه سخنرانی بی تا: 3(. افزون براینها، به آذین در سال 1357 
پس از تثبیت موقعیت کانون، طی مقاله مفصلی موقعیت آخرین ماه های حکومت پهلوی 
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را تشریح کرد. انتشار این مقاله با عنوان »اتحاد دموکراتیک مردم ایران« که مضمون ضد 
دولتی داشت موجب بازداشت به آذین شد، ولی با پیروزی انقالب از زندان آزاد شد. 
فعالیت های مستقل او در سال 1356 و 1357 به ترتیب چنین بود: ابتدا تشکیل »جمعیت 
اتحاد برای آزادی و استقالل« با هدف وحدت با تشکل های جبهة ملی و مذهبی، ولی 
در اصل انتشار مرامنامه و بیانیه با امضای مستعار »نوروز علی آزاد« که سنگ بنای تشکیل 
»جمعیت سیاسی اتحاد دموکراتیک مردم ایران« شد. تأسیس هفته نامه های »اتحاد مردم« 

و »سوگند« در سال 1357 نیز از دیگر اقدامات وی بود )اعتماد زاده1370: 15(.

نتیجه گیری

کانون نویسندگان ایران در پی یک سلسله حوادث نضج یافت. چنانکه می توان تشکیل 
برای برگزاری  پهلوی  ارادة حکومت  تا  اوایل دهة 1320  ایران در  نویسندگان  کنگرة 
مراسمی دولتی متشکل از نویسندگان و شاعران داخلی و خارجی در اواسط دهة 40 را 
حلقه های علّی آغاز و پایان شکل گیری کانون نویسندگان ایران دانست. عموم اعضای 
کانون افزون بر شخصیت فرهنگی، تعلقات برجسته سیاسی داشتند و عضویت بیشتر آنان 
در گروه های سیاسی همچون حزب توده، جامعه سوسیالیست ها و جبهة ملی خواه ناخواه 
کانون نویسندگان را از یک نهاد محافظه کار و بی تحرک به مجمعی حساس در مواجهه 
با مسائل سیاسی و فرهنگی جامعه تبدیل کرده بود؛ اینها همه در حالی بود که در اساسنامة 
کانون بر صنفی  بودن این نهاد پافشاری می شد. این وجة سیاسی کانون سبب شد که از 
یک سو حاکمیت از همان آغاز تشکیل با آن مخالفت کرده و مجوزی برای آن صادر 
نکند و ازسوی دیگر، بخشی از اهداف کانون سمت و سوی سیاسی پیدا کند و از اهداف 
اولیه فاصله بگیرد. درنهایت مجمعی که توانسته بود جمعی از شخصیت های فرهنگی را با 
عقاید گوناگون گردهم آورد، به ویژه بعد از باالگرفتن تحوالت انقالبی در نوع مواجهه 
با انقالب دچار اختالف شد و همین سردرگمی در اتخاذ یک موضع سیاسی مشخص یا 

صنفی  ماندن محض، اثرگذاری آن را محدود کرد.  
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A Pathology of Islamic Revolution Historiography

Farideh Bavaryan1

Fatemeh Sohrabzadeh2

Abstract
The victory of Islamic Revolution in Iran was a major phenomenon that not only 
violated political balance in the Middle East, but also paved the way for emergence 
of diversified theories by domestic and foreign researchers and scholars. As a 
result, they released various narratives on the history of Islamic Revolution. In 
the meantime, as a result of sustainability of the Revolution new stances on 
historiography emerged so that in addition to scholars and scientific circles, 
the early revolutionary forces, both supporters and opponents, became active in 
clarifying the Islamic Revolution from their own point of view. Given the above, 
the pathology of Islamic Revolution historiography is one of the most important 
requirements of the contemporary historiography in Iran that is expected to speed 
up its growth and innovation. The pathology of factors threatening the pillars and 
fundamentals of the Islamic Revolution historiography is an essential measure 
that is highly needed to prevent the emergence and growth of those threats. To 
that end, this paper, developed through a descriptive-analytical procedure and 
library method is to find an appropriate answer to the following question: What 
factors threaten the pillars of Islamic Revolution historiography? Results of the 
study indicate that such factors as dearth of reference books and documents on 
some incidents, distortion of Islamic Revolution prospects, lack of an appropriate 
roadmap, non-specialized managers at the helm of historiography, journalistic 
approach toward historiography, etc. are among the most outstanding factors 
threatening the Islamic Revolution historiography.
Keywords: Pathology, historiography, Islamic Revolution historiography, 
journalistic approach
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Pluralism and Party Politics in Tudeh Party’s Political Thought and 
Action: From Establishment of Islamic Revolution to Constitutional 

