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چكيده
دی��ن پدیده اي اجتماعي اس��ت ک��ه ترکیب آن با حكومت در ط��ول تاریخ جلوه های 
متنوعی داش��ته واش��كال و قالب های متعددی به خود گرفته اس��ت. نقش و عملكرد 
دین در انقالب فرانس��ه و ایران بس��یار مؤثر و البته متفاوت بوده است؛ به طوري که ما 
به این نقطه تعارض برمی خوریم که دین در فرانس��ه کنار نهاده شده و جدایی دین از 
سیاس��ت مطرح می ش��ود، اما در ایران، انقالب مبنایی دینی دارد. براساس نظریة وبر، 
در فرانسه، قرائت جدیدی از دین، مشروعیت حكومت مبتنی بر قرائت سنتي از دین 
را زیر س��ؤال برد و منجر به وقوع انقالب ش��د؛ به طوري که شاهد رانده شدن دین به 
عرصة خصوصي زندگي و جدایي از عرصة سیاست و حكومت هستیم. درانقالب ایران 
نیز، براس��اس نظریة دورکیم و مارکس، می توان گفت که رفع توهم زایي، انس��جام، و 
همبس��تگي حاصل شده از دین توانس��ت ائتالفي همه جانبه را بر علیه حكومت دین 
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طرحمسئله
در جامعه  شناسی سیاسي، به دین1 به عنوان پدیده ای اجتماعی که دارای نقش، نفوذ، و اقتدار 
اس��ت نگریسته ش��ده و تعامل و کنش و واکنش آن با دولت و قدرت های سیاسی موجود، در 
سطح مناطق، مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. نگاه نظری به مقولة دین و سیاست، معطوف 
به نظریه پردازی در چگونگی تلفیق دین و نوع حكومت اس��ت. همان طور که می دانیم ترکیب 
دین وحكومت در طول تاریخ جلوه های متنوعی داشته و اشكال و قالب های متعددی به خود 
گرفته است؛ به طوری که در طول دوران تاریخ، به خصوص در قرون وسطی در بخش بزرگي از 
اروپا، ش��اهد حاکمیت دین و سیطرة آن بر تمامی عرصه های زندگی بشری از جمله سیاست 
و قدرت هس��تیم، اما در قرن هجدهم و با شروع عصر روشنگری و طرح ایده های روشنفكرانی 
چون دیدرو، منتس��كیو، و جان الک، دین و مذهب به چالش کش��یده شده و به تبع آن، بنای 
مس��تحكم و استبدادی کلیسا و س��لطنت آن فرو می ریزد. تفكر عقالنی و خردمندانه درتاریخ 
اروپا و از دست رفتن اهمیت دین به عنوان مهم ترین ستون فرهنگی اجتماع از وداع با حكومت 
دینی2 ش��روع شد. نگاهی به تاریخ اروپا گواهی بر این مدعاست. هواداران روشنگری بیشترین 
خش��م خود را متوجه مذهب نهادی شده به ویژه کلیسای کاتولیک می کردند، چنانكه خدا در 
زندگی بسیاری از اندیشمندان عصر روشنگری، دیگر نیروی مهمی به شمار نمی رفت. ویلیام اچ. 
مک نیل، تاریخدان، می نویسد: به جای انتظار برای بازگشت مسیح؛ عقل، جسورانه، وظیفة نجات 

بشریت از تمام بدبختی ها، تبهكاری ها، و ابلهی های گذشته را برعهده گرفت)دان، 12:1384(.
 فرانسه از نخستین کشورهایی است که در مقابل نفي نقش مذهب و دین سنتي، به خصوص 
کاتولیک، از اصولی مثل آزادی، برابری، و قانون نام  برد. انقالب فرانسه در تمام کشورهای اروپایی 
و در کل جهان، نشر  یافت و تمام جهانیان در آرزوی برآورده شدن اصولی مانند آزادی، برابری، 
و قانون دست به انقالب زدند و به تدریج، شاهد رانده شدن دین به عرصة خصوصی زندگی مردم 
هستیم. به این ترتیب ، سكوالریسم، به عنوان پیامد آموزه های عصر روشنگری ظهور می کند. از 
مهم ترین نتایج این تفكر، شكل گیری نظریه ای سیاسی در باب جدایی دین از سیاست است که 

خود را در حوزة نظر و عمل نشان می دهد و باعنوان حكومت های سكوالر شناخته می شوند.
 اما انقالب اسالمی ایران در قرن بیستم، دیدگا ه هایي که دین را از صحنة اجتماع و سیاست 
1. Religion
2. Theocracy
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کنار نهاده بودند را باطل کرد؛ چرا که امام خمیني)ره( انقالب را وامدار دین و مذهب دانسته و 
به همین منظور دین را در مرکز و محوریت قرار داده و حكومتی دیني را بنا نهاد، حكومتي که 

در برابر تمام حكومت هاي لیبرالیستي، سكوالریستي، و غربي قد برافراشت.
 در اینج��ا، نقش و عملكرد دین در وضعیت انقالبی، در ایران و فرانس��ه مورد بررس��ی قرار 
می گیرد و ما به این نقطة تعارض بر می خوریم که دین در فرانسه کنار نهاده شده و جدایی دین 
از سیاس��ت مطرح می شود، اما در ایران، انقالب مبنایی دینی دارد. در نهایت اینكه مسیحیت 
وشاخه اي از آن، یعني کاتولیک، در فرانسه نه تنها به بسیج مردمی و انقالب کمک نكرد، بلكه 
سعی می کرد ضد آن عمل کند؛ ولی در ایران دین با احراز موقعیتی ایدئولوژیک توانست رهبری 
و بسیج مردم را بر عهده بگیرد. هدف نوشتار حاضر بررسي و شرح نقش دین براساس نظریه هاي 

جامعه شناختي در انقالب فرانسه و ایران است.
 در این بخش از مقاله به بررسي و واکاوي نظریات جامعه شناختي براي تبیین نقش دین در 
دو انقالب فرانسه و ایران خواهیم پرداخت؛ و در نهایت با ارائة مدل نظري و گزاره هایي استخراج 

شده از نظریات، به تحلیل و چگونگي این نقش می پردازیم.
اميلدوركيم

دورکی��م در مورد رابطة می��ان آیین و عقیدة دیني از تایلور و فری��زر فاصله می گیرد. رویكرد 
عقل گرایانة آنها می گوید که عقاید و ایده هاي مربوط به جهان، عناصر اساسي حیات دیني اند. 
اعمال دیني، یعني رس��وم و مناس��ک دیني در مرحلة دوم قرار دارن��د؛ یعنی از عقاید پیروي 
می کنند و به آنها وابس��ته اند. اما به نظر دورکیم قضیه کاماًل برعكس عمل می کند. به عقیدة 
او، آیین هاي دین تقدم دارند، اساس��ي هستند و عقاید را می آفرینند. دورکیم معتقد است که 
عقاید همواره جاودان نیستند، درحالي که آیین ها و مناسک و کارکردهاي آنها همواره ثابت و پا 
بر جا می ماند. در نهایت، دورکیم معتقد است که مراسم و مناسک دیني، منبع واقعي انسجام 
اجتماعي اند و چفت و بست ها و پیوندهای واقعي در هر جامعه اي هستند و معناي واقعي دین 

