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 چکیده

ای توانسته تأثییرات گسأتردهبزرگترین انقلاب قرن بیستم بوده است که  انقلاب اسلامی ایران، بدون تردید     

در تثکیأد آن بأر معنویأت و  هأا،وجه تمایز آن بأا سأایر انقلاب المللی برجای بگذارد.در سطح داخلی و بین

بأه نحأوی کأه بأا تبیأه بأر قأدرت فرهنگأی منشأعم از اسألام و ا یأای  های ملهم از دین اسلام بأود،ارزش

ی خاص توانسأت بأا بسأیم همگأانی بأه پیأروزی برسأد. المللی و داخلهای اسلامی در یک شرایط بینارزش

و جامعأه شناسأی مأی باشأد.  سیاسأأی جذاب ترین موضوعات علوم بررسی علل انقلاب ها، همواره یبأی از

، دیدگاه هأای مأختلفی مطرح شأده اسأت. در ایأأن نانقلأاب اسألامی ایرا وقوع تاکنون در خصأوص عألأل

و ناکأامی اقشأار مختلأا جامعأه در قالأم محرومیأت نسأچی و هم نأین  هأا قصد داریم نارضأایتی پأژوهش

و تأاییراتی کأه ایأن روابأط بأر بأروز مسأتقیم ارتأش و شأخص محمدرضأا پهلأوی،  ارتچاطات مستقیم و غیر

 .ها داشته که پس از آن منجر به وقوع انقلاب شده است را مورد بررسی قرار دهیم ها و نارضایتی ناآرامی
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 مقدمه

تنها تثییر  های نادر قرن بیستم بود که نهانقلاب اسلامی ایران یبی از تحولات و پدیده     

که این انقلاب، مچتبر  الملل گذاشت، چرابر جامعه ایران، بلبه بر نظام بین عظیمی

ز ماهیت دینی خود بود که هم توانست در ساختار سبولار نظام هایی منشعم اارزش

ی نو و متمایز ظاهر شود، و هم  بومتی جدید در عنوان یک پدیدهالملل قرن بیست، بهبین

 سطح نظام داخلی ایجاد کند.  

 هایی نظیر انقلاب را جزء رفتارهای جمعی یا اجتماعی بهبسیاری از رفتارگران پدیده     

ای اند. با این وصا، انقلاب، گونههای رفتاری از انقلاب ارائه دادهورده و تحلیل ساب آ

از پاسخ رفتارِی جمعی به یبسری نیاز مشترک است که با هدف رهایی از وضع موجود و 

ها  لها، راهگیری، مچتبر ارزشگیرد، و در اینای شبلرسیدن به وضع مطلوب صورت می

شود. انقلاب اسلامی ایران نیز، در پاسخ به سخگویی به نیاز میو انتخاب ابزارها جهت پا

هایی شد که در راستای پاسخگویی به نیاز یک نیازِ جمعی شبل گرفت و مچتبر ارزش

 (.97: 1919)قدیانلو، جمعیِ خاصی بود

 ریاسلامی، مچّین این واقعیت اسأت کأه نوع زمامدا قچل از انقلاب ایران تاریخ نگاهی بأه     

هایی  های شچه مدرنیستی پهلوی سامان داده بود. سیاست محمدرضا شاه را سیاست  بومت

اقأتصادی و رفأاهیِ اقشار مختلا جامعه و  -اجأتماعی نارضایتی از که مر له جدیدی

ای، به  عواملی که مردم ایران را از هر طچقه. داشأت دنچال به ها را ادغام اجچاری سیاسی آن

ود. افباری که منطق و عدالتیها سوق داده ب ها و بی ، تچعیضنابرابریها و فهم اینادراک 

مدرنیستی،  های شچهدربار و نفرت از سیاست فساد را در عأواملی چأون شأالوده آن

 قوق اساسی افراد و غیره تشبیل  و گسترش اجرا نارضایتی نسچت به نأاتوانی  أبومت در
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مأختلا جأامعه را در  اقأشار ت سچم گردید تا برپایی انقلاب اسلامیداد. این موضوعا می

 و بیان ، آزادیراستای تظلم خواهی، استیفای  قوق،  بومت قانون، ایجاد دموکراسی

لام تقاضاها و خواسته های ملت ایران تحلیل کرد. گسترش  قوق شهروندی و در یک ک

انیون و طچقه گران، دهقانان و کشاورزان، رو ملی و مذهچی شامل کار ینیروها روندی که

ها باعث ای داشتند. این نارضایتیها و محرومیتعمده نقش متوسط جدید و تحصیل کرده

توسعه اقتصادی و سرکوب  از برآیندی شدند تأا دورانأی از فشردگی نیروهای اجتماعی که

ابراز وجود نداشتند، مشاهده  هب سیاسی نیروهای اجتماعی که زیر فأشار دولت قوی قأادر

فأشردگی، به  از گردد. مجموع این عوامل شرایط انقلاب را با انفجار و آزاد شدن نیروها

شده بأود، فأراهم  ( مطرحواسطه دیدگاه تجددگرایانۀ اسلامی که از سوی امام خمینی)ره

 (. 72: 1911)امام جمعه زاده و ابراهیمی، کأرد

 

 میمبانی نظری و مفهو

 واژه. ددانن یم یشناس تارهس معل از شده اخذ و لاتین ای ریشه دارای را انقلاب عمدتا     

. اسأت شأده مشأتق Revolutio لاتین ریشأه است از Revolution برگردان که انقلاب

از  ، تغییر یافتنبرگشتنل مث تند،هس طچقه یک در تقریچا که معناهایی به تلغ در قلابان لمهک

ت و واژگون شدن، تعچیر ماهی ولگأرایی، دگأرگأونی، تأغییأر و تحدیگر، وا  ال به  الی

 در یک مسیر ناگهانی رتغیی انقلأاب، در سیاسأت بأه معنی(. 72: 1922)فرهنگی، شده است

 ، در واقع در اواخأر قأرن پأانزدهم میلادی رواج پیدامفهوم باشد. کاربرد سیاسی این می

 ،که ، معتقد استدهد تعریفی کأه از انقلأاب ارائه می ، درسأاموئل هأانتینگتون .کرد

سأریع، بأنیأادی و خأشأونت آمیأز داخلأأی، در ارزش هأأا و  انقلأاب یأک دگرگأونی
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جتماعی، رهچری، فعالیت و اختار ا، سسیاسی معه، نهادهایاسطوره های مسلط بر یک جا

تانتار و مانوس میدلارسبی، انقلاب  رایموند دیدگاه ا ازام .تاس متی بو سیاست های

و با بهره گأیأری از  قانونی غیر صورته دی است که در خلال آن، عده ای شورشی بداروی

آنأ ه که (. 92-91: 1929، )میلانیمی کشند چالش به را  بومتی رانو س قوه قهریه، نخچگان

