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جنگ قدرت در اين سرزمين چند هزار ساله در قالب قوميت ها بوده و عصبيت قومي و قبيله اي بصورت       

يل مي داده غلبه مي يافته حكومتي را تشكيافته و هر گاه كه عصبيت قوي بر عصبيت ديگر خواست قدرت تجلي مي

و ساختار جامعه را كامالً بر هم مي زده است، بگونه اي كه اميري يك شبه مسكين مي شده و از سوي ديگر 

ي ) ناميمون( از زماني كه ماد بر پارس چيره شده تا غلبه مسكيني تا تا صدارت اعظم باال مي آمده است. اين قاعده

قجر همچنان به عنوان يك رسم ديرين پاي برجا بوده و تغييرات و تحوالت اجتماعي ايران را  ي دودمان پهلوي بر

 رقم زده است.

حكومت در ايران هيچ گاه چيرگي خرد بر عصبيت نبوده است كه بتوان عقالني شدن را در آن مشاهده كرد كه 

واه آن را در آن ايفا كرده است. گ برعكس همواره بر مدار چيرگي عصبيت بر عصبيت بوده كه خرد كمترين نقش

هم به خون كشيده شدن كساني است كه قصد آموختن خردورزي به غول نابخرد حكومت در ايران را داشته اند) 

ت خواسرانده و هر كه را ميسرنوشت امير كبير و مصدق(. غول عظيم الجثه اي كه پادشاه سوار بر آن فرمان مي

 واست خوار مي كردخعزت مي بخشيد و هر كه را مي

 در باب تبييني ي ارائه و قاجار و صفوي ي كوتاه بررسي تحوالت اجتماعي ايران در عصر غرض از اين جزوه

 انقالب اسالمي است. اين جزوه بر مسايلي منجمله قانون، بوروكراسي و عوامل اقتصادي تآكيد دارد.

مباحثي است كه در كالس درس تاريخ تحوالت اجتماعي الزم به ذكر است كه ارزش علمي اين جزوه تنها در حد 

 اندهي شده و ارزش علمي ديگري ندارد.سام كوتاه جزوه اين قالب در و مي شود مطرح اينجانب طرف از  ايران
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 صفويه
قمري و  ۷۸۹-۱۱۱۱ برابر) هجري خورشيدي ۱۱۸۱ تا ۸۸۸ هايسال در كه بودند شيعه و ايراني صفويان دودماني

 در كه تاس شاه اسماعيل يكم صفوي، پادشاهي دودمان بنيانگذار. كردند فرمانروايي ايران ميالدي( بر ۱۹۱۱-۱۱۸۱

 ۱۱۸۱ سال در كه است شاه سلطان حسين گذاري كرد و آخرين پادشاه صفوي،تاج تبريز خورشيدي در ۸۸۸ سال

 .خورد شكست افغانها خورشيدي از

 نابودي از پس سال نهصد از پس كه چرا آيد،مي شمار به ايران ترين دوران تاريخيدوره صفويه از مهم

، يك فرمانروايي پادشاهي متمركز ايراني توانست بر سراسر ايران آن روزگار فرمانروايي كند. به ساسانيان شاهنشاهي

 ليو شد، ساخته سربداران و آل بويه ،سامانيان ،صفاريان چندين پادشاهي ايراني ماننددرستي پس از اسالم، 

 آوردند پديد ايران مردم ميان يكپارچگي و دهند جاي خود پوشش زير را ايران تمام نتوانستند كدامهيچ

 شيوه. دبرگزيدن ايرانيان ملّي همبستگي عامل عنوان به را آن و دادند جاي ايران رسمي دين را شيعه صفويان، آيين

تر ( بود. پس از ساختن پادشاهي صفويه، ايران اهميتي بيششاه دست در) مطلقه نيروي و تمركزگرا صفوي فرمانروايي

 و ايران روابط دوره اين در. شد آورنام جهاني ٔ  پيدا كرد و از ثبات و يكپارچگي برخوردار شد و در زمينه

 و داد ويژه هب) بازرگاني هايجريان نيز و صفويان با امپراتوري عثماني شوند )دليل( دشمني به اروپايي كشورهاي

 ايران ميان بسياري هايجنگ( آن نخست نيمه ويژه به) صفوي دوره در. يافت فراواني گسترش( ايران از ابريشم ستد

 و نيزمي هايجريان هاجنگ اين( علت) شوند كه داد رخ كشور خاور در ازبكها با و باختر در عثماني امپراتوري با

 بود ديني

ميالدي  ۱1و اوايل قرن  ۱۱بندي اجتماعي ايران عصر صفوي با فعاليت مستمر اجتماعات ايلي در اواخر قرن شكل