را بیان می کنند) پالس، 174:1389(.
 دورکیم، در مورد نقش و اهمیت مناسک دین معتقد است که دین زاییدة مناسک است و 
از طریق مشارکت در مناسک و مراسم مذهبي است که قدرت اخالقي جامعه آشكار مي شود و 
احساسات اخالقي و اجتماعي از همین طریق تقویت و تجدید مي شوند)همیلتون، 176:1377(. 
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در نهایت، او معتقد است که کارکرد مناسک دینی این است که براساس آن انسان ها گرد هم 
مي آیند و احساسات مشترک را تجربه و آن را به گونة یک کنش جمعي بیان می کنند و این 

احساسات و کنش ها را وابسته به واقعیت می داند)همیلتون، 180:1377(.
 به طور کلي، دورکیم، براي مراس��م ومناس��ک دیني کارکردهایي همچون انضباط بخشي، 

انسجام بخشي، حیات بخشي، و خوشبختي بخشی قائل است.
 براساس نظریة دورکیم، در رابطه با انقالب ایران، می توان به بحث همبستگي و انسجام اشاره 
کرد. زیرا دین همانند یک سیمان اجتماعي، توانست همة مردم را به هم وصل، و همبستگي و 
انسجامی قوي در جامعه حاکم کند. امام)ره( نیز به عنوان یک روحاني دیني، رهبري انقالب را 
برعهده داشت و ایدة خود را که یک حكومت دیني بود به ثمر رساند و سرانجام، شاهد دیني 
شدن حكومت باعنوان حكومت والیت فقیه هستیم. در نهایت، چون رژیم ایران، رژیمی سكوالر 

وحتی دین ستیز بود، دین به عنوان عامل همبستگی و ائتالف مخالفان عمل کرد.
ماكسوبر)اخالقپروتستاني(

وبر از این نظریه که می گوید »روح سرمایه داري تنها می توانست درنتیجة پیامدهاي معین عصر 
اصالح مذهبي پدید آید« یا »سرمایه داري به عنوان یک نظام اقتصادي، آفریده  اصالح مذهبي 
است« را قبول ندارد، بلكه معتقد است که می خواهد تشخیص دهید که آیا نیروهاي مذهبي در 
شكل گیري کیفي و بسط کّمی  روح سرمایه داري در جهان نقش داشته اند یا نه و نقش آنها چه 
میزان بوده است. در نهایت، وبر در یک برهان تجربي، فرآیندی را که از طریق آن صورت خاص، 
عقالني، و اروپایي سرمایه داري تحول یافت، عامل مذهبي می داند. عامل مذهب را می توان شرط 
الزم در نظر گرفت، اما در مورد تقویت سرمایه داري عقالني نه پیدایش آن. روح سرمایه داري، 
که در پروتستانتیسم1 ریاضت جویانه ریشه دارد، نوعی تحول اقتصادي خاص را در اروپا تحریک 
و تشدید کرد. این انگیزش ها از آموش های کالَوني سرچشمه می گرفت و مختص دیدگاه کالوني 

و پروتستاني های کالوني بود)همیلتون، 257:1377(.
 اخالق کاري، دنبال کردن سود، و تأکید بر امساک، مازادهایي را به بار آورد که مي شد آنها را 
در جهت انباشت سرمایة دوباره سرمایه گذاري کرد. وبر، در یک برهان تجربي نشان می دهد که 
انباشت سرمایه و تعویق مصرف، براي پویایي اقتصاد سرمایه داري نوین در رشد مداوم اقتصادي، 

1 Protestantism
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به عنوان یكي از ویژگي های عادي جوامع نوین، ضرورت اساسي داشت)همیلتون،  264:1377(. 
از نظریة وبر می توان چنین استنباط کرد که اخالق و تعالیم کالوني و لوتري منجر شد اقتدار 
چندین هزار س��الة کلیس��ا و پاپ زیر سؤال برود و ش��اخه اي در مسیحیت به نام پروتستان و 
معترضان ش��كل بگیرد. حكومت فئودالیس��م1، که مبني بر مذهب کاتولیک بود، با اقداماتش 
باعث نارضایتي طبقة بورژوا شده بود. این طبقه براساس افكار روشنگري و روشنفكران آن زمان 
خواستار این بودند که قوانین کهنه و فرسوده از بین برود تا امكان رشد و ترقي براي جامعه به 
وجود آید، اما حكومت مخالفت می کرد. در نهایت، تحت تأثیر افكار کالوني به انباشت سرمایه 
پرداختند. از سوي دیگر، افكار روشنگري و روشنفكران در جامعه نشر یافت که پیامد آن، رخداد 
کبیر انقالب فرانس��ه بود. در اینجا می توان گفت، قرائتی خاص و جدید از دین و روش��نگري 
توانست انقالب بزرگی را به ثمر برساند. در نهایت اینكه، در فرانسه، براي دین نقشی فرانهادي 
قائل نبودند و دین را همچون سایر نهادها در نظر گرفتند که پیامد این جدایي، سكوالریسم بود.

 براس��اس نظریة وبر، در ایران نیز در س��ال های 1342-1357، بازاندیشي و قرائت جدیدي 
از دین با عنوان »پروتس��تانتیزم دیني« توسط روشنفكراني دیني همچون شریعتي، آل احمد، 
سحابي، و دیگران ارائه شد. اما نقطة اختالف این نظریه با انقالب ایران این است که حكومت 
ایران در س��ال های 1342-1357، حكومتي دین س��تیز بود که سعي در منزوي کردن دین و 
طرح جدایي آن از سیاست و مدرنیزه کردن جامعه داشت. این نگاه حكومت به دین، باعث شده 
بود روشنفكران و روحانیت، به خصوص دکتر شریعتي و امام خمیني)ره( ، به دنبال ارائة قرائت 
جدیدي از دین باش��ند که درنهایت انقالبي دیني با رهبري امام خمیني)ره( به ثمر رسید. اما 
فرانسه، مطابق با نظریة وبر، داراي حكومتي دیني بود که خود این آموزه های دیني مانعي جدي 
بر سر رشد سرمایه داري تلقي می شد و روشنفكران فرانسوي با کنار نهادن دین از عرصة سیاست 
به عرصة خصوصي، انقالبي سكوالري را به جهانیان معرفي کردند. پس، در این مقاله براي تبیین 

بهتر نظریه وبر از آن براي تبیین انقالب فرانسه استفاده شد.
كارلماركس

بیان اموري مانند ایدئولوژي2و روبنا ما را به حوزة دین می کشاند. مارکس در این مورد معتقد 
اس��ت که دین، تّوهم محض اس��ت. وی، دین را حادترین مثال ایدئولوژي می داند، به طوري که 
1. Feudalism
2 . Ideology