م موجود رک است، اشاره به دگرگونی و طغیان خشونت آمیز علیه نأظدر این تعاریا مشأت

دارد. بأأه اعأتقأاد کالورت خشونت، معنای چندانی ن اب بدون فاکتوراست، و گویی انقل

ترین موضع را در این باره دارد، انقلاب، شأبلی از تغییأر ت سرسختتوان گفم کأه میه

این بحث را می تأوان بأا گأفتأه  .دهدمی ، رخ بومت است کأه بأه همراه خشونت

: انگلأس در مورد انأقلاب پایان داد، انأگلس، با تثکیأد شأدید بأأر خأشأونت، می گویأد

جویانه ترین چیزی است که وجود دارد، عملی است کأه بأه خاطر  ، سلطهمطمئنأا انقلأاب

وسأایل سألطه  و دیگأر نیزه رآن، قسمتی از مردم اراده خود را بوسیله تأوپ و تأفنگ و س

سرانجام، باید گفت نبته مهأم و  أائز اهمیت . تحمیل می کند دیگأأر جویانه، بر قسأمت

به عأنوان یک  واقع اجتماعی است که در نأارضایتی در بررسی وقایع انقلابی، توجه بأه

لاب هأا، عمأل کأرده اسأت. مأتغیر مأستقل اولیه، هأمأواره بأأه عنأوان موتأور مأحرکأه انأق

اکثأر نویسندگان هم بر این باورند که میان خیزش عمومی و نارضایتی اجتماعی، ارتأچاط 

اگر بخواهیم تعریفی از انقلأاب اسألامی بأأه  (.21: 1922)فوران ، دارد وجأود مأستقیمی

دگرگأونی بنیأادی  دسأأت دهأأیم، مأی تأوانیم بأگوییم که انقلاب اسلامی: عچارت اسأت از

، منطچق بر جهان بینی و موازین و ارزش های سیاسی آن و نظام در سأاختار کلأی جامعه

متقیان و صالحان و  اسلامی و نظام امامت، بر اساس آگاهی و ایمان مأردم و  رکت پیشگام

 (.91: 1932)عمید زنجانی، قیام قهرآمیز توده هأای مردم
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امی درواقع یک رفتار جمعی و گروهی ملت ایران، در پاسخ به باید گفت انقلاب اسل     

ها، رفتارهای وضعیت نامطلوب بود. اسملسر از جمله متفبرانی است که معتقد است انقلاب

رفتار جمعی را بسیم غیر نهادمند )غیر رسمی( برای بازسازی  ویجمعی به شرایط نامطلوبند. 

ترین ویژگی که مهم؛ داندیافته میتعمیمای بر اساس عقیده ،بخشی از کنش اجتماعی

وی یافته و یا بازسازی یک جزو از کنش اجتماعی است. ی تعمیمعقیده )رفتارجمعی(،آن

ی محیطی یا موقعیتی به دنچال مند یک کنشگر که در یک زمینهکنش اجتماعی را تلاش قاعده

 (. 17: 1922 )اسملسر،.«کنددستیابی به هدف یا اهداف مطلوب است، تعریا می

ها، کنش جمعی دارای اجزاء مختلفی است که عچارتند از: ارزشبه عقیده اسملسر »     

یافته و امبانات موقعیتی در بین چهار جزو کنش هنجارها، بسیم انگیزه در کنش سازمان

ترین جایگاه را. هر نوع از ها بالاترین موقعیت را دارند و امبانات پاییناجتماعی، ارزش

توان معطوف به یبی از اجزای متمایز کنش اجتماعی است. با این بیان می ،تار جمعیرف

رفتار را به چند دسته تقسیم کرد: جنچش معطوف به ارزش، جنچش معطوف به هنجار، 

 (.1: 1922)اسملسر، «آمیز، هیجان جمعی و هراسطغیان خصومت

ی تعمیم ه زیر لوای عقیدهداند کاسملسر جنچش معطوف به ارزش را کنش جمعی می     

تواند جنچش انقلابی می هاست. به نظر وییافته بسیم شده و  اکی از بازسازی ارزش

کننده باید فراهم باشند که جنچش جنچشی معطوف به ارزش محسوب شود امّا عواملی تعیین

فشارهای  از جمله شرایط ساختاری، وجود انقلابی، جنچشی معطوف به ارزش محسوب شود

عوامل ، ای معطوف به بازتعریا یا تحولی ارزشی در جامعهباور و عقیده ،اختاری متعددس

ی معطوف به ارزش ای که باعث تثچیت عقیدهدهندهکننده و شتابو  وادث تسریع

 (.91: 1923)صچاغ، شوندمی
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ا تئوری اسملسر دو نتیجه را دربر دارد اولا انقلاب یک کنش رفتاری جمعی است. یانی     

عنوان یک کنش رفتاری،تحت شرایطی خاص، ارزش با رفتار ارتچاط دارد و انقلاب به

شود. اما تئوری وی، محدود به تعیین شرایط و ها میگیری ارزشموجم بروز و شبل

ها ی جایگاه دقیق ارزششود، و دربارهعواملی است که منجر به ظهور انقلاب ارزشی می

دهد. برای فهم ز ارزش در رفتار توضیح خاصی ارائه نمیدر رفتار و توضیح چگونگی برو

گیری ی مذکور قچل از واکاوی مفهوم ارزش و نیاز، باید به تعریا و چگونگی شبلقضیه

رفتار پرداخته شود تا بتوان با شناخت دقیق آن به جایگاه نیاز و ارزش در رفتار پی 

 (.91: 1919)قدیانلو، برد

گیری رفتار، جزء مچا ث انگیزش و هیجان در شبلمچحث تعریا و چگونگی      

گیری ی شبلروانشناسی است که روانشناسان این  وزه در اینای مچحث به توضیح و نحوه

به هر نوع پاسخ ارگانیزم که در مقابل اند. در تعریا رفتار آمده است: رفتار پرداخته

ه صورت مستقیم و یا غیر که ب، گوییمهای درونی و بیرونی ارائه شود رفتار میمحرک

 (.722: 1929، اتبینسون و اتبینون)مستقیم و با ابزار قابل رویت است

 

 أثیرگذار در وقوع انقلاب اسلامی ت عوامل

 به هأای استچدادی و مطلقه، منجر طأرح اصول و راهبارهای دولت داری در سایه نأظام     

در دوران پهلوی گردیده است. مأوضوعی سیاسی  و انفعال دار شدن فساد، خودکامگی ریشه

کأه در قچل از انقلاب اسلامی، به واسطه طأرح مأطالچات و خواسته هأای مأردم ایران کأه با 