-شكل منبع مهمترين و بودند  ي آناتوليشود. اين اجتماعات ايلي ريشه در حوزه)نهم و دهم هجري( مشخص مي

 غالب. نددادمي تشكيل را صفوي دولت نظامي ساختار قزلباش نام ذيل كه شدندمي محسوب صفوي دولت گيري

 اهشك ايالت نفع به را شاه قدرت مسيله همين و شدمي اداره ايالت اين توسط صفويان تسلط تحت نهايسرزمي

 .دادمي

نمود. اين ايالت وقتي امكان برد اما از درون شكننده ميي حكومت اگرچه قدرت نظامي را باال مياين شكل اداره

رزي مگسترش سرزمينها به بيرون از مرزهاي ايران را نداشتند براي در اختيار داشتن زمين بيشتر به گسترش درون

 شدند.آوردند و با ايالت ديگر وارد درگيري ميي ميرو
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 موانع ساختاری استقرار قانون در عصر صفوی
 كرد بررسي توانمي منظر دو از را ايران يجامعه در قانون استقرار  بررسي قانون

 (تاريخي نگاه نوع) قوانين وجود امكان( ۱ 

 ( پيروي يا عدم تمكين افرا جامعه.۱

-گيرند نگاهي غايتكه در مورد علل تاريخي غيبت قانون در نظام اجتماعي ايران صورت ميهايي غالب تبيين

دارند، يعني به دنبال شرح موانع كنوني غيبت قانون در ايران هستند. از اين منظر تاريخ  teleologicalشناختي 

 شود.گذشته تمامآ در خدمت فهم شرايط كنوني ارزيابي مي

 قانون در ايران وجود دارند: دو دليل عمده براي غيبت

 متمركز هستند )مانند: سيد جواد طباطبايي(« عقالنيت»( مطالعاتي كه بر ۱

 تآكيد دارند ) مانند: كاتوزيان(« استبداد»( مطالعاتي كه بر ۱

 را انياير كنشگران عمل  ي اول معتقدند كه نظام سياسي اجتماعي ايران فاقد روح مدرن است. اين مطالعاتدسته

منظر  گيرد. از اينسياسي، اقتصادي و اجتماعي را در بر مي هايعرصه تمامي عمل اين. ميدانند عقالني غير و سنتي

 يهمه و  ساختار سياسي ايران پاتريمونيال، جامعه مردساالر، خانواده پدرساالر، و عمل اقتصادي تجارت سنتي است

 .هستند عقالنيت تاريخي غيبت از ناشي هااين

 هاي معرفتي است و نه اقتصادي.خالصه از اين منظر تفاوت ايران و غرب در بنيانبطور 

 اين. است تواراس از ناشي استبداد و آسياييسم يايده بر  نوع نگاه دوم يا همان نوع نگاهي كه بر استبداد تاكيد دارد

-وي كومتح ياداره آسيايي يشيوه آن مطابق كه است متآثر ويتفوگل كارل آسيايي استبداد مفهوم از نگاه نوع

مي، ي عموولت بوروكراتيك، اجتماعات ايزوله، زمينداري، نبود طبقات اجتماعي و حوزهد: منجمله دارد هاييژگي

 يند.بهاي استبدادي ميايستايي اقتصادي، اجتماعي و سياسي. اين نوع نگاه تاريخ ايران را تسلسل حكومت

 باور است كه تفاوت ايران و غرب در بنيانهاي اقتصادي است.بطور خالصه اين ديدگاه بر اين 

اند. اين دهتوليد ش« ي عام تاريخ شرقنظريه» شود كه هر دو رويكرد بر مبتاي در انتقاد به اين دو رويكرد گفته مي

 كنند.ها جامعه و تاريخ شرق را با محوريت جامعه و تاريخ غرب بازسازي مينظريه
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 ی استقرار قانون در ايرانین از موانع عمدهی مديريت سرزمشیوه
صر ي دوم عدهد كه امكان استقرار قانون به داليل ساختاري فراهم نبود. سدهبررسي ايران عصر صفوي نشان مي

صفوي با وجود آنكه داراي نظم نسبتآ ايستايي بود ، اما اين نظم نه ناشي از استقرار قانون بلكه تحت تآثير فرامين 

ادشاهان بود. در ايران آن دوره قانون به عنوان حايلي بين حاكميت و مردم وجود نداشت. يكي از موانع مستقيم پ

-بود كه رفتار پادشاهان را نيز تابع خود مي« مديريت سرزمين»ي استقرار قانون در ايران عصر صفوي نوعي عمده

 كرد.