128

| 1
39

ز 4
ايي

و پ
ن 

ستا
تاب

 | 
و 5

 4 
رۀ

ما
 ش

ه |
ژو

فا پ
ژر

مۀ 
ــا

صلن
| ف

روبنا خود تحت تأثیر زیربنا قرار دارد. دین در پي توجیه نابرابري ها و تسكین دادن دردها و آالم 
طبقات محروم جامعه اس��ت و کارکرد آن، افیون توده ها می باشد. مارکس، به بیان کلي، براي 
دین کارکرد توهم زایي قائل است که با دادن آگاهي کاذب مردم را از دستیابي به آگاهي واقعي 
منع می کند و این یعني پذیرفتن ظلم و بي عدالتي حاکم در جامعه)پالس، 213-209:1389(. 
مارکس، جامعه را به دو سطح دسته بندي می کند. نخست، بحث زیربنا را مطرح و آن را به دو 
قس��مت نیروهاي تولید و مناسبات تولیدي تقسیم می کند. مارکس معتقد است که تغییر در 
زیربنا باعث تغییر در روبنا می شود و در فرماسیون های اجتماعي همیشه نقش تضاد اجتماعي را 
مهم می داند و معتقد است که در نهایت طبقات کارگر و پایین جامعه می توانند به خودآگاهي 
برسد و انقالب کند. اما نومارکسیست ها، که بعداً به وجود آمدند، معتقد بودند که امروزه نقش 
روبناها مهم تر انگاش��ته می ش��ود، تاجایي که در بعضي از فرماسیون های اجتماعي مارکس و 
براساس پیش بیني های ایشان شاهد انقالب نبودیم، زیرا نقش دولت به طورکلي، و ایدئولوژي ها 
به طور خاص مورد غفلت قرار گرفته است. ایدئولوژي ها وضعیت موجود را براي طبقات پایین تر 
توجیه می کنند. این توجیه ها از طریق دین صورت می گیرد و مانع خودآگاهي طبقات پایین و 
شورش آنها علیه طبقات سرمایه داري می شود و این یعني نقش توهم زدایي و تسلي بخشي که 

در نظریة مارکس به آن پرداختیم)پالس، 219:1389(.
 وبر، در بحث دین و عقالنیت همچون مارکس می پذیرد که سرچشمة برداشت های مذهبي را 
باید در این دانست که دین پاسخي است به دشواري ها و بي عدالتي های زندگي و می کوشد این 
ناکامی ها را توجیه کند و انسان ها را قادر به کنار آمدن با آنها مي سازد)همیلتون، 241:1377(.

 در این مقاله، براي تبیین انقالب فرانس��ه از نظریة مارکس اس��تفاده می شود، زیرا مارکس 
کارک��رد دین را ی��ک توهم می داند و مردم آن جامعه را به پذیرش س��لطه و نابرابري در برابر 
طبقات حاکم وادار مي کند. این روند توهم زایي و تس��كین درد مردم طبقات پایین تا قرن 18 
ادامه داشت و باعث شده بود که اقتدار و تسلط دین، کلسیا، پاپ، و مذهب کاتولیک بر مردم 
ادامه پیدا کند. اما این روند در قرن هجدهم، که به عصر روشنگري و روشنفكري معروف است، 
با ظهور اندیشه هایی نظیر برابري و آزادي و به چالش کشیده شدن کارکرد دین از هم گسیخت. 
زیرا این افكار در جامعة فرانس��ة آن زمان باعث ش��د دین به طورکلي، و کلیسا به طور خاص، از 
رونق بیفتد و مردم به انقالب علیه فئودالیس��م و دین مرتبط با آن یعني کاتولیک س��وق داده 
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شوند. این اقدامات، در ادامه، منجر به ظهور یک انقالب سكوالري در فرانسه شد که در پي آن 
خصوصي شدن دین و جدایي آن از سیاست را در جامعة فرانسه شاهد هستیم.

 در نهایت، می توان گفت نظریة مارکس آرمان یک جامعة کمونیستي را دارد و جامعة فرانسه 
یک جامعة بورژوازي است، اما نقطة اشتراک آنها در این است که هر دو نوع حكومت در جامعه 
خواس��تار حاکمیت دین در جامعه نیس��تند و آن را به حیطة شخصي زندگي انسان می رانند؛ 

به طوري که فرانسه را یک حكومت سكوالر می دانند و حكومت های کمونیستي را الئیک.

مدلنظري

رفع توهم زایي و 
از خود بیگانگي 
طبقات محروم

روحیة سرمایه داري و 
ظهور بورژوازي

ظهوربه عنوان 
اخالق کالوني

ایده هاي 
روشنفكري

انسجام و 
همبستگی 
اجتماعی

دینانقالب

توجیه ایدئولوژیک 
از نابرابري ها

+

+

+ +

+
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+
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+
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گزارههایيارائهشدهبراساسمدل
1. بین همبستگي و انسجام اجتماعي منبعث شده از دین با انقالب رابطة مثبت و مستقیمی 
وجود دارد، به نحوي که هرچه دین بتواند مردم جامعه را همبسته کند و کارکرد چسبندگي و 
سیمان اجتماعي داشته باشد، جامعه بیشتر براي احیاي ارزش هایش دست به انقالب می زند. 
به عبارت دیگر، اگر جامعه دین دار وحكومت دین س��تیز وس��كوالر باشد)مثل رژیم شاه(، دین 

می تواند عامل اتحاد وانسجام مخالفان علیه رژیم یا انقالب شود.
2. بین توهم زایي، تسلي بخشي و دین با انقالب رابطه ای منفي وجود دارد؛ به نحوي که هرچه 
دین بتواند تضادها و نابرابري ها را از طریق ایدئولوژي توجیه کند و امكان خودآگاهي را فراهم 

نكند، امكان انقالب در جامعه از بین می رود.
3. بین اخالق کالوني، روح س��رمایه داري، و دین، با انق��الب، رابطه ای مثبت وجود دارد؛ به 
نحوي که هر چه دین بتواند یک قرائت جدید و انتقادي از وضعیت موجود ارائه دهد، می تواند 

امكان بروز انقالب علیه حكومتي که مشروعیت آن با قرائت سنتي دین بود را افزایش دهد.
حال پس از ارائة چارچوب نظري، به بررسي روند تاریخي انقالب فرانسه و ایران براساس سه 
عنصر مشترک ایدئولوژي، رهبري، و سازماندهي بسیج می پردازیم و با ارائة جدول و تصویري 

شماتیک به مقایسة آنها می پردازیم.
انقالبفرانسه

پاریس در آس��تانة انقالب، پرجمعیت ترین شهر و فرانس��ه نیز پرجمعیت ترین کشور اروپایی، 
به جز روسیه، محسوب می شد. در چند دهة منتهی به انقالب، فرانسه مهد پرورش اندیشه های 
روشنگری بود و از همین رو، توجهات فراوانی را به سوی خویش جلب کرده است. انقالب فرانسه، 
در س��ال 1789، که یكي از بزرگ ترین وقایع تاریخ جهان اس��ت. واقع��ه اي که در آن از میان 
امواج خشونت، قساوت، و خون، اصول جدیدي مثل آزادي، برابري، مساوات، و حاکمیت ملي 
سرکش��ید. اصولي که از مرزهاي فرانسه فراتر رفت و نور امیدي در دل ملت هاي ستم کشیده 