Referendum (April 1 – Dec. 3, 1979)

Mozaffar Shahedi1

Mohsen Beheshtiseresht2 
Abstract 
Although the ever-growing Islamist movement under Imam Khomeini played 
a key role in the formation and final victory of the Islamic Revolution during 
1978-1979, the Islamic Revolution was also assisted – however less sensible 
- by the influence and participation of three political currents known as the 
National Liberal spectrum, the Leftwing or Leftists and Eclectic ideology. After 
the Revolution, Tudeh Party of Iran, as the most influential Leftist political 
organization, tried to gain political power and social prestige although its role in 
the revolutionary developments was not outstanding. This paper intends to study 
the policies and approaches of Tudeh Party of Iran from the establishment of the 
Islamic Revolution to the constitutional referendum )April 1, 1979 through Dec. 
3, 1979) toward the newly established Islamic Republic and the rival political 
currents for promoting and consolidation of its position in political and social 
arena of the country.
The research method called for historical review of the subject under study 
through process tracing. Findings of the research work indicate that Tudeh Party 
of Iran had opportunistically tried to display an approach toward revolutionary 
causes and goals, relatively similar to the Islamist current under Imam Khomeini, 
through highlighting and accentuating Islamic Revolution and Islamic Republic’s 
anti-imperialistic doctrine. At the same time, the party maintained an opposing 
and even hostile position against the National Liberal current and other Leftist 
parties and political groups who favored – unlike Tudeh Party – an anti-Soviet 
Union tendency claiming their ideology was incompatible with that of the 
Islamic Revolution.
Keywords: Tudeh Party of Iran, Islamic Republic of Iran, Islamic movement, 
party politics, National Liberal spectrum
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Political Psychology of King Mohammad Reza Pahlavi’s Character: His 
Understanding of Iranian People’s Revolutionary Power and Movement

Iraj Soori1

Abstract 
This paper intends to study King Mohammad Reza Pahlavi’s political character 
with a psychological approach during his 37 years of reign in Iran to explore his 
understanding of personal personality and his modernist plans in leading the 
Iranian nation toward what he called the “great era of civilization” in comparison 
with his real personality and public reaction against it. With an eye on Karen 
Horney’s theory, we will review the Shah’s political character from his childhood 
to various periods during his reign to reflect on how he moved from disease to 
please and populism to elitism and authoritarianism to clarify his understanding 
of the realities and their feedbacks in the society. The Shah of Iran had a dual 
personality. Considering a Divine mission for himself in leading the nation 
toward progress, denouncing the opponents as obstacles to salvation, and using 
national myths and legends and religious traditions to charismatize his reign and 
character are among the elements within his personality for review and criticism.
Keywords: Horney, personality psychology, Mohammad Reza Shah, Pahlavi, 
Islamic Revolution of Iran, Islamic movement
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Mosaddegh’s Policies and Political Development in Iran

Saeed Jahangiri1

Abulqasem Taheri2

Abstract 
It was during the premiership of Dr. Mohammad Mosaddegh that the pursuit 
of independence and freedom, and tolerance of dissent gained momentum as 
dominant discourse, challenging part of despotic discourse of the royal court. 
As a result, Iran’s political spectrum became more pluralistic, the Shah’s 
power was restricted, political parties became diversified, power became legal 
and democratic, and the dissent enjoyed maximum tolerance on the part of the 
government. 
Enacting the Press Law not only stipulated maximum tolerance of the dissent, 
but also state-run organizations were banned to bring an action against the press 
criticizing the government or the prime minister. This is why Mosaddegh period 
is known in contemporary history as “the age of free press”. The dominant 
discourse in that period encompassed independence, freedom, civil sovereignty, 
political participation and public welfare. During his 28 months of premiership, 
Mosaddegh administered the country almost without petrodollars. Unaffected 
by lack of oil incomes, the crisis-stricken, stagnating and bankrupt national 
economy regained its footing and became an example of a balanced economy. 
These indexes indicate that the collection of Mosaddegh’s plans, achievements, 
and beliefs during 28 months of premiership had maximum compatibility with 
criteria of political development.
Keywords: Development, political development, Mosaddegh, domestic policy, 
civil society
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Export of Islamic Revolution in View of Imam Khomeini with Regard to 
Promotion of Islam and Justice, from Theory to Continuity 