كز و با اي غير متمري سرزميني ايران به گونهدودهدهد كه محسياسي ايران عصر صفوي نشان مي -تحليل نظام اداري

شد و اجتماعات ايلي )اميران ايلي( و يا شهري ) اميران مديريت مي« توزيع زمين در قبال دريافت خدمت» منطق 

كردند كه از نيروهاي زراعي نبودند. اين در حالي بود كه اقتصاد زراعي لشكري و كشوري( مملكت را اداره مي

 منبع اقتصادي دولت صفوي بود.مهمترين 

شد تا نيازهاي اداري، سياسي، و ايدئولوژيك دولت برآورده شود. هرگاه اراضي بين اميران ايلي و لشكري توزيع مي

 د.شكردند مالكيت ملغي شده و به فرد ديگر واگذار ميمالك يا فرزندانش در ايفاي نقش خود كوتاهي مي

د و شكرد و هيچگاه نظم پايداري ايجاد نميرا فراهم مي« تجزيه» و حتي « اييتمركز زد»اين شكل مديريت امكان 

ي تحت حكومت خود قانونگذار بود و ي سياسي پر تالطم بود. هر امير لشكري يا كشوري در منطقههمواره عرصه

قرار قانون استكرد. طبيعي است در چنين شرايطي امكان صرفآ بايد خراج ساالنه را به حكومت مركزي پرداخت مي

 جامعي وجود ندارد.

د شهاي متمادي ابقا نمييافتند و معموآل اراضي دريافت شده در نسلي خدمت مدام تغيير ميعامالن ارايه دهنده

 مگر آنكه فرزندان اين افراد وفاداري خود را نشان دهند.

-مي ماعياجت طبقات. شودمي عياجتما طبقات شكليابي مانع كه است اين  از پيامدهاي ديگر اين شكل مديريت

هاي ايجاد قانون ي عمومي به حاكميت از زمينهي عمومي را فراهم نمايند. فشار حوزهحوزه ايجاد يزمينه توانند

ابي يبندي اجتماعي وجود نداشت، تحرک اجتماعي شديد بود و امكان شكلفراگير است. در عصر صفوي اليه

 كرد ناممكن بود.از آن كه به استقرار نظم و قانون كمك مي هاي اجتماعي و تعارضات ناشياليه
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 بوروکراسي عصر قاجار

حركتي جهت قاعده مند كردن اداره حكومت  نه –بوروكراسي در ايران برخالف آنچه در مغرب زمين اتفاق افتاده 

كردن  ام كارها ، وابستهكه دامن زدن بر بي قاعدگي نيز بوده است باال بردن هزينه دولت ، طوالني كردن مسير انج

 بوده ايران رد بوروكراسي برنامه بي رشد پيامدهاي از …هر چه بيشتر نيروي كار به منابع دولتي ، اتالف هزينه ها و 

 .است

رشد بوروكراسي در ايران از عصر قاجار و بعد از فتحعلي شاه به صورت عيني و محسوس صورت گرفته است و 

 در عصر قاجار نهاده شده است .« ا كج ديوار تا ثري» خشت اول اين 

افزايش جمعيت ، باز شدن درهاي كشور به روي غرب ، الگوبرداري بدون انديشه از مدل هاي غربي منجر به ايجاد 

 نهادها و باال بردن اندازه ي دولت شد كه بر مشكالت عديده ي حكومت قاجار افزود.

به  ( Bureauابداع شد. او به كلمه ي بورو )  ۱۹7۱واژه ي بوروكراسي توسط فردي به نام دو گورني در سال 

را افزود. بدين سان بوروكراسي به « حكومت كردن» به معني « كراسي » معني اداره و ميز تحرير اصطالح يوناني 

 (.۱۱۱ص  ۱۱۸۱معني حكومت مقامات اداري است) گيدنز 

نظام خاصي از اداره ي امور را وصف مي كند. از لحاظ تاريخي ، ديوان ساالري مفهومي بوده كه با  اين اصطالح

فرمانروايي دولت و مقامات حكومتي ارتباط داشته است ، ولي جامعه شناسان آن را صورتي از اداره ي امور در 

 (.7۷به ص  ۱۱1۹) آبركرامبي و ديگران سازمان هايي تلقي مي كنند كه انواع وسيعي از هدف ها را تعقيب مي نمايد

در مجموع بوروكراسي سازماندهي اداري مجموعه اي از وسايل و امور براي تحقق هدفي كلي و اجتماعي است. 

هگل بوروكراسي را روح دولت و ماركس آن را ابزار فشاري مي دانست كه طبقه مسلط بكار مي گيرد. ماكس وبر 

سله مراتب معين مي دانست كه براساس وظايف كارمندان و رابطه آن ها نسبت به ، بوروكراسي را دستگاهي با سل

يكديگر مطابق مقررات ويژه اي معين شده و در عصر حاضر وسيله اي موثر براي انجام اهداف اقتصادي و سياسي و 

 (.۱۱۸۱ي راد اجتماعي مي باشد و در نتيجه رشد زياد مبدل به يك نيروي مستقل شده است ) آقا بخشي و افشار

 بكارگيري بوروكراسي به عنوان يك اصطالح فني و تخصصي به و برمي گردد.