تابانید.
بر اثر این انقالب نظام اجتماعی، سیاسی، قضایی، و مذهبی فرانسه بنایی را که به مدت ده 
قرن بر پا ایستاده بود فرو ریخت. علل عمیق این انقالب را باید در تضاد بین نظام اجتماعی و 
توسعة نیروهای فكری و تولیدی جستجو کرد. در مورد اوضاع طبقاتي جامعة فرانسه باید گفت 
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که در این نظام، جامعه به سه گروه یا طبقه تقسیم می شدند. طبقة نخست، همة روحانیان)از 
کشیش��ان س��ادة محلي تا سراس��قف های ثروتمند و قدرتمند و بزرگ راهبان توانگر( را در بر 
می گرفت. آیین کاتولیک، مذهب مسلط در جامعه است و کلیسا و کشیش ها مالک بیش از ده 
درصد از زمین ها بودند. طبقة دوم، اشراف و نجیب زادگان بودندکه این اشراف نیز از امتیازهاي 
زیادي در دربار برخوردار بودند، مانند معاف از مالیات ها و در دست داشتن پست های مهم در 
دس��تگاه حكومتي. طبقة سوم، تمام کس��اني بودند که عضو دو طبقة اول و دوم نبودند حدود 
98درصد مردم جامعة فرانسه را تشكیل می دادند مانند دهقانها، سروها، وکارگران شهري. طبقة 

سوم افرادي مثل بورژواها و مغازه داران و بازرگانان ثروتمند را نیز در بر می گرفت.
 در فرانسه سدة 18، شكاف عمیقي بین طبقة ثروتمندان و بینوایان وجود داشت؛ به طوري که 
در رأس هرم اجتماعي، خانوادة سلطنتي، اشراف ثروتمند، و روحانیان بودند و بدنة هرم طبقة 

سوم نه تنها از داشتن امتیازات منع، بلكه دادن مالیات بر دوش آنها سنگیني می کرد.
 به طورکلي، می توان جامعة فرانسة قرن هجدهم را اینگونه ترسیم کرد که نابرابري ها بین دو 
طبقة اول و دوم نسبت به طبقة سوم به طور آشكاري وجود داشت )کورزین،20:1384(. فرانسة 
در قرن 18 ، با وجود اینكه یک جامعة کشاورزی بود، توسعة تجارت و تولیدات صنعتي به ایجاد 
یک قشر بورژوازی کمک کرد و در نهایت همین قشر، سیستم فئودالی را مانعي براي پیشرفت 
خود قلمداد می کرد و در تالش بود که موانع ایجاد شده را رفع و زمینه را برای پیشرفت فراهم 
کند. این تالش ها به صورت ایجاد کردن قوانین و نهادهای تازه برای آزادی، مساوات، و برابری 
بود و این افكاراز سوي افرادی مانند روسو، ولتر، و دیدرو مطرح زمینه برای انقالب فراهم شد) 

پزشک زاد، 12-10:1383(.
 در فرانس��ه آن زمان، مجلس طبقات تش��كیل ش��د، که تنها وظیفه اش تأمین نیازهای مالی 
سلطنت از طریق تعیین و تنظیم نرخ و میزان مالیات ها بود. این مجلس، در 4 می 1788، با حضور 
نمایندگان طبقة س��وم، اشراف، و روحانیان در پاریس افتتاح ش��د)دورانت، 1370: 16-14/11(. 
مجلس طبقاتی، از زمان لویی چهاردهم، ازسوی پادشاه برای مشاوره و حل مسائل حاد حاکمیت 
تشكیل می شد و دعوت شوندگان آن از هر سه طبقه بودند، اما همة نمایندگان طبقة سوم دارای 
ی��ک حق رأی بودند. در مقابل، دوطبقة دیگر، با آنكه تعدادش��ان کمتر بود، هرکدام یک رأی 
داشتند و به این ترتیب رأی طبقات پایین در هرحال دو به یک بود. درنهایت، پادشاه برای مقابله 
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با زیاده روی ها و زیاده خواهی های اشراف و رفع بحران مالی حق رأی را براساس تعداد نمایندگان 
تصویب کرد که به این ترتیب نمایندگان طبقة سوم دو برابر شدند)پزشک زاد، 22:1383(. این 
مس��ئله زمینه را برای طرح ایده های جدید فراهم آورد. دورانت، طرح همین قبیل مطالبات را 
از س��وی نمایندگان طبقة سوم- که خود را نمایندگان واقعی همة ملت می دانستند- سرآغاز 
انقالب فرانسه می داند)سوبول، 193:1370(. دو روز بعد از این ماجرا، پادشاه برای مقابله با این 
حرکت، دس��تور بستن درهای محل تشكیل جلسات مجلس را داد. اما نمایندگان طبقة سوم 
نگران از تعطیلی مجدد مجلس، سوگند نامه ای را طراحی کردند مبنی بر اینكه تا زمانی که به 
یک قانون اساس��ی نرسند از پا ننشینند. بدین سان کمتر از پنجاه روز سطح مطالبات مجلس 
طبقاتی به مجلس ملی و سپس مؤسسان ارتقا یافت. در پی این اقدامات، شاه تا تحریک و زندانی 
کردن نمایندگان در باستیل پیش رفت که این اقدامات باعث خشم مردم شد و در نهایت مردم 
را به سمت زندان باستیل کشاند. دورانت می گوید حمله به زندان، که در آن تنها هفت نفر در 
آن زندانی بودند، بیشتر با انگیزة دستیابی به اسلحه و باروت بود)دورانت، 1370: 23/11(. در 
نهایت، نخستین خون ها به پای انقالب ریخته شد. انقالب در این مرحله تنها به کشاندن پادشاه 
از ورسای به پاریس اکتفا کرد، اما در ماه های اوت و سپتامبر با هرج و مرج و آشوب سراسری 
برعلیه طبقات صاحب امتیاز از یک سو، و قحطی نان از سوی دیگر همراه بود. این تحریكات و 
اعتراضات با تحریک »مارا« رهبری می ش��د)مانفرد، 1366: 22-23(. با این اقدامات، حكومت 

سلطنت موروثی فرو ریخت و حكومت جمهوری اعالم شد.
 در ادامة این مبحث، به مواردی مثل ایدئولوژی بس��یج، رهبری بس��یج، بس��یج مردمی، و 

سازماندهي آن می پردازیم.
ایدئولوژیبسيج

آرمان ها و اهداف اساسي انقالب را می توان در معناي امروزي ایدئولوژي های انقالب، باز شناخت. 
محققان انقالب ها، اغلب رهبران انقالبي را به عنوان سیاستمدار تلقي می کنند و اینگونه استدالل 
می کنن��د ک��ه »ایدئولوژي هایي که رهبران انقالبي خود را متعهد به آن می دانس��تند، نه تنها 
راهنماي آنها در تعیین استراتژي ها و برنامه هایشان می باشد، بلكه توجیه کنندة نتایج انقالبي 
نیزمحسوب می شود«. ایدئولوژي های انقالبي، به تداوم تالش رهبري های سیاسي برعلیه قدرت 

دولتي مستحكم، تحت شرایط و اوضاع و احوال انقالبي، کمک مؤثري می کنند.
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 تنها عامل مش��روعیت و انس��جام در جامعه و نظام قبلي، نهادهاي پادش��اهي است که در 
موقعیت انقالبي جامعه بي اعتبار می شود. ایدئولوژي های انقالبي مطرح می شوند تا تجدید بنا و 
قدرت دولت جدید را توجیه و استدالل کنند و انسجام و تشّكل الزم را براي حرکت توده ها در 