مأواجه شده بودند، به چالشی برای دولت محمدرضا شاه تعّین یافت؛ به  محرومیت نسچی

در  وزه های عچارت دیگر، عدم تمبین دولت پهألوی نأسچت به تقاضاهای عمومی 
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 أاکم گأردیده و به  نهادهای سأیاسی، اقأتصادی و اجأتماعی، بأاعث تأحلیل مشروعیت

عرصه ای برای کشمبش های ملی که بازتاب عقم ماندگی ذهنیت اجتماعی و ساختار 

از آن بأه   اضر پوسیده سنتی بأود، تأعّین پیدا کأرد و رژیم پهلوی را با بحرانی که در مقاله

 (.99: 1911)امام جمعه زاده و ابراهیمی، شود، مواجه ساخت یاد مأی« تألۀ بأنیان گأذار»ان عأنو

شود که یک سازمان  تله بنیان گذار در اصطلاح سازمان و سیستم به وضعیتی اطلاق می     

و ذهأنیت  انخود، با ناتوانی رهایی از وابستگی به بنیان گذار رشد و نظام سیاسی در مر له

 این مفهوم ناظر بر زمانی است که سازمان قادر به (.929: 1911)فیر ی، ن مواجه میشودپیشی

وضعیتی  .فرد از مؤسس نچاشد منحصربه های های موردنیاز به جای مهارت قابلیت توسعه

که باعث تضعیا مأدیریت، اتألاف منابع، ا تمال از دست رفتن مسیر استراتژیک و در 

آنجاست که جهت ادامه  یات و  تا اهمیت این موضوع .شود می خواهد ، مرگنهایت

 آن بأه پیشرفت، باید یک سری از تغییرات به وجود آید؛ مسائلی که بنیان گذاران نأسچت

در واقع، هر نظام سیاسی به مثابه سیستم  .پذیرند واکنش نشان میدهند و آن را به را تی نمی

 . سأیستمی، رشد، بلوغ، فرسودگی و فأروپاشی داردهوشمند، مرا لی چون تثسیس، کودک

گذرانند. دوره  گذار را می دوران در عچور از هر مر له عأمر خأود به مر لۀ دیگر، یک ها

شود. در  می مواجه هایی گذار دوره ای است که سیستم در آن با مشبلات و گاه بحران

 (.99: 1911ده و ابراهیمی، )امام جمعه زااین میان دو گذار بسیار  ساس است

 ودکی کأه اگر کنترل نگردد، سیستم رو به افول میو ک تثسیس دوره ی گذار بینیب     

اجتماعی را دچار  -و بلوغ که هر نظام سیاسی سریع رشد رود و دیگری، گذار بین دوره

حیح، سیستم با فقدان تأصمیم گأیری ص که کند تعارضاتی میان بدنه سیستم و مؤسسان می

در  قیقت، سلطه و نفوذ بنیان گذار که  (.31: 1921، )رنانیوارد تله بنیان گذار خواهد شد
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رسید،  ال در شرایطی که سازمان )نظام  می نظر در دوره طفولیت و آغاز رشد، مطلوب به

چه اینبه،  ،غیرقابل تحمل است آن و تأبامل کند، بأرای ادامأه رشد سیاسی( رشد می

این بأحران نتیجه اشتچاهات ناشی  که نتقال به دوره بلوغ معمولاً با بحرانی جدی همراه استا

 .در دوره رشأد سأریع است و غأیره مناسم از تبچر، تصمیم گیری متمرکز و نچود ساختار

نظام سیاسی در مر له تثسیس بایستی به شبل  یک که توان استدلال کرد ازاین رو، می     

و مدیریت گردد؛ اما در مر لۀ گذار بین دوره رشد سریع  اداره گأذار ابی توسط بأنیان ایج

شده و با انعطاف پذیری کنترل همراه شود،  جأدا و بلوغ، باید از خودکنترلی بأنیان گأذار

بن گذار مم بنیان تلۀ  یات خود ادامه دهأد. ازاین رو، بحران به یعنی مستقل از بنیان گذار

نظام سیاسی قادر بأه توسعۀ آن دسته از : الا: زیر رخ دهد  الت است در یبی از دو

فرد بنیان  منحصربه های جایگزین مهارت باید نأیست که در دورة بلوغ ملاز توانمندیهای

توانند عملاً و به طور مؤیر، به خودگردانی  خواهند یا نمی نمی انبنیان گذار :ب. گذار باشد

و یا  تی  ذف  مستقیم و متمرکز خود را کاهش دهأند و کنترل یستم رضایت دهندس

 (.921: 1911، )فیر یکنند

 خود گذار که در ابتدا مر له ای ذهنی است، هم به فوق، تله بنیان مطالم با توجه به     

گأذاران چأنان چه  ن. بنیانماید پیروان سرایت می به اینبه بنیان گذاران بازمی گردد و هم

 به همه آراء و افبار خود داشته باشند و یا اینبه همواره نگران از دست دادن مطلقی باور

و  داشته باشد، اجازه بروز وجود ها در آن هراسی مطلق خود باشند و یا نوعی دشمن اقتدار

ارکت دیگر اذهان دهند و در این صورت مانع مش ظهور هأیچ گأونه آراء متضادی را نمی

ولو اینبه  .کرد خواهند اداره را جامعه و مستمراً با پیش پنداشت های خود شد خواهند

. مشارکت دیگران به نفع اعضای یک مجموعه )نظام سأیاسی( بأاشد و رضایت  اصل کند
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نی تواند روی منح نمی ، دیگرسیستم که است این گذار ، از مختصات تلۀ بنیانهم نین

)رنأانی، طچیعی عمر خود  رکت کند و انرژی  یاتی خود را تا  داکثر ممبن بالا بچرد

برون رفت مأطمئنی پیدا کأند، بأه  راه آنبه نأظام سأیاسی در این شرایط، بی(. 31 :1921

، دهد که نیرویی از درون یا بیرون، اعم از کودتا  یات علیل و بیمار خود تا زمانی ادامه می

  (.923: 1911، )فیر ییا جنگ بدان پایان دهدانقلاب 

رسد که نظام پهلوی دارای دو مأشبل  هأای این مفهوم، به نظر می با توجه بأه گأزاره     

لازم برای  ل بحران در  های اسأاسی بود؛ از یک سو، نظام سیاسی قادر به خلق مهارت

زمند اسأتفاده از قوه قهریه بود. از درون خود و مجلس نچود و به همین دلیل، هر لحأظه نأیا

توانست  و شخص محور، نمی استچدادی شاه با توجه بأه خصلت ، محمدرضاسوی دیگر

موجچات خودگردانی نظام را فراهم کند، کنترل های مستقیم را کاهش دهد و به نظارت 

 د.اکأتفا کأن

 