 از نظر وبر بوروكراسي برجسته ترين نمونه ي حاكميت قانوني است و بر اين اصول مبتني است :

 و عين در نتيجه صالحيت هايي كه دقيقاً بوسيله ي قوانين يا مقررات مشخص شده اند،م خدمات وجود اول :

 وظايف نيز به روشني تقسيم شده اند.

 . باشند مي شغلي امنيت داراي و هستند قانون حمايت تحت شان وظيفه انجام قبال در كارمندان دوم :

االري ) ه تمركز يافتگي دارد يعني به سمت تك سب گرايش و است مراتبي سلسله نظامي بوروكراتيك نظام سوم :

 مونوكراسي ( حركت مي كند .
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 به كارگيري نيروي كار براساس تخصص و سابقه صورت مي گيرد. چهارم :

 .برخورداراند ثابت ماهانه حقوق صورت به مالي منظم پاداش از كارمند پنجم :

 ي عيني است . نه براساس لطف و مرحمت قدرت حاكم .معيارها و ضوابط مبناي بر كارمندان ارتقاي امكان ششم :

 ۱۷11 فروند) كند رسيدگي قانون چهارچوب در دستش زير كارمندان كار به كه دارد حق فوق مقام هر هفتم :

 (. ۱۱۱-۱ صص

 ايزنشتاد معتقد است كه سازمان ديوان ساالر در جامعه زماني مي تواند گسترش يابد كه:

 .باشد آمده بوجود افتراق(  …ه هاي نهادي ) اقتصادي ، سياسي ، مذهبي و حوز و ها نقش بين اول :

 يشغل ، مذهبي ، اي حرفه هاي گروه در عضويت يا اكتسابي معيارهاي براساس اجتماعي ي عمده هاي نقش دوم :

 (. محلي يا خويشاوندي)  خصوصي هاي گروه معيارهاي براساس نه باشد غيره يا

 .باشند داشته وجود فراواني(  …ي ) اقتصادي ، فرهنگي ، مذهبي و كاركرد هاي گروه سوم :

 (.۱۷۱ صص روزنبرگ و كوزر.) باشند آمده بوجود جامعه در اجتماعي ي عمده قشرهاي و ها گروه چهارم :

به  ( demystificahonدر مجموع بايد گفت بوروكراسي فرايند عقالني شدن است كه همراه با افسون زدايي ) 

ار و كاريزمايي به اقتدپيش مي رود و از شاخصه هاي اصلي مغرب زمين محسوب مي شود حركتي از اقتدار سنتي 

 عقالني و حكومت قانون . حركتي از كنش هاي عاطفي و سنتي به سوي كنشي هاي عقالني .
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 ساختار دولت قاجار
 ۱۸ميليون در آغاز قرن به  ۱-1بود و جمعيت از  ۱۷گسترش شهرنشيني از بنيادي ترين تغييرات اجتماعي ايران قرن 

 (.۹۱ص  ۱۱11 ميليون در پايان قرن رسيد ) كاتوزيان

اين افزايش جمعيت موجبات نياز روزافزون به خدمات و نيازهاي شهري را فراهم مي آورد. باال رفتن جمعيت خواه 

ناخواه باال رفتن مناسبات تجاري را در پي خواهد داشته كه به نوبه ي خود مستلزم بهبود راه ها و ساير خدمات است. 

 ديد آورد.اين عوامل نياز به يك بوروكراسي را پ

حكومت آغا محمدخان بيشتر رياست بريك ايل بود تا پادشاهي بر كشور. او اكثر عمر خود را در اردوگاه هاي 

جنگي و زير چادر گذراند. نه دستگاه ديواني منظم داشت و نه چيزي شبيه به آن . از نخستين اقدامات فتحعلي شاه 

خرداد ( تهران بود. زمان فتحعلي شاه مصادف با  ۱۱ان ارک ) بعد از رسيدن به حكومت برپايي كاخ گلستان در ميد

 (.۱7۸ص  ۱۱۹۹پيدايش درباري بزرگ و با شكوه اما بي فايده و مضربه حال كشور بود. ) زيبا كالم 

ش ( رشد كرد و به صورت نويني در آمد، وقتي به  ۱۱۹۷تا  ۱۱۹۷دستگاه حكومتي دولتي در طي سده نوزدهم ) 

مي رسيم ده ها وزارت خانه در ايران مشغول فعاليت اند. خدمات پستي ، روزنامه  ۱۱۹۸م /  ۱۸۷۸سال هاي دهه ي 

هاي رسمي ، تلگراف و آموزش و پرورش نيز جزء حوزه هايي بودند كه به وظايف دولت افزوده شدند. در راس 

مي شد، رهبري ديوان دستگاه ديوان ساالري ، هر مقام و اداره به صورت ملك خصوصي دارنده ي مقام تلقي 

ساالري به دست خانواده هاي محدود حاكم افتاده بود و اينان سخت با يكديگر همچشمي و رقابت مي كردند. 