جهت مبارزات و فعالیت های سیاسي تحقق  بخشند)محمدي، 1374: 167(.
 در فرانسه، روشنفكراني همچون ولتر، روسو، دیدرو، و منتسكیو با طرح مفاهیم جدید و به 
مفهوم امروزي »ایدئولوژي« نش��ان دادند که داراي روحیة انقالبي هستند. به طوري که آلكسي 
دوتوکویل، دربارة نقش ایدئولوژي در انقالب فرانسه معتقد است که »این انقالب، مذهب جدیدي 

خلق کرده است که هدف آن، چیزي کمتر از یک تولد مجدد از تمام نسل بشریت نیست«.
 در ادامه به مواردي که پایه و اساس ایدئولوژي انقالب فرانسه محسوب می شدند، به صورت 

اجمالي می پردازیم.
1. لیبرالیسم: مكتب انقالب فرانسه، که زیربناي آن لیبرالیسم است، نه تنها نظام استبدادي 
مذهب کلیس��ایي را نفي کرده و حاکمیت را از خدا و پادش��اهان گرفته و به مردم داده، بلكه 
در جهت قطع رابطة مذهب و سیاس��ت برآمده اس��ت. لیبرالیس��م، اصالت را در مقابل قدرت 
حاکمه)خدا، پادشاه( به فرد داده، تا تضمیني براي صیانت بشر باشد. لذا، فردگرایي محور اصلي 

ایدئولوژي انقالب فرانسه محسوب می شود.
2. سكوالریسم: در اینجا نیز بحث جدایي دین از سیاست مطرح است. بدین معني که مذهب 
امري معنوي و اخالقي است که با روحیات انساني سروکار دارد، درحالي که سیاست به جامعة 
انساني و دنیاي مادي انسان ها مربوط می شود. با پیشبرد این برنامه و قلمداد کردن مذهب به 
امور شخصي و معنوي، رابطة کلیسا با حكومت قطع، و حاکمیت از آسمان به زمین افتاده و در 

نهایت جدایي دین از سیاست را شاهد هستیم.
3. اومانیسم1: یكي از اصول ایدئولوژیكي که در انقالب فرانسه مطرح شد این است که به انسان 
به ماهو انس��ان احترام می گذاشتند و براي او ارزش قائل بودند. ژان ژاک روسو در کتاب معروف 
قرارداد اجتماعي2 مطرح می کند که انسان در طبیعت آزاد بوده و حكومتي از قبل وجود نداشته 
است انسان به خودش وانهاده شده و می تواند بر علیه یک حاکمیت ظالم به پا خیزد)محمدی، 

.)172 :1374
1. Humanism
2 .Social Contract
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 می توان گفت که ایدئولوژی های فرانسه در یک نقطه با هم مشترک هستند و آن مخالفت با 
حكومت فردی، کاتولیسم، مسیحیت متصلب قرون وسطی، و نظام پوسیده فئودالی است. شدت 
مخالفت انقالبیون با کلیسا و مسیحیت عالوه بر مواضع غیر دینی روشنگری، در پیوند تاریخی 
و استراتژیک کلیسا با فئودالیسم از یک سو و دربار و بوربورن ها از سوی دیگر است. توکویل هم 
اعتقاد داشت که کلیسا بیش از هر چیز چوب حمایت اخالقی اش از دولت و حمایت شدنش از 

سوی دولت را می خورد)توکویل، 275:1365(.
رهبریبسيج

قبل از ورود به بررسي نقش رهبران، براي رهبري می توان سه نقش متفاوت را از هم تمیز داد:
1. رهبر به عنوان ایدئولوگ انقالب: رهبر با ارائة ایدئولوژي از انقالب ارزش های مسلط را نفي 

و ارزش های مطلوبي ارائه می دهد.
2. رهب��ر به عن��وان فرماندة انقالب: رهبري در اینجا مبارزه و جنگ با نظام حاکم را بر عهده 

می گیرد و توده های مخالف را به سمت خود می کشاند.
3. رهبر به عنوان معمار انقالب: رهبر، در حقیقت س��ازندة جامعه و نظام بعد از پیروزي نیز 

می باشد)محمدی، 146:1374(. 
 در دو مورد اول و دوم بیش��تر جنبة سلبي مد نظر است. اما در مورد سوم جنبة ایجابي مد 
نظر است که چه چیزي باید جایگزین باشد. درنهایت، باید ببینیم که انقالب تا چه حدي تحت 
تأثیر نخبگان فردي و شخصي است و تا چه حد تحت تأثیر سازمان ها و احزاب می باشد. ممكن 
است ایدئولوگ فرد، گروه مرجع یا یک سازمان باشد. با این نگاه می توان بیان کرد که رهبري 

انقالب ممكن است فردي، نهادي یا جمعي باشد.
بس��یج انقالبی1 در فرانس��ه برآمده از حرکت و خیزش خودجوش مردم پاریس بود. از این 
ش��ورش های پراکنده چنان بر می آید که رهبری مشخص را در فرانسه نمی توان معرفی کرد، 
طبقة رهبري در انقالب فرانسه وسیع بوده و می توان از نزدیک ترین شخص به شاه - برادرزاده اش، 
اورلئان- تا روبس��پیر و الفایت - تندروهاي انقالبي - نام برد. در نهایت، در فرانس��ه، رهبري را 
که نقش معمار را داشته باشد و توانسته باشد قبل و بعد از پیروزي انقالب داراي محبوبیت و 
مشروعیت باشد، شاهد نیستیم؛ بلكه هرکدام از این رهبران در فراخور زمان و مكان نقشي را 

1. Revolutionary mobilization
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برعهده داشته اند، افرادی مانند مارا، روبسپیر، الفایت، و دانتون. نكتة مهم و قابل ذکري که باید به 
آن اشاره کرد این است که هیچ کدام از این اشخاص نه تنها در وادی مذهب نبوده و وجهة دینی 
و مذهبی نداشتند، بلكه حتی مواضع ضد کلیسایی آشكاری دارند)سوبول، 53:1370-54(. در 
فرانسه نمی توان برای مسیحیت و کلیسا نقشی در رهبری حرکت انقالبی در مردم فرانسه قائل 

شد، بلكه عكس آن دیده می شود.
سازماندهيبسيج

در مورد بس��یج و سازماندهي انقالب فرانسه می توان گفت که انقالب در دو مرحله قابل بحث 
اس��ت. در مرحلة نخست، بسیج مردمي1 و سازماندهي قابل توجهي دیده نمی شود و براساس 
شواهد، مرحلة نخست-یعنی دورة منتهی به فتح قلعة باستیل- از سازمان و یكدستی مشخصی 
برخوردار نیست و ظرفیت های مسیحی و کلیسا نقشی را در آن ایفا نكرده اند. در واقع، ایدئولوژی 
و رهبری غیردینی این حرکت بدیهی به نظر می رسد و نیازمند جستجوی شواهد عینی نیست. 
در برهة دوم، س��ازمان بسیج انقالب وضع روش��ن تری دارد. در این دوره، نقش باشگاه ها مهم 
اس��ت و کارکرد اصلی آنها به پس از پیروزی انقالب مربوط می ش��ود. مهم ترین کارکردي که 
باشگاه ها برعهده داشتند، تالش برای تأثیرگذاری بر تصمیمات مجلس و اقدامات کمیته های 
اجرایی مردم، نقش بسیج کنندگی مردم در خیابان ها و بیرون از ساختارهای رسمی بود)سوبول، 
337:1370-338(. مردم نه تنها در قالب دین و مذهب و کلیسا بسیج نشدند، بلكه بر ضد اینها 
بسیج شدند و در فرقه و گروه روشنفكران و در پي اصولي مثل آزادي، مساوات، و قانون مداري 
به یک ائتالف و بس��یج دس��ت زدند، و در نهایت در پي دستیابي به انقالب، اصول ذکر شده را 