  نیون(روحا-کارگران-الف(محرومیت نسبی اقشار مختلف جامعه)کشاورزان

دگرگونی کیفی عظیمی  دستخوش 1912-1997کشاورزی ایران در فاصلۀ سال های      

بود، برنامه ای که در  1992گردید که ناشی از ایأرات پردامأنۀ بأرنامه اصلا ات ارضی دهۀ 

 بری که سهم گرفت و به موجم آن، وجأه تأولید دهأقانی قرار می« انقلاب سفید»محور 

زمین  یران مرسوم بود، جای خود را به کشاورزی سرمایه ای داد که تأثییرش بأرقرن ها در ا

،  )فوران بود داری، ساختار طچقاتی روستاها و عملبرد کشاورزی بسیار بارز و عمدتاً منفی

مأوضوعی کأه بأاعث از بین رفتن کشاورزی بومی و وابستگی هر چه بیشتر (. 927 :1922

 های وزارت دول خارجی گردید. عألاوه بأر این، بررسی شاورزیکایران به محصولات 
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های  آن، بهره برداران کوچک از زمین اساس بر که داد کشاورزی، ارقامی را نشان می

 .تولیدات خود بودند کأشاورزی، تأنها قادر به فروش نیمی از

ی کارگران به وقوع به واسطه اعتصاباتی که از سو 1993تا سال  1997از کودتای  پس     

دولت به موضوعات کارگری بیشتر امنیتی شد که نتیجه چأنین نأگرشی،  نگاهپیوست، نوع 

 1912ها تا سال  هایی که پس از این سال تشبل مستقل بود و اتحادیه یا اتحادیه عدم وجود

در  یتی کهوضع(. 19 :1922، ) چیم زادهکردند، به نوعی وابسته به دولت بودند می فعالیت

با محرومیت نسچی از  أیث مأعیشتی مأواجه کرده بود. همان طور کأه  را آن طچقه کارگر

های گوناگون ایران هرگز به بهچود وضع کارگران به مثابه  دولت: کانینگهام اعأتقاد دارد

 دوستانه و یا اجتماعی علاقه ای نداشتند، ولی خود را تنها بأه هدفی به خودی خود انسان

پیشأگیری از بأرخاستن عناصری از میان کارگران که ممبن است خطری بأرای زمأین 

 (. 991 :1931)لاجوردی، «اند رگرم کردهداران یروتمند به شمار آیند، س

در این دوره، طچقه کارگر به طور قابل توجهی به درجأه ای از رشأد و آگاهی طچقاتی      

، بلبه در کمیت و کیفیت سازمان در درتی که نهبرای مقابله با دولت رسیده بود، ق

ها به شبل اعتصاب و تعطیلی  وجود داشت و منجر به همراهی آن طچقه این نارضایتی

تشدید بحران مالی و  و در شده ها ها بأه ویژه در  أوزه های نفتی و پالایشگاه کارخانه

در اعتصابات اولیه خواست (. 719 :1929)رهچری، است سیاسی  بومت نقش اساسی داشته

کارگران عمدتاً اقتصادی بود. رشد اقتصادی اولیه، افزایش توقعات و انتظارات عمده و 

اقتصادی ذهنیت عمومی را آماده نارضایتی و واکنش ساخته بود و  و مأشبلات بأحران بروز

پیرو این (. 23 :1922، ) چیم زادهنچودندعده کلی بیرون کارگران نیز از این قا طچعاً

بر خواسته های اقتصادی خود افزودند. در  را سیاسی اعتصابات، کارگران خواسته های
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های نفت تعطیل شأد، بألبه بأیشتر میدان های نفت نیز  پالایشگاه از نتیجه نأه تأنها بأسیاری

قل، بانک ها، کارکنان ارتچاطات،  مل ون و متعاقچاً(. 973: 1931 )لاجوردی،از کار بازایستاد

، ابأزارسازی، دخانیات، سأازی ، مأاشینبیمارستان ها و کارگران کارخانه های کاغذسازی

، در واقع .ها نیز بأه جأرگه نفتگران اعتصابی پیوستند بافندگی، ذوب آهن و سایر بخش

 و تظاهرات پرولتاریای صنعتی به همراه کارگران اداری در صنایع مشابه در اعتصابات

 خدمات کردند و بر این اساس بأه گأونه ای مأؤیر و موفقیت آمیز باعث تعطیلی رکت میش

 تأاآنجاکه همه کارگران پیشنهاد افزایش بسیار زیاد دستمزدها را .شدند  ساس می و صنایع

 به ( پشتیچانیواره از مواضع آیت الله خمینی)رهکردند و به اعتصاب ادامه دادند و هم رد

به عچارت  .(122 :1922، )فورانگیری جنچش اجتماعی بودند یآوردند و خأواهان اوجمأ عمل

صادی به یعنی انتقال از خصلت اقت کأه در این انتقال آنأجاست تا دیگر، اهمیت موضوع

 ( نقش بسیار مؤیری را ایفا مینماید. بیانات ایشأان در طأول این سأال)رهخمینی ، امامسیاسی

بخشی که  به جهت ویژگی روشنگری و آگاهی 1912و  1913 های لسا ها خصوصاً

انقلاب در اذهان بیانجامد و برونداد این تعمیق نیز ایمان  وجوب داشت تأوانست بأه تأعمیق

) چیم با انقلاب امبان پذیر خواهد بود تأنها اجأتماعی به این نبته بود که بهچودی شأرایط

 (.21 :1922، زاده

تاریخ معاصر  در اجتماعی قدرت رسیدن محمدرضا شاه ، دور جدیدی از تحولات با به     

  بومت ایران آغاز گردید. به طوری که الگوی نوسازی در عصر محمدرضا شاه، اساس

 ،داد می رانی را اصول ملی گأرایی، سأبولاریسم و  بومتی عاری از نفوذ مذهم تشبیل

نظر  ، ویژگی اصلی سیاست های اصلا ی و  بومت موردتوان استدلال کرد می آنجاکه تا

اسلامی بود که باعث ایجاد شأباف مأیان  کلیت جای شاه، نشاندن کلیتی مدرنیستی به
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مسائلی که باعث سیاسیتر شدن هر چه بیشتر جامعه  جمله یبی از .دولت و ملت گردید

طوری که رژیم پهلوی با طرح مسائلی  . بهرو انیت شد، اقدامات غیردینی رژیم پهلوی بود

 به ،  ذف سوگند به قرآن، طرح ورود زنانو ولایتی چون انتخابات انأجمن هأای ایالتی

های قچل از  و سنت ، تصویم کاپیتولاسیون، اجرای ناسیونالیسم1997در سال  انتخابات

مأچارزه بأا جأامعه  به ساله شاهنشاهی 7122اسلام با اقداماتی هم ون بزرگداشت جشن های 