خانواده ها و قبايل بزرگ برگزيده مي شدند و تعداد زيادي از شاهزادگان قاجاري به حكام و واليان در آغاز از ميان

 اين مقام منصوب مي شدند.

براي درمان بحران هاي مالي مختلف ، مقام ها و مناصب حكومت ايالتي ، ضرابخانه و گمرک و .. را به  شاهان قاجار

مزايده مي نهادند. برنده ي مزايده سعي مي كرد از طريق ماليات هاي مختلف در آمد كسب كند. پس هر ايالت را به 

ي را به مزايده مي نهاد . بار همه ي اين مزايده ها و چند واليت و ناحيه تقسيم مي كرد و به همان روال مقام هاي ايالت

 هزينه ها در نهايت به دوش دهقانان مي افتاد كه بايد همه ي اين وجوه را مي پرداختند.

درصد بودجه ي دولتي را مي بلعيد. دولت هزينه ي  %7۱ ۱۱7۹/  ۱۸1۸نهاد فاسد و پوسيده ي نظامي ايران در سال 

بهره ي كالن وام مي گرفت در حالي كه سربازان گرسنه براي بقاي خويش به كار بدني براي ارتش را از بازاريان با 

 به بعد (. ۱۱۱ص  ۱۱۹۹ديگران تن در مي دادند ) فوران 
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تقسيم قدرت اجتماعي تا پيش از مشروطيت يا در حيطه ي دين بود يا در حيطه ي اقتدار سلطنت كه در معناي عام از 

د. دستگاه قضايي ، ثبت امالک و قراردادها و رسيدگي به مرافعات حقوقي و صدور احكام آن به دولت تعبير مي ش

 مربوط به آن ، در اختيار روساي ملت يعني روحانيون بود و حكومت سياسي از آن دولت .

ي هر  هماليات نيز بر دو نوع بود. روحانيون ماليات شرعي را دريافت مي كردند و دولتيان ماليات عرفي را ، مداخل

ص  ۱۱۸۱يك در قلمرو ديگري كشمكش ها ، درگيري ها و اضطراب هاي اجتماعي را ايجاد مي كرد. ) آجوداني 

۱1۱.) 

گسترش بوروكراسي فاسد ، رشوه گير و ناكارآمد دوره ي قاجار منجر به باال رفتن هزينه هاي دولت شد و دولت 

ارجي ها تامين كرد امتياز دادن به خارجي ها پيامدهاي كسري خود را با فروش مناصب دولتي و امتياز دادن به خ

 ۱۷۱7ش و  ۱۱7۱/ ۱۸1۱اسف باري براي كشور به همراه داشت مهمترين امتيازاتي كه در دوره ي پنجاه ساله ي بين 

 ش ) همان دوره اي كه بوروكراسي در حال گسترش بود( داده شد عبارت بودند از : ۱۱۷۱/ 

ش و قرارداد دارسي  ۱۱1۷/  ۱۸۷۸د، امتياز انحصار فروش توتون و تنباكو در بو نفت و تنباكو امتياز امتیاز رويتر :

در  ۱۷۱۱/۱۱۷۱ش تا  ۱۸1۸/۱۱۱۷ش ويليام ناكس دارسي . سرمايه گذاري بريتانيا در ايران از  ۱۱۸۸/  ۱۷۸۱

 ۱۱۹۹بالغ مي شد. ) فوران  ميليون پوند استرلينگ ۱۸شركت هاي نفتي ، تسهيالت حمل و نقل ، تلگراف و فرش بر 

 (.۱۹۱ص 

مهمترين امتيازهايي كه روس ها گرفتند : شيالت درياي خزر ، جاده سازي ، احداث خطوط تلگراف و تلفن ، راه 

درصد صادرات تجاري ايران را در  ۹۱درصد واردات و  ۱1ش .  ۱۷۱7/۱۱۷۱آهن و بانك بود. روسيه در سال 

 به بعد( ۱۹۱ص  ۱۱۹۹اختيار داشته است. ) فوران 

درآمد حاصل از اين امتياز دهي ها و فروش اياالت ) در كنار صادرات ، ماليات و ساير منابع درآمد ( بدين صورت 

 صرف مي شد.