براي فرانسه به ارمغان آوردند.
انقالبایران

حوادثي که جرقة انقالب ایران در آن زده شد، متعدد و بسیار متنوع است؛ به طوري که هرکدام 
به سهم خود در شكل گیري بسیج انقالبي تأثیرگذار بودند. اما این تأثیرگذاري را باید در انباشته 
شدن نارضایتي ها و فضاي باز سیاسي جامعه دانست، که در آن دوران و بعد از 25 سال سرکوب 

و خفقان رژیم، امكان اعتراضات علني را فراهم کرد.
 رژیم س��رکوبگر و وابس��ته در شرایطي وادار به آزادس��ازي شد که هیچ تصوري از پتانسیل 

1. Popular mobilization
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انقالبي ذخیره شده در بطن جامعه و انفجار اجتماعي قریب الوقوع آن در ذهن نداشت. باز شدن 
فضاي باز سیاسي این امكان را براي مخالفان هوشیار و مترصد فرصت فراهم آورد تا ضمن علني 
س��اختن مخالفت ها، از هر زمینه و حادثه اي بهانه اي براي گسترش اعتراضات به دست آورند و 
درروندی تدریجي مردم را به خیابان ها بكشانند. روند انقالب ایران را از دهة چهل به بعد در نظر 

می گیریم و به طور مختصر به اتفاقاتي که در این زمان رخ داده است می پردازیم.
 در دهة سي، و پس از کودتاي 28 مرداد 1332،  شاه می کوشید قدرت خود را تثبیت کند و 
با اقداماتي که انجام مي داد سعي می کرد سلطة خود را بر بخش اعظم کشور، به ویژه روشنفكران 
و کارگران شهري تثبیت کند. در این هنگام و در کنار سایر اقدامات شاه، ساواک به تدریج شبكة 
خود را گس��ترش می بخشید. تا اینكه درس��ال 1340 مصوبة انجمن های ایالتی والیتی مورد 
اعتراض قرار گرفت. در س��ال 1341 لوایح ششگانه مطرح شد، که یكی از مهم ترین آنها اصل 
اصالحات ارضی بود و بعد به انقالب سفید نام گذاری شد. این قضیه، مخالفت علما و روحانیان، 
به خصوص امام خمیني را بر انگیخت. امام)ره(، مخالفت ها و یكسري اعتراض ها را نسبت به شاه 
و اقداماتش رهبري می کرد و رژیم را به ترویج فس��اد، تقلب در رفراندم، نقض قانون اساس��ي، 
سرکوب مطبوعات و احزاب سیاسي، لگدمال کردن استقالل دانشگاه، ترویج غربزدگي و تقلید 
کورکورانه از غرب، اعطاي کاپیتوالسیون به بیگانگان، و فروش نفت به اسرائیل متهم کرد. این 
مخالفت ها و اعتراضات تعدادي کش��ته به جا گذاشت. با این حال، رژیم توانست طوفان را مهار 
کند. در ماه هاي بعد از شورش های سال 1342، شاه، امام خمینی و تعدادی از روحانیان و افراد 
مؤثر در نهضت و نیز بعضی از سران نهضت آزادی و جبهة ملی را دستگیر کرد . متعاقب آن، در 
سال 1343بعد از نطق ها و مواضع بسیار تند و افشاگرانه ای که امام علیه کاپیتوالسیون داشتند، 
امام را به تر کیه تبعید کردند و در نهایت شاه توانست مخالفان را سرکوب کند. اما این خیزش ها 

تمریني براي انقالب در سال 1357بود)آبراهامیان، 389-388:1377(.
ایراندرسالهای1350تا1356

در دهة 1350، با افزایش تولید و بهاي نفت، شاه احساس قدرت بیشتري می کرد و به موازات 
آن رژیم به س��رکوب مخالفان می پرداخت تا جایي که این پول باعث ش��د که ش��اه به خرید 
تجهیزات نظامی و کاالهاي مصرفي و جش��ن های 2500 س��اله- که هزینه های گزافي را براي 
ملت ایران تحمیل مي کرد- دس��ت بزند. در این زمان، امام خمیني )ره(، طي پیام هاي متعدد 
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جشن های تحمیلي را محكوم و پرده از عقب ماندگي کشور و واقعیت های تلخ حاکم بر جامعه 
ایران برداشت. در سال 1353، شاه با تشكیل حزب دربارِي رستاخیز و ایجاد سیستم تک حزبي، 
خودکامگي را به حد اعلي رساند و طي یک نطق تلویزیوني اعالم کرد که تمام ملت ایران باید 
عضو این حزب شوند و کساني که مخالف هستند از کشور خارج شوند. اما امام )ره(، طي فتوایي 
این حزب را مخالف با اس��الم و مصالح ملت مس��لمان ایران، و ش��رکت در آن را بر عموم ملت 
حرام دانس��تند و این اقدام امام منجر به شكس��ت حزب رستاخیز و در نهایت منحل شدن آن 

گشت)منصوري، 294-284:1375(.
عواملشتابزايانقالباسالمي

سال1356 با حوادث و تحرکات سیاسي متعددي- که گویاي آمادگي و موقع شناسي مخالفان 
بود- چنان آغاز شد و به خاتمه رسید که هرچه به پایان آن نزدیک تر می شد، صورت رادیكال تر 
و گسترش یافته تري به خود می گرفت. در این سال، حوادثي رخ داد که منجر به روشن شدن 
جرقة انقالب شد و به عنوان عوامل شتابزاي انقالب می توان از آنها نام برد. مهم ترین این عوامل 

به شرح زیر می باشند:
پیدایش فضاي باز سیاسي،   -

درگذشت مشكوک حاج آقا مصطفي، و  -
انتشار مقالة رشیدي مطلق و قیام 19 دي مردم قم.  -