 (.93: 1911)امام جمعه زاده و ابراهیمی، کرد پیدا دینی سوق

ساله شاهنشاهی مستفاد 7122که از مفهوم اصلی اعلام تاریخ  آن ه از نأظر جامعه     

 ارزش بأی و سال تاریخ اسألامی و چهارصد ایران از هزار کردن ملت جدا میگردید، علاوه بر

متصل ساختن جأامعه بأه دو هزار و پانصد سال  بر شد، ناظر کردن آن محسوب می تألقی

 و اعلان ایناعشری و شیعه اسلام رسمیت مذهم اسقاط تاریخ شاهنشاهی و هم نین به مفهوم

رژیم پهلوی 1991در مهر  هم نین. بأود غأربی ایدئولوژی شاهنشاهی و فرهنگ رسمیت

 ، واژه اسلام ازموجم این لایحه . بهصویم رساندی و ولایتی را به تألایحه انجمن های ایالت

به جای اینبه مأراسم  بود، انتخاب شوندگان نیز شده  ذف انتخاب کنندگان شرایط

هر کتاب آسمانی انأجام  با توانستند این کار را تأحلیا را بأا قرآن به جای آورند، می

چراکه رژیم شاه با این ، داشت را در پی و رو انیون لماع مخالفت که دهأند. موضوعی

 می سر مصوبه، ضمن آنبه اندیشه تداوم و تشدید سأیاستِ تأضعیا رو أانیت را در

-29 :1921، )پزشبیداشت ، در جهت تقویت بیگانگان و غیرمسلمانان گام برمیپروراند

بود که طچقه رو انیت را به مقابله و اقدامات شأاه جأهت تأحمیل فرهنگ تا آنجا (. 21

مثابه یک  مخالفت با رژیم واداشت. در این رابطه، رژیم پهألوی از آمأوزش و پرورش بأه

کرد. به طوری کأه  خرده سیستم دولتی برای مشروعیت دادن به نظام، استفاده گسترده می
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آمد،   ساب میآمأوزش و پرورش به محفلی برای اهداف فرهنگی در روند نوگرایی به 

های فرهنگی  توان به ماهیت سیاست های درسی می بأا نأگاه بأه محتوای کتاب که موضوعی

 .پهلوی دوم پی برد

خود را در  نمود را نیز فراگرفت که دانشگاه ، ترویم غأرب گأرایی  أوزهافزون بر آن     

سأازمان اطلاعات و  نوع پوشش و  جاب بانوان آشبار کرده بود؛ برای مأثال، ریاسأت

برای جلوگیری از  1911امنیت کشور )ساواک( در پاسخ به درخواست شهربانی در سال 

کند: با سخره کردن این دخترها و  چأادری به دانشگاه، این گونه پیشنهاد می دخأتران ورود

 از سرهو کردن کلاغ سیاه و نظیر آن، کاری کأنند کأه نتوانند با چادر بیایند یا چادر را 

(؛ آن گأونه کأه باری روبین بیان 171 :1922، و انوریان اصل )نواختی مقدمندبردار

به مردم ایران بدترین و مچتذل ترین  در عرصه و معرفی فأرهنگ و تأمدن غأرب»میدارد:

ضربۀ  اصله از آن برای جامعه مذهچی و سنت  که شد جنچه هأای این فأرهنگ انتخاب

 .«تحمل نأچود گرای ایران قابل

 

 ب( ضعف بنیان مشروعیتی رژیم و گرایش میلیتاریسم

 انبنی عاض یگرای امینظ هب محمدرضاشأاه افتنی وقس واملع رینتاصلی از یبی     

 ایأران بود. جامعه بطن در پهلوی  بومت معنوی و مردمی های ریشه فقدان و مشروعیتی

 ،شأود گأرفته نظر در خود کشور مردم از جدای دتوان نمی هم پادشاه یک  تی  قیقت، در

 تخأت و تاج و است دولت همان سلطنت که؛ بپذیریم را سلطنت از اولمان تعریا این اگر

 می متصأل هأم به را کشور و پادشاه که است  قوقی و معنوی پیوندی نشانه سلطنتی،

 همان مطلم، شود. این می شامل را ممأرد هأم و پادشاه هم پادشاهی، یک بنابراین ،کنأد
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 را آن اصلا یأا ،نبرد توجهی آن به ،محمدرضاشاه هرگز که بود ای ساده انتزاعی  ل راه

 که اسأت ایأن کأأرد، اشاره آن به باید اینجا در که توجهی قابل و اساسی نبته. دانست نمی

 به آن گرایش از بایست می یاسی،س و اجتماعی آمیز اعتراض  رکت یک با مواجهه در

 در ای نتیجأه چنأین اینبأه بأرای و آورد عمل به ممانعت آمیز خشونت های راه سمت

 مسالمت های راه باید ،شود  اصل آمأیز اعأتراض جنچش یا  رکت یک با رویارویی

 بأا  بومأت ابراینبنأ. شأود گرفته نظر در معترض، افراد های خواسته انتقال برای را آمیزی

 جأامعأه سأأطح در را خود قدرت تواند می آسانتر شبلی به و کمتر ای هزینه صأرف

 کأه شود می گرفته کار بأه  أبومت یک سأوی از وقتی خشونت واقع، در. کنأد اعأمأال

 آنقدر قدرت هدف و باشند، شده مواجه ناکامی با قدرت، اعمال بأرای دیگأر هأای راه

 آن منفأی ایرهای و تچعات به دیگر قدرت، کننده اعأمال کأأه بأاشأد داشأته همیأتا

 (. 192: 1919)دولت آبادی، نأدهأد اهأمیأت

، آغاز وابستگی روز 1997مأرداد  72چأنان أه کودتأای : وابستگی نظامی رژیم     

ود. این وابأستگی در افزون ایران به ایالات متحده، بویژه در  وزه نظامی و لجسأتیبی آن بأ

به ارتش به عنوان تنها سرچشأمه و منچع واقعی قدرت  دراز مدت باعث شد تا شاه ایران

مأحمدرضا  .خأود نأگاه کند و برای بقای  بومت، آن را تبیه گاه امأن خأود قأرار دهد

خود را با بهره گیأری از نأیروهای نأظامی و بأخصوص  ، قدرتپهألوی پس از کودتا

چران کودتا تثچیت و محبم کرد. بأرای اسأأتمرار ایأن رونأأد، یعنی استوار کردن ره

بأه عنأوان تأنهأا  أامی داخلی  ارتش  بومت بر اساس پایه مشروعیتی زور، لازم بود تا

قدرتمند شاه ایران، تقویت گأردد. تأوسعه نیروی انأسأانی ارتأأش در یأک دوره زمأانی 

افزایش یافت  1913نفر در سال  هأزار 912، بأه 1997هزار نفر در سال  722چهارده ساله از 
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هأزار نفر هم برسد. هم نین بودجه  232به مأرز  1931و  تی قرار شده بود که در سال 