درصد دستگاه هاي ديواني و بخش عمده اي از آنچه مانده بود صرف دربار ، مستمري  ۱۸درصد قواي نظامي ،  7۸

ساير پرداخت هاي ويژه مي شد و در عمل مبلغ ناچيزي صرف خدمات عمومي مي اشراف ، پرداخت به روحانيون و 

 (.۸۹ص  ۱۱11شد ) كاتوزيان 
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 نیروهای اجتماعي عصر مشروطه
بورژوازي نوپاي اروپا با انقالبهاي اجتماعي، فكري، علمي و صنعتي خود در حال تاخت و  ۱۷سالهاي آغازين سده 

ايرانيان دو چهره داشت يكي چهره ي دانش و كارشناسي و ديگري چهره اي تاز بود. اروپاي قرن جديد براي 

 شده دست به دست غرب از  استعماري. به همين دليل مواجهه ي ايرانيان با مدرنيته همواره در بين اين دو چهره

 وجهه اب ديگر سوي از و بودند آورده روي مدرنيته به خود هاي افتادگيعقب جبران براي سو يك از ايرانيان. است

 عماري غرب دست و پنجه نرم مي كردند.است ي

ورود ايران به عصر جديد با جنبش مشروطه آغاز شد. ابتداي اين حركت را بايد در دارالسلطنه ي وليعهد عباس 

ميرزا ديد كه بر بستر نارضايتي هاي عمومي، آشفتگي هاي اقتصادي، ناكارآمدي سياسي و رخوت فكري ديد. نتيجه 

 هاي خارجي بود.هاي نظامي پي در پي و خفتن فضا شكستي اي

مظفرالدين شاه، مجلش شوراي ملي براي اولين بار در عمارت بهارشتان گشايش يافت و  ۱۱۸۱مرداد  ۱7با فرمان 

 .تري به خود گرفتانتخابات آن برگزار شد. با گشايش مجلس مواجهه ي سنت و مدرنيته در ايران شكل جدي

هاي سنگيني به خود گرفت. ظفرالدين شاه و به قدرت رسيدن محمد علي شاه اين مواجهه شكل جدالبعد از مرگ م

ا خواستار هپادشاه خواستار تقليل مجلس به يك نهاد مشورتي و صنفي بود و نمايندگان مجلس بخصوص تبريزي

 مدرنيته بودند.

ي قدرت شاه، در خصوص محدوده -مود يافتكه در جدال بر سر قانون اساسي ن -مهمترين موضوعات مورد مناقشه

هاي جديد، حدود اختيارات روحانيون و اختيارات مجلس و دولت، تنظيم بودجه و مسائل مالي، تعريف ساختار

 .بود  علما، نقش دين و مقابله با امتيازات خارجي

حمد علي به كودتاي م اين اختالفات سبب شكل گيري ائتالفات جديد در ميان نيروهاي سياسي شد كه در نهايت

شاه، ترور صدر اعظم اتابك، جنگ داخلي، اعدام شيخ فضل آهلل و سرانجام فتح تهران به دست مشروطه خواهان 

 گيالني، آذري، اصفهاني، و بختياري و فرار محمد علي شاه به به روسيه شد.

بود كه تا قبل از آن به اين شكل و از مهمترين پيامدهاي انقالب مشروطه به وجود آمدن جريانات سياسي در ايران 

شمايل سابقه نداشت. تا قبل از مشروطه اين جريانات همه در ائتالفي عليه استبداد شاه فعاليت مي كردند. بعد از 

 پيروزي مشروطه، به علت حذف دشمن مشترک، اين جريانات از هم جدا شدند. اين جدايي ريشه هايي داشت:

 ي سنتي در مواجهه با دنياي جديد(ضعف تئوريك برخي از نيروها۱

 ( آشنايي متفكران با انديشه هاي جديد.۱

اين دو عامل موجب شد كه سعدالدوله، مخبرالسلطنه و فرزندان مشيرالدوله بر اساس قوانين بلژيك و فرانسه قانون 

 مشروطه را بنويسند.
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ين نيروها يايد كه در يك دسته بندي كلي امتن اين قانون باعث شد كه بين نيروهاي سياسي آن زمان تقابلي بوجود ب

 را ميتوان در سه دسته ي كلي جاي داد:

 ( متجددين۱

 ( سنتگرايان۱

 ( نوگرايان ديني۱

  
 متجددين

تجددگرايان تحت عنوان روشنفكري، رهبري فكري جامعه ايران را پيش و پس از مشروطه در اختيار داشتندو به 

به لزوم پيروي از غرب و اخذ تمدن از آن به منظور پيشرفت، آزادي، برابري  علت آشنايي با غرب و زندگي در آنجا

 و رفاه تآكيد داشتند. فتحعلي آخوندزاده، ملكم، و يوسف خان مستشارالدوله از چهره هاي اصلي اين جريان بودند.