 در سال 1355، در آمریكا، انتخابات ریاست جمهوري برگزار شد و کاندیداي حزب دموکرات، 
جیمی کارتر، جایگزین رئیس جمهور جمهوري خواه ش��د. کارتر، با شعار حقوق بشر و دفاع از 
آزادي های سیاس��ي و اجتماعي به مقابله با رژیم های دیكتاتور و مستبد، به ریاست جمهوري 
رسید. در پي این موضع، شاه از اِعمال فشار و خشونت علیه مردم کاست و به مطبوعات و گروه ها 
و مخالفان تا حدودي آزادي فعالیت داد. انقالبیون و گروه هاي مخالف رژیم از فضاي باز سیاسي 
ایجاد شده، به بهترین شكل استفاده کردند.آنها شروع به سازماندهي نیروها، برگزاري مجالس 
و مراس��م سخنراني، انتشار نشریات و افشاگري هاي جنایات رژیم کردند. روحانیان و نیروهاي 
مس��لمان نیز ش��روع به پخش اعالمیه ها و نوارهاي امام خمیني)ره( و برگزاري سخنراني ها و 
اجتماعات کرده و روشنگري انقالب را آغاز کردند)نقوي حسیني، 163:1380(. در ادامه، واقعة 
درگذشت مشكوک حاج آقا مصطفي فرزند ارشد مرجع تبعیدي مسلمانان در آبان ماه و بر پایي 
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مجالس ترحیم و بزرگداشت های متعدد در سراسر کشور، باعث مطرح شدن علني تر یاد و نام 
آیت اهلل خمیني در منابر و برخي مطبوعات، س��خنراني های دانشگاه صنعتي آریامهر در پاییز 
1356 شد. این مسئله، رژیم شاه را بر آن داشت تا با انتشار مقالة توهین آمیزي با نام مستعار 
رشیدي مطلق در روزنامة اطالعات در دي ماه، به تخریب شخصیتي آن بزرگوار بپردازند. اما این 
اقدام رژیم نتیجه اي معكوس برجاي گذاشت. به طوري که، بعد از انتشار این مقاله، قیام و خیزش 
مردم قم در اعتراض به این مقاله، منجر به ریخته شدن نخستین خون ها به پاي نهال انقالب 
شد)نقوي حسیني، 161:1380-176(. این اعتراض های پي در پي و مكرر، در روند نضج گیري 
و تعمیم بسیج انقالبي در سراسر کشور، شاید مهم ترین نقطة عطف خیزش انقالبي مردم ایران 
به ش��مار آید. به طوري که، از این به بعد جریان مذهبي و دیني جامعه و بخش روحانیت، نبض 
جامعه را به دست گرفته و در نهایت نیز وجهه و خاستگاه دیني و سابقة ایستادگي و مقاومت 
رهبري این جریان در برابر رژیم و استفادة هوشیارانة ایشان از موقعیت ها منجر شد که انقالب 

ایران یک انقالب دیني و جریان مذهبي قلمداد شود.
ایدئولوژيبسيج

در مورد باور به ایدئولوژي ها در انقالب ایران، می توان اینگونه تش��ریح کرد که در دهه های 40 
و 50 جریان های فكري  خاصی وجود داشتند که از جاذبة زیادی برخوردار بودند، و در مقابل، 
جریان اسالم گرایي از این جذابیت برخوردار نبود؛ چراکه باور به ایدئولوژي اسالمي1 باید بازتولید 
و بازتفسیر می شد تا بتواند در برابر این مكتب ها به رقابت بپردازد. به همین دلیل، کساني مانند 
امام خمیني)ره(، دکتر ش��ریعتي، مهندس بازرگان، و س��حابي به این کار مهم همت گماردند 
و توانس��تند ایدئولوژي اي مطرح کنند که س��ایر گروه ها در زیر چترش قرار گیرند و انقالب به 

پیروزي برسد.
 جریان های فكري رقیب دوران انقالب عبارت اند: از تجددگرایي، سوسیالیسم، و ناسیونالیسم. 
مراح��ل تكوین باور به ایدئولوژي انقالب اس��المی، در برابر ای��ن جریان ها، با حل کردن و نفي 
تع��ارض علم ودین، توجیه علمی دین، و دفاع فلس��في از دین ص��ورت گرفت. به این ترتیب، 
ایدئولوژي انقالب اسالمی توانست در مقابل جریان هایی که به بن بست رسیده بودند جاذبه پیدا 

کرده و تمام گروه هاي دیگر را زیر چتر خودش جمع کند)حاضري، 36-24:1380(.

1. Islamic ideology
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ویژگي های اسالم و باور به ایدئولوژي انقالبي را می توان به شرح زیر توضیح داد:
1. دفاع از آزادي یا به رسمیت شناختن حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش و اعمال 

آن از راه مراجعه به آراي عمومي، 
2. دف��اع از عدالت یا نف��ي نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي و حمایت از محرومان براي 

گرفتن حقوق غصب شدة آنها، 
3. باور به استقالل یا نفي روابط ظالمانه و استعماري و به رسمیت شناختن حق حاکمیت 

ملت ها و دفاع از آنها براي باز پس گرفتن این حقوق،
4. معنویت گرایي یا توجه به مقصد نهایي در جهت قرب الهي و رسیدن به کمال معنوي و 

نگاه به سایر امور در راستاي این مقصود معنوي)تقوی حسینی، 1380: 42(.
 می توان گفت که در ایران، لیبرالیس��م و مارکسیس��م، که بر دو پایة اومانیسم و ماتریالیسم 
بنا شده رد می شود، چراکه اسالم اصالت را تنها به خداوند می دهد و حاکمیت مطلقه فقط از 

آن خداوند می باشد و بشر تنها در عینیت بخشیدن به آن نقش دارد) محمدي،1374: 189(.
 ایدئولوژی انقالب ایران، اسالم، با تكیه بر تعالیم مكتب تشیع بود که بر پایة اصالت دادن به 
وحدانیت خدا و تعالی بشر بنا شده است. این ایدئولوژی، در تهییج و تشكیل مبارزه و سقوط 
رژیم و شكل گیری تحوالت بعد از انقالب هم، نقش زیربنایی داشت. ویژگی مهم آن بازگشت به 
مذهب بود. مكتب اسالم، که از 1400 سال پیش به ایران وارد شده بود، با مردم مأنوس بود و 
قاطبة مردم به آن اعتقاد داشته و با آن زندگی می کردند و در تار و پود زندگی آنها نفوذ و رسوخ 
کرده بود. ]این ایدئولوژی[ نه تنها با ارزش های جامعه تعارضی نداشت، بلكه باتوجه به جهان بینی 
الهی خود، سعادت اخروی را به همة معتقدان خود نوید می داد و برای زندگی در این دنیا نیز 
دستورالعمل ها و راهنمایی های الزم را جهت تأمین سعادت دنیوی فراهم کرده و در مقایسه با 

دو مكتب مذکور از عظمت ویژه ای برخوردار بود.
رهبريبسيج

رهبري انقالب ایران توانست حرکت های مردمی را در طول زمان هدایت کرده و از مقبولیت و 
مشروعیت و محبوبیت فراوان در جامعة قبل و بعد از انقالب برخوردار بود.