بود  دلار میلیون 719، در  دود 1997سال  در ایرانأ نأظامی اختصاص داده شده به ارتأش

، ایأن هزینأه 1911میلیارد دلار رسأید و در سأال  1/2به مرز ، این رقم 1917کأه در سأال 

 مأیلیارد دلار بأرآورد 12، در  أدود 1912سال  در و سپس میلیارد دلار 2/9چیأزی  دود 

. ایأن هزینه ها در  أالی بأه  أوزه ارتش اختصاص داده شأد، کأه به بخش های شأد

بسیار کمی اختصاص یافت . بنابراین می تأوان  های ، هزینه دیگأر نأظیر آموزش و بهداشت

گر تفبر نأظامی گأری و میلیتاریستی تأفأاوت فا ش، بی شک نمایان گفأت کأه ؛ ایأنأ

تأقریچا به طور کامل به  ایران ، ارتش1993در سال (. 913: 1923)صلا ی، شأاه ایران بأأود

بود. افزون بر قرارداد نأظامی بأین دو  شده صنایع و تبنولوژی نظأامی ایالأات متحده وابسته

 .هأم پیمأان شأده بأود نأیز سنتو کشور، دولت ایران با دولأت ایالأات متحده در پیمان

حده ت، نأفوذ ایالات م1997 مرداد 72پس از کودتای : ضور مستشارارن آمریکاییح     

 ، روانهش نظامی ارتش ایرانکأشور برای آموز ران ایندر ایران گسترش یافت و افس

 در افسران ایرانی کهی نظامی شدند. برخورد آنها با اهها و دیگر ارگانها، پایگاهپادگان

ود. وجأود داشتند، بسیار زننأده و تحقیرآمیز ب ت هأمآنها افسران دل سأپرده بأه مل میان

میان رفتن ا ساس دگی و از آنهأا، مأوجم سأرخور آلأود و نخأوت رفتارهأای تحقیرآمیأز

هم نأین در  (.111: 1922ایخ، )مشی می شأداز افسران ایران بسیاری انس در میاعتماد به نف

اشأاره کرد  1132، هیوبرت همفری در سأال آمریبایی سناتور توان به سخناناین باره می

یبی از آمریباییان گفته  به ایران می دانید یبأی از فرماندهان ارتش :ودام کرده بکه اعل

ا، ارتش ایران در موقعیت خوبی است و مأی تأواند با های آمریب کمک به برکت، است

 (. 993: 1922)فوران، کند بأه خأوبی مقابلأه کأشأور مأردم غأیرنظأامی
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هر چه بیشتر به سوی وابستگی فنی و لجستیبی  ایران این ترتیم از یک طرف، ارتش به     

بأیشتر مأی  نظامیان و بی ارادگأأی در مأیان آنأان سرخوردگی ت مأی کرد و ا ساس أرک

ای را برای مخالفان رژیم پهلوی  ، بهانهدیگأر، خأود این مسثله وابستگی طرف شد، و از

 مأأا نمی :کأأرد اشأأاره 1912( در سأال )رهامأام که می تأوان بأه سأخنان مهیا کرد،

هأایمأان، وقأتی می رویم سراغ لشأبرمان،  نأظأامی سأأراغ رویم که وقتی می خأواهیم

یأک  ،ندمستشارهای آمریبایی باش نظارت ت... تح ،دها بیایند اداره اش ببنن آمریبایی

ا در راه آنان ببنند و آنه مال ایران را صرف که ارتشی کنند، یک درست ارتش انگل

 به. ببننأد ارای آمریبایی، برای آمریبایی ها بخواهند کارهتحت نظارت و تربیت مستش

تعدادشان از  ابآمریبایی، که در اواخر انقل مستشاران بأه روند افأزایش توجه با ترتیم این

، که به منظور مأجلس در قانون کأاپیتولاسیون و تصویم هزار نفر هم گذشته بود، چهل

مخالفان رژیم پهلوی،  که بود ، طچیعیبود شده و مصونیت آنها، تصویم محافظت

ده را در رأس مخالفت متحایالات  هدهند و وابستگی ایران بترش خود را گس اتاعتراض

 (.197: 1919)دولت آبادی، های خود قرار دهند

کنار ارتأش، سازمان های  در محمدرضا شاه: امنیتی موازی ایجاد سازمان های     

 1922، بالغ بر ، در مجموعی را نأیأز گسأترش داد. اعضأای نیروهای ساواکامنیتی دیگأر

شمار بسیاری از  مثمور تمام وقت را شامل می شد، به اضافه ایأن آمار، سازمان ساواک

 (. 711-712: 1922)زیچاکلام، مثموران و جاسوسان ناشناس را نیز در بر می گرفأت

یتی دیگأر هأم، یعنأی بازرسأی شاهنشأاهی و رکأن دو افزون بر سأاواک، دو سازمان امن     

که به امر نظارت مشغول بودند. اداره سازمان بازرسی شاهنشاهی را که  داشتند ارتش وجود

تثسیس شده بود،  سأین فردوسأت، دوسأت دوران کأودکی شأاه بأأر  1992در سال 
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نظارت بر ساواک، جلوگیری از های این سازمان،  کارویژه ترین عأهأده گرفته بود. مهم

ها یا کودتاهای نظامی ا تمالی و ارائه گزارشهایی درباره خانواده های یروتمند ایران  دسیسه

از اداره دوم فرانسه تشبیل شأأده بأأود.  تقلید ، و به1997بأود. رکأن دو ارتش، در سال 

ه بر گأردآوری اطلاعأات ایأن سأازمان بأه عنوان قسمتی از تشبیلات نیروهای مسلح، علاو

تحأت نظأر  نزدیأک از سأری نظأامی، دو سازمان ساواک و بازرسی شاهنشاهی را نیز

و قچضه کامل قدرت در دستان شأاه، شأاه برای جلوگیری از  ارتش توسأعه داشأت. پأس از

ارتش  دوم رکن وقوع کودتا بوسیله امرای ارتش، وظیفه اطلاعات و ضد اطلاعات را به

جایگاه خاصی داشت. و همه رؤسای  ارتش پس از سأاواک رکن دوم واگذار نمأود.