and Drastic Change 

Mohammad Jamalu1

Abstract 
No doubt the Islamic Revolution in Iran has imposed drastic changes on foreign 
countries’ political balance approaches vis-à-vis Iran.  The establishment of the 
Islamic Republic of Iran and revamping of Iran’s foreign policy based on Imam 
Khomeini’s idea of exporting Islamic Revolution gave birth to new approaches 
in Islamic Republic of Iran’s foreign communications and exchanges. The idea 
of exporting the revolution and its endorsement by Imam Khomeini as a priority 
for Iranian foreign policy during the early years after the victory of Islamic 
Revolution was welcomed by politicians as a benchmark for Iran’s interaction 
with the other world countries. This paper has tried to readdress “exporting 
revolution” as one of the frequently used concepts in the political literature of 
the early post-revolution years within the semantic scope of Imam Khomeini’s 
political thought in two dimensions of spreading Islam and justice. It has to 
be mentioned that the analysis of these two dimensions in exporting revolution 
does not mean ignoring other dimensions in Imam Khomeini’s political ideology. 
This is because various aspects in Imam Khomeini’s political ideology overlap 
in some cases. 
Keywords: Exporting revolution, Imam Khomeini, political thought, spreading 
Islam, justice
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Role of Traditional Middle Class in Iran’s Political Developments
(Case Study: Islamic Revolution’s Formation Period)

Alijan Moradiju1

Abstract 
The study of the role of social forces in political developments has been 
generally accepted as an essential part of political sociology. Social classes are 
categorized as distinct social forces playing a role in analysis of the performance 
of social forces. Among different social classes, the role of traditional middle 
class has always been outstanding in social and political developments in Iran. 
This paper intends to study the role of traditional middle class in Iran’s political 
developments during Islamic Revolution’s period of establishment. As far as 
methodology is concerned, this study is a descriptive-analytical work that has 
used library and documentary method. The theoretical framework for analysis 
of the traditional middle class is Pierre Bourdieu’s theory of capital and class 
distinction, who has tried to argue the relation between various capitals and 
social classes. Findings of this paper indicate that the traditional middle class 
in Iran during the establishment of Islamic Revolution could defeat other 
classes through appropriate use of various economic, social, political, cultural 
and symbolic capitals to enjoy a hegemonic role in the country’s political power 
structure.
Keywords: Islamic Revolution of Iran, bazaar merchants, Pierre Bourdieu, 
clerics, traditional middle class  

 

1. Assistant Professor, Islamic Education Group Imam Hossein University, Tehran, Iran.
Email address: moradialijan@gmail.com



  185

| T
A

R
IK

H
N

A
M

E
H

-Y
E

 E
N

Q
E

L
A

B
 | 

Vo
l. 

3 
| N

o.
 1

- 4
 | 

Sp
ri

ng
-W

in
te

r 
| S

er
.N

o.
 5

&
6 

|

Role of Iranian Writers’ Association (IWA) and Its Members in Promotion 
of Struggles against the Pahlavi Regime

Hosseinali Qorbani1

Abstract 
This research is an attempt to find an appropriate answer to the principal 
question of “What approach did the Iranian Writers’ Association (IWA) and its 
members adopt during the last two decades of Pahlavi reign and what were the 
measures taken by its members?” Results of the research indicate that the Iranian 
Writers’ Association was founded in response to the cultural policies of Pahlavi 
reign. The Leftists held the intellectual dominance in the association, although 
there were also other intellectual tendencies more or less active in this cultural 
institution. The majority of the association’s members were both cultural elites 
with outstanding political affiliations. Their membership in political groups and 
parties such as Tudeh Party of Iran, Society of Socialists and the National Front 
had necessarily developed IWA from a conservative and non-active body into 
a tactful circle in confrontation with political and cultural issues of the Iranian 
society. In spite of its cultural approach, this association entered the political 
struggles at an era of the Iranian history to exert influence on flaring up of the 
protests against the Pahlavi regime. However, the discord among its members in 
the head of the revolution, particularly in the course of second-term elections for 
secretaries, and their attitudes toward the revolutionary developments, restricted 
their effectuation.
Keywords: Iranian Writers’ Association, Al-e Ahmad, Pahlavi II, struggle
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