 در حوزة رهبري در ایران با دو قش��ر روبه رو هستیم و می توان از دو رهبر ایدئولوژیكي)امام 
خمیني، ش��ریعتي( نام برد. می توان گفت که نقش شریعتي فقط به عنوان ایدئولوگ انقالب و 
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در مرحلة پیش��اانقالبي قابل ذکر اس��ت. درصورتي که، حضرت امام، هم نقش ایدئولوگ و هم 
بسیج گري و هم معماري انقالب در بعد از پیروزي را بر عهده داشته است)محمدي،1374(. امام 
خمیني، با برخورداری از پایگاه معنوی، نقش مهمی در مشروعیت بخشیدن و نیز فراگیر کردن 
تفاسیر و قرائت های انقالبی از مفاهیم و عناصر اساسی فرهنگ تشیع مانند شهادت، انتظار، تقیه، 
و امر به معروف و نهی از منكر ایفا نمودند. بنابراین، از امام خمینی)ره(، به عنوان ایدئولوگ انقالب 
نام برده می ش��ود که در دوران تثبیت انقالب و بعد از پیروزی نیز تا زمان رحلت در رأس امور 

بودند و بعد از رحلتشان نیز همچنان گفتار، راه، و اهداف امام دنبال می شود.
سازماندهيبسيجوبسيجمردمي

تقریباً همة پژوهشگران ایران معتقدند که انقالب ایران حاصل ائتالف طبقاتي بود. آبراهامیان 
می گوید: »ائتالف میان طبقه های متوس��ط س��نتي)روحانیان و بازاریان( و طبقه های متوسط 
جدید)روش��نفكران و دانش��جویان( بود و کارگران و طبقه های پایین شهري به منزلة دژکوب 
انقالب عمل کردند. به اعتقاد کدي، جنبش توده اي در واقع، بسیج محرومان شهري در فاصلة 
فوریه) بهمن- اسفند 1356( تا سپتامبر)شهریور- مهر1357( بود و بعد طبقه های متوسط و 
کارگر در پاییز)1357( به آن پیوستند. سپهر ذبیح می گوید:» عناصر مختلف جامعه دریافتند که 
هیچ کدام به تنهایي از پس رژیم بر نمی آیند روحانیت در 1342/1963، دانشجویان در تظاهرات 

مداوم، و کارگران از طریق اعتصاب به همین سبب ائتالف کردند«) فوران، 566:1377(.
 انق��الب، با تظاهرات گس��ترده و عظیم مردم علیه حكومت هم��راه بود؛ تظاهراتي که یكي 
از بزرگ ترین جمعیت های تاریخ بش��ري را به خیابان آورد و اعتصاب های سراس��ري عمومی 
سیاسي اي را تشكیل داد که شاید بتوان آنها را موفق ترین نوع خود در تاریخ جنبش کارگري 
به حس��اب آورد. در متن س��اختار طبقاتي ایران، روحانیان، بازاریان، پیشه وران، روشنفكران، و 
کارگران طبقه های حاشیة شهري یک ائتالف مردمی تشكیل دادند) فوران، 568:1377(. دربارة 
مورد بسیج مردمی می توان گفت از مهم ترین ویژگي های بارز انقالب ایران مردمی و فراگیر بودن 
آن اس��ت، بدین معني که تمامی اقشار و طبقات به جزء وابستگان رژیم، و از همة مناطق و از 
هر سن و جنسي در آن مشارکت داشتند. در نهایت در مورد نقش مهم و پررنگ دین در مورد 
نحوة بسیج و سازماندهي آن می توان چنین بیان نمود که روحانیت مذهبی از طریق حوزه های 
علمیه و نیز مس��اجد، حس��ینیه ها، تكایا ، و هیئت های مذهبی- که گاه در امور سیاسی فعال 
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می شدند- مانند شبكه های ارتباطی وسیع دست به بسیج مردم زدند و ائتالفي همه جانبه را در 
راستاي اهداف انقالب ایجاد کرده و نهایتاً به پیروزي رسیدند.

نمودار2.مقایسةشماتيكانقالبایرانوفرانسه

 انقالب 
انقالب فرانسهانقالب ایران شاخص

آزادي، عدالت، استقالل، ایدئولوژي
معنویت گرایي

لیبرالیسم، برابرخواهي، و 
اومانیسم

داراي هر سه نقش ایدئولوگ رهبري
بودن، بسیج گري، معمار و 

سازنده پس از پیروزي

رهبري مشخصي نداشته و 
در فراخور زمان و مكان، افراد 

نقشي بر عهده داشته اند.

بسیج و سازماندهي

نقش نهادهاي دیني مثل 
مساجد، تكایا، هیئت های 

مذهبي، و به طور کلي نقش 
روحانیت در انقالب پررنگ و در 

بسیج ضروري بوده است.

دین و مذهب نه تنها نقشي 
نداشته بلكه ضد بسیج عمل 

کرده اند.
باشگاه ها و تاالرها

با توجه به نمودار2، باید گفت که مهم ترین وجه تمایزبخش انقالب ایران با س��ایر انقالب ها 
به خصوص انقالب فرانس��ه، در گس��تردگي بسیج و دیني بودن آن دانست، به طوري که نقش 
تمام کنندة دین به عنوان ایدئولوژي بسیج، رهبري بسیج، و سازماندهي بسیج متفاوت از انقالب 
فرانس��ه عمل کرده اس��ت. به طور کلي می توان از انقالب ایران به عنوان یک انقالب فرهنگي و 
دیني ، و در مقابل از انقالب فرانسه به عنوان یک انقالب سكوالري و جدایي دین از سیاست یاد 

کرد.
نتيجهگيري

دین، همواره در طول تاریخ، به عنوان یک منبع یا عامل همبستگي اجتماعي عمل کرده است. 
این واقعیت، بي تردید به جان و جوهر دین مربوط می ش��ود؛ چرا که مجموعه ای از ارزش های 
اساسي را براي تنظیم زندگي انسان بر روي زمین و هدایت او در جست وجوي معنا و رستگاري 
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عرضه کرده اس��ت. در انقالب ها عوامل اقتصادي، اجتماعي، سیاس��ي، و روان شناختي همواره 
مدنظر بوده است. اما امروزه به عامل فرهنگي داده می شود؛ زیرا این عامل، همواره تعیین کننده 
نوعي نگاه و جهان بیني براساس ارزش ها و هنجارهاي جامعه است. در انقالب ایران، این فرهنگ 
و جهان بیني از اس��الم و به خصوص مذهب شیعه نشأت می گیرد که با ارائة بازاندیشي هایي از 
دین، توسط روشنفكران و علما، اتحاد و ائتالف همه جانبه ای بین مردم صورت گرفت و انقالب 
علیه حكومت به پیروزي رس��ید. نكتة مهم و قابل ذکر، نقش پررنگ و حیاتي دین و رهبري 
دیني اس��ت. رهبري دیني توانس��ت با درایت و ذکاوت ائتالف همة گروه ها را عملی کندکه به 
بسیج مردمی  و فراگیر و پیروزي انقالب منجرشد. در مورد فرانسه نیز باید گفت آن جهان بیني 
و تفسیري که از دین در اواخر قرن هیجده وجود داشت، باعث شد که به تمام الگوهای خرافي و 
سنتي از دین که توسط کلیسا ارائه می شد خدشه وارد شده و قرائت جدیدی از دین ارائه شود. 
 در نهایت، می توان گفت ایده های روشنگري از دین باعث شد که انقالب فرانسه مسیر خود 
را پیموده و در نهایت آن، قرائت قدیمی از دین کنار نهاده و دین نیز به عنوان یک نهاد در کنار 
سایر نهاد قرار گرفته و به خارج از عرصة سیاست و حكومت رانده شود. در انقالب فرانسه، دین 
مسیحیت نه تنها هیچ نقشي در فرآیند بسیج انقالبي نداشت، بلكه در مرحلة رادیكالیزه شدن 
نیز ضد بس��یج بوده است؛ اما در مورد انقالب ایران دین با احراز موقعیت ایدئولوژیک توانست 
رهبري و سازماندهي بسیج را برعهده بگیرد و تجربة جدیدي را در همة انقالب ها به ثبت برساند.
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