 سأاواک از تیمأور بأختیأار، پأاکأروان گأرفته تا مقدم که آخرین آنأها بأود، رییس رکأن

کنترل  بأوده و همگأی آمأوزش دیأده آمریبا بودند. از طرف دیگر برای ارتأش دوم

ن، و جلوگیری از فعالیتهأای ضد رژیم در ارتش، ضد اطلاعات ارتش ارتش و فرماندهان آ

 کرد. ضد اطلاعات آمد، که فقط طچق راهنمایی آنأها عمل می وجود به ها آمریبایی از سوی

و  ای که تاج بخأش بأر آن ریاست می کرد، از زجر دادن به خصوص در دوره ارتش

 ش لذت بخش و مفرح هم بود و  تی از تعریاو هأراسی نأداشت، بألبه برای بیم کشتن

لذت می برد. محمدرضا شاه کأه خأودش بوسأیله یک کودتای نظامی به قدرت  آن کردن

شأدیدی از رخ دادن کودتأایی مشأابه بأر عألیه خأودش داشأت. ترس  ، ترسبود بازگشته

 ت و عأملا آن را بهرفت که به کلی دست و پای ارتأش را بأس پیش و وسواس او آنقدر

 بدون قوه تعقل تچدیل کرد، به عچارت دیگر ارتش ایأران، یاد گرفته بود که فرمانچر یک

شأاه  رضا توسط نظام کنترل شخصی بر ارتش ، بنیان نهاده شأده. بأاشد نأه متصدی مأجری

افسران  عمل بأود کأه در دوره سلطنت پسرش نیز ادامه یافت. این نظام بأه قدری ابتبأار
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ارتأش، یأک رهچر نظامی  درون از ، قأادر نچودنأد1912ارتش را فلم کرده بأود که در سال 

)کرونین، نمایند  فظ ای نداشتند جز اینأبه  أبومت او را و چاره شاه کنند، جایگزین

1922 :913 .) 

 حمدرضاشأاهم که گفت باید پهلوی  بومت مورد در اساس مطالم مطرح شده، بر     

 ایجاد با نظامی، بأخش در سأنگین هأای هزینه صرف و ارتش تقویت جای به توانسأت مأی

 کنأد، اضافه خود  بومت مشروعیت به تنها نأه افراد، های خواسته جذب بأرای مبانیزمی

 اسأت این اینأجا در مأا استدلال. دهد کاهش نیز را داخلی امنیت تثمین های هزینأه بلبأه

 از را پهألوی دولت نظامی، نیروهای تقویت و قدرت اعمال ساده هأای راه بأه تبیأه ،کأه

 هزینه و اصلا ات دیگر، عچارت به. بازداشت مخالفین آرای جأذب سأمت بأه گأأرایش

 امنیت تنها نه ،شدند گرفته کار بأه ارتأش تأقویت برای محمدرضاشاه توسط که هایی

 شدند، مخالفین بیشتر تأحریک مأوجم خأودشان بلبأه نیاوردنأد، انارمغأ بأه را داخلأی

 بأه جأامعه در شدیدی تچعیضهای تا موجأم شدند هأا، هزینه و اصلا ات این که چرا

 (. 192: 1919)دولت آبادی، آید وجأود

 

 گیرینتیجه

نه تنها در سر منشث تحولات عظیمی  12پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه سال      

ی نو در پاسخ به تحولات عنوان یک پدیدهبه و در منطقه و جهان گردیدداخل ایران بلبه 

هایی گیری ارزشالمللی ظهور یافت. ظهور این انقلاب موجم شبلو مسائل داخلی و بین

به تعریا جدیدی از  ها،شد که ملهم از ماهیت اسلامی آن بود و با تبیه بر همین ارزش

الملل پرداخته و ایجادگر  بومتی بدیع در سطح داخلی شد. این ی بینن و صحنهبازیگرا



 33/   / سید محمدرضا موسویمی ایران؛ چرایی و چگونگیعلل وقوع انقلاب اسلا 

 

ها را ی انسانانقلاب به دلیل داشتن ماهیت فراملی و نوع ایدئولوژی ملهم از اسلام، که کلیه

گیری و دهد. نقش بارز اسلام و تشیع در شبلفارغ از نژاد و جنسیت مورد توجه قرار می

امی ایران است که انقلاب شناسان را به سوی برجسته سازی نقش محتوای انقلاب اسل

گیری نسل ای که برخی این انقلاب را منشاء شبلدهد به گونهفرهنگ در انقلاب سوق می

که شناسند. با این  ساب، هم نانها، تحت عنوان انقلاب فرهنگی میجدید انقلاب

گیرند و تصادی ظهور کرده و شبل میهای کمونیستی در پاسخ به نیاز و اوضاع اقانقلاب

شوند، انقلابی که فرهنگی است، چیزی که برای عرضه و نیز میهای اقتصادی مروج اندیشه

ی ی اصلی و خمیر مایهها همیشه هستهدهد، از جنس فرهنگ است. ارزشصدور ارائه می

ها خود یعنی ارزش ی شناختیای که بنیان فرهنگ بر جنچهگونه دهند. بهفرهنگ را شبل می

نهاده شده است. نتیجه اینبه یبی از وجوه فرهنگی که انقلاب اسلامی برای صدور در نظر 

 و فرهنگ اسلامی است. بینی که برگرفته از جهان است، "های انقلابارزش"گرفته 

با آموزه های نظریه روان شناختی محرومیت نسچی، شأاهد آن بأودیم کأه قدرت  همساز     

با  د.طریق سازوکارهای موجود دائماً تقویت گردیده بو از ایران انایی ادراک مردمو تو

توان عنوان کرد  گیرد، می در ذهن افراد شبل می ابتدا محرومیت توجه بأه اینأبه ا ساس

نادیده گرفته شدن خواسته ها، مطالچات و  قوق  به توجه که اقشار مأختلا مأردم ایران بأا

و فرهنگی خود را مستحق دستیابی  ، اقأتصادید در زمینه های سیاسی، اجأتماعیاساسی خو

محرومیت شأده انأد؛  ا ساس دچار و پیشرفت در آن میدانستند، از سوی رژیم پهلوی

تثمین شده بود، نوع  مردم بأنابراین، در بعد از سقوط رضاشاه که به طور نسچی  قوق

یعنی پس از  ،گردید تچدیل صعودی گر به محرومیت نسچی محرومیت بأا تأوجه بأه نظریه

 به سقوط رضاشاه بأه واسأطه تغییرات و رشد اندک ایجاد شده، انتظارات و تواناییها
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 با تعارضی کردند بدون اینبه صورت همسان و هماهنگ با هم روند صعودی را طأی مأی

 مأردم شأاهد تضییع و پایمال شدن 1997مرداد  72هم داشته باشند؛ اما بعد از کودتای 

 شده انأد کأه بأاعث شد توانایی و امبانات، این بار از سوی محمدرضاشاه خودشان  قوق

شأوند، اما انتظارات مردم و رو انیت یابت ماند. لاجرم در این شرایط، نوع  مأتوقا

ق بأین انأتظارات و تغییر پیدا کرد. این عدم تطاب نأزولی محرومیت به محرومیت نأسچی

 .اسأت بأه شبل وقوع انقلاب اسلامی نشان داده را امبانات یا تأواناییها، خأود
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، شماره 1، دوره فصلنامه مطالعات قدرت نرمدو ، «الملل نیدر عرصه ب سمیگسترش ترور