 سنت گرايان
اده بودبخشي ا انقالب مشروطه به خطر افتاين جريان با مدرنيته در تقابلي عيني قرار داشتند. دربارياني كه منافعشان ب

 از اين جريان را تشكيل ميدادند. سپهدار تنكابني از چهره هاي كليدي اين جريان محسوب مي شود.

بخش ديگر شريعتمداراني بودند كه در ابتدا با مشروطه همسو بودند اما بعد از مشروطه به علت انتقاداتي كه به قانون 

ل الل نوري و برخاستند. شيخ فض مخالفت به مشروطه با داشتند آن نوشتار در اسالمي مباني نگرفتن نظر در  اساسي و

 سيد كاظم طباطبايي از اصليترين افراد اين جريان محسوب مي شدند.

 نوگرايان ديني
حوالت ت اين جريان به لحاظ معرفتي معتقد بود كه ميبايد اسالم را از برداشتهاي جزمگرايانه خارج كرد تا بتوان با

 جديد همسو شد. اين كار نيازمند ارائه ي تفسيري مدرن از دين بود.

اين جريان در واكنش به دو جريان قبل به وجود آمد يكي جرياني كه دين را عامل عقب افتادگي ميدانست و 

 ديگري جرياني كه مدرنيته را عاكل تحقق دين مي دانست.

ه استداللي داشتند در حالي ك -بود كه نوگرايان ديني نگاهي كالمي تفاوت عمده ي آنها با شريعت مداران در اين

 كالمي داشتند.-شريعتمداران نگاهي فقهي

اين جريان در حالي كه به حقيقت دين باور داشته و آن را با مدرنيته متضاد نميدانست از دين ستيزي و مدرنيته ستيزه 

 پرهيز ميكرد.

 سياسي بود. -جريان فكريآيت الل ناييني از چهره هاي اصلي اين 
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 انقالب اسالمي ايران
انقالب در كاربرد روزمره ي اين كلمه به هر تغيير ناگهاني و معموال آميخته با خشونتي اطالق مي شود كه در »

انقالب عبارت است از » در تعريف ديگر انقالب اينگونه تعريف شده است: [«. ۱حكومت يك جامعه روي مي دهد]

اني و شديدي كه قصدآن واژگوني قدرت يا رژيمي و دگرگوني در وضعيت معيني است. بدين عصيان جمعي ناگه

ترتيب انقالب حقيقتا لحظه اي تاريخي است كه حالت انفجار اجتماعي و در عين حال حالت هيجان انفرادي 

 تماعي، نهادي وتغيير ناگهاني كه در هر نظم اج» [. در تعريفي ديگر انقالب عبارت است: ۱«]مشخصه ي آن است

سياسي مستقر، تحت تاثير نيروهاي معموال متشكل و برتر از نيروهاي حافظ نظم موجود، و نه در جهت جابجايي 

 [« .۱افراد، بلكه با هدف ايجاد يك نظام جديد بوقوع مي پيوندد]

 . وجود يك جنبشبراي اينكه مجموعه اي از رويدادها يك انقالب را تشكيل دهند بايد داراي چند ويژگي باشند

اجتماعي توده اي، دگرگوني عمده در ساختار طبقاتي و نخبگان حكومت، به كارگيري تهديد يا خشونت از جانب 

كساني كه در جنبش توده اي شركت مي كنند. اگر اين سه معيار را با يكديگر جمع كنيم مي توانيم انقالب را به 

ريق وسايل خشن به وسيله ي رهبران يك جنبش توده اي به تصرف قدرت دولتي از ط» اين صورت تعريف كنيم: 

 [«7منظور استفاده ي بعدي از آن براي ايجاد اصالحات عمده ي اجتماعي]

بدين ترتيب انقالب با كودتا و شورش متفاوت است چرا كه در كودتا توده ي مردم شركت فعال ندارند، اگر چه 

شورش نيز اگر چه ممكن است بخشي از توده را با خود همراه جابه جايي در ساخت هيئت حاكمه روي ميدهد، و 

 كند اما از آنجا كه به ثمر نمي نشيند انقالب محسوب نمي شود.