 .127-191، صص 1

  ف.معار نأشر، قأم: داد آنانقلاب اسلامی و چگونگی رخ .(1921پزشبی، محمد و همباران ) (2

 رانیا یاسلام یبر قدرت نرم جمهور یمچتن یراهچردها(. »1912مسعود ) ،یرضا و ملائ ،یدیجن (2

، شماره 9دوره  ،یاسیفصلنامه راهبرد س ،«بایمتحده آمر الاتیدر مقابله با قدرت هوشمند ا

 .21-31، صص 2

در مقابله با  رانیا یاسلام یبر قدرت نرم جمهور یچتنم یراهچردها(. »1912مسعود ) ،یرضا و ملائ ،یدیجن (1

 .21-31، صص 2، شماره 9دوره  ،یاسیفصلنامه راهبرد س ،«بایمتحده آمر الاتیقدرت هوشمند ا

 استیبر س رانیا کیتیژئوپل تیموقع ریتای یبررس»(. 1912اسدالله ) دیس ی،اطهر و دیسع ی،ریجهانگ (12

 .22-11 ، صص3، شماره 7، دوره یاسیفصلنامه راهبرد س ،«(ی)قچل و بعد از انقلاب اسلام یخارج

 یروابط خارج طهیپسا دفاع مقدس در   ۀاستگذارانیس یوانموده ها(. »1912) دیچهرآزاد، سع (11

 .199-172، صص 9، شماره 1، سال فصلنامه مطالعات دفاع مقدس ،«رانیا

 .: کویرتهران در ایران، مشارکت سیاسی طبقه کارگر .(1922، افشین ) چیم زاده (17



 1911(، بهار 1)پیاپی 1سال اول، شماره  ،انقلاب اسلامی علمی جامعه شناسی سیاسی /   فصلنامه   32

 

رهچر معظم انقلاب  شهیدر اند یو فرهنگ یمقابله با نفوذ فبر یراه ها(. »1912قاسم ) ،یخانجان (19

)مدیاالله خامنه تیآ یاسلام
 

، 1، شماره 1، دوره فصلنامه مطالعات قدرت نرمدو «. (یالعالظله

 .92-1صص 

راهچرد  یاسهیمقا یبررس(. »1912باوند، داوود ) داسیو هرم رضایعل ،یازغند لا؛یل ،یخدابخش (19

فصلنامه مطالعات دفاع  ،«ییگرانوواقع یۀبر نظر هیبا تب هیو عربستان در بحران سور رانیا

 .92-71، صص  9، شماره 1، سال مقدس

با  با؛یدر اعمال قدرت نرم آمر روانهیشچبه مسلمانان م گاهیجا(. »1912محسن ) ،یو خاک لیدارا، جل (11

 .22-13، صص 1، شماره 2، دوره فصلنامه مطالعات قدرت نرم ،«رانیا یاسلام یبر جمهور دیتثک

 یاسلام یقدرت نرم جمهور یهاتیها و ظرفمؤلفه(. »1912فرزانه ) ،یو دشت یمهد ،یذولفقار (13

، صص 7، شماره 2، دوره لعات قدرت نرمفصلنامه مطادو  ،«یفرهنگ یپلماسیدر د رانیا

172-119. 

 .71و  72 ماره، شآیین، «تأوسعه ملی در کمند سیاست» .(1921 رنانی، مأحسن) (12

، بابلسر: درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی ایران .(1929رهأچری، مهدی ) (12

 . دانشگاه مازندران

 ، تهران: نشر روزنه. اسلامیمقدمه ای بر انقلاب  .(1922زیچا کلام، صادق ) (11

فصلنامه  ،«رانیا یدر پرتو انقلاب اسلام یتیمهم هو یهاانگاره یایا »(. 1912) میمر ،نژاد ییچایز (72

 . 723-122 ، صص71، شماره 2، دوره یانقلاب اسلام یپژوهش ها

 ، تهران: انتشارات مرکزانقلاب اسلامی جنبشی معطوف به ارزش .(1923چاغ، جواد )ص (71

 .اسناد انقلاب اسلامی

 . )ع(دانشگاه امام  سین انتشارات :، تهراناسلامی قلابو ان ایران. (1923) هرابس، صلا ی (77

، تهران: انتشارات وزارت های آن انقلاب اسلامی و ریشه .(1932عمید زنجانی، عچاسعلی ) (79

 فرهنگ و ارشاد اسلامی.

، تچریز: انتشارات دانشگاه ها و پیامدها اسلامی ریشه انقلاب .(1922 سین ) فرهنگی، محمد (79

 آزاد اسلامی. 
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، ترجمه ا مد مقاومت شکننده تاریخ تحولات اجتماعی ایران .(1922فوران، جان ) (71

 تدین، تهران: نشر غزال. 

 .1 ماره، شفصلنامه علوم سیاسی، «امام خمینی)ره( گفتمان تجدد اسلامی» .(1911د )، داوفیر ی (73

 ی جامعه نیازهای مبنای بر اسلامی انقلاب صدور از مدلی .(1919زهرا ) قدیانلو، (72

کارشناسی ارشد ، پایان نامه عراق و بحرین لبنان، جوانان: موردی مطالعه هدف

 الملل.دانشبده روابط بین

سازوکارهای تضمین  قوق بنیادین بشر در نظام »(. 1912اکچر ) ،بشیریو  پریسا ،کاظمی (72

، بهار 13، شماره 2، دوره مطالعات حقوق بشر اسلامیدو فصلنامه ، « قوقی عمومی ایران

 .111-192و تابستان، صص 

 خجسته.  تهران: نشر غلامرضا بابایی، ، ترجمهحکومت پهلوی ارتش و(. 1922تفانی )کرونین، اس (71

 ، ترجمه ضیاءهای کارگری و خودکامگی در ایران اتحادیه .(1931لاجوردی،  چیم ) (92

 .: شرکت سهامی نشر نو، تهرانصدیقی

اسناد ، چاپ اول، تهران: مرکز پلنگ سیاه: زندگانی اشرف پهلوی .(1922مشایخ، نصیر ) (91

 انقلاب اسلامی.

گیری انقلاب اسلامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری شکل .(1929میلانی، محسن ) (97

 ، تهران: انتشارات گام نو.اسلامی

)مطالعه  رانیا یاسلام یجمهور یخارج استینقش قدرت نرم در س(. »1912سوناز ) ،یرینص (99

 .722-731، صص 1 ، شماره1، دوره فصلنامه مطالعات قدرت نرم دو، «عراق( یمورد

های فرهنگی  سیاست ایدئولوژیک مچانی» .(1922انوریان اصل )  امد واختی مقدم، امین ون (99

 .11 ماره، شمطالعات انقلاب اسلامی، «رژیم پهلوی

 