در مورد علت وقوع انقالب در ايران منابع بي شماري )داخلي و خارجي( وجود دارند. انقالب ايران به عنوان آخرين 

 آن به پاسخ كه است پرسشي شد انقالب ايران در  زده كرد. اينكه چراانقالب تاريخ )تا امروز( همگان را شگفت 

 ار انقالب هاي شاخصه كليه كرد طي كه ينديافرظ لحا به ايران انقالب اگرچه كه، چرا است، دشوار بسيار

ه ي زمرني نهاد ها، و ....( و از اين حيث در دگرگو نخبگان، ساختار در تغيير ها، ارزش ي استحاله خشونت،)داشت

گيرد اما زمينه هاي بروز اين انقالب به لحاظ نظري چندين خط سير كامال مجزا دارد.  انقالبهاي اجتماعي قرار مي

 اين رويكردها بدين شرح اند:

: كه به قرن ها قبل رجوع كرده و وقوع انقالب را در امتداد تاريخ بررسي و دو دسته اند رهیافت های خطي  -۱

يخي كه بيشتر تو.صيفي اند )كار نيك كدي( و ب(رهيافتهاي فرهنگي كه رويكرد غالب الف( رهيافت هاي تار

داخلي است و بيشتر به مذهب شيعه و روحانيت توجه دارد )كارهاي عميد زنجاني، جالل الدين فارسي، ژان بير 

 ديگارد و .....(
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مبناي تحليل خود قرار مي دهند و دث چند دهه ي مقدم بر وقوع انقالب را حوا كه رهیافت های دايره ای:  -۱

 هاي رهيافت( ب  دو دسته اند الف( رهيافت هاي جامعه شناسي و اقتصادي ) كارهاي اسكاچ پل، فوران، كاتوزيان(

 [(۱]خاور خسرو و نجاش شائول آبراهاميان، كارهاي)  سياسي

 چهار دسته جاي داد: تحليل ها و فرضياتي كه پيرامون انقالب اسالمي مطرح شده اند را مي توان در

 توسط دهش ريزي طرح قبل از توطئه يك حقيقت در اسالمي انقالب كه معتقدند برخي فرضیه های توطئه:  -۱

 شاه، شخص باالخص و غرب "نوعا فرضيه اين طرفداران. بود شاه رژيم نمودن ساقط براي خارجي هاي قدرت

 و مشكالت بعد از انقالب به تدريج اقشار بيشتري را به سويابستگان به رژيم بودند، اما اختالفات و برخي و دربار

 اين تحليل كشاند.

سال آخر حكومتش دست به يك رشته  ۱۱الي  ۱۸: طبق اين نظر شاه در مدرنیزه کردن عامل انقالب  -۱

اجتماعي مي زند. اين اصالحات به سرعت چهره ايران را از يك جامعه ي سنتي نيمه -اصالحات عميق اقتصادي

 موجبات اقدامات اين. كند مي مبدل صنعتي و مدرن اروپايي شبه ي جامعه يك به مانده، عقب صنعتي نيمه–فئودال 

 ياستس اين و نداشتند «شدن مدرنيزه» به تمايلي سنتي هاي گروه و اقشار.. آورد فراهم را اجتماعي عميق هنجاري نا

 عليه رژيم شاه طغيان كردند.ورها و اعتقاداتشان بود و درنهايت با با مغاير ها

: اين نظر بيشتر در بين ماركسيست ها رواج دارد و بر باال رفتن قيمت اسالمي انقالب بروز عامل اقتصاد   -۱

. افرادي كه در اين دسته از نظريه پردازان قرار مي گيرند ريشه فروپاشي ۱۱۱۱نفت و چهار برابر شدنش در سال 

 برنامه هاي اقتصادي ايران در سال هاي مقارن با انقالب ارزيابي مي كنند.رژيم شاه را در عدم موفقيت 

 ارزش ينابود به نسبت شاه كه بود اين مردم قيام اصلي علت نظر اين مطابق نظريه مذهب عامل انقالب:  -7

كرده بودن و به همين علت ملت مسلمان ايران  قيام بودند گرفته نشات مذهب نظر از كه ها آن ي جامعه مسلط هاي

 [.1دست به انقالب زد]

از جمله كليديترين عناصري كه در انقالب ايران نقشي كليدي ايفا نموده اند يكي ساختار دولت و ديگري 

 ايدئولوژي است.
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 دولت
 ي لحاظ نموداز آنجا كه دولت از كليديترين مولفه هاي انقالب است الزم است نقش آن را بشكل مناسب

 رويكردهاي دولت محور در چهار روايت متمايز تشريح شده اند:

: كه بر استقالل و خود مختاري دولت از ديگر نخبگان اقتصادي گروه هاي فعال تأكيد استقالل-الف( دولت

 دارد.

يد دارد. اين كتا دولتي ماموران بالفعل( ناتواني يا) توانايي بر و است شده اقتباس وبر از توانايي: -ب( دولت

ديدگاه بر تغييرات مربوط به منابع مالي دولت ها، قدرت نظامي، دستاوردها ) يا نفوذ( سازماني در جامعه مدني توجه 

 دارد.

 مي ولتد اعمال چگونه كه دارد تاكيد فعال هاي گروه توانايي بر دولت تاثيرات بر فرصت يابي: -ج( دولت

 [.۹اثر گذاري بر سياست وادار كند] و جمعي عمل به را ها گروه اين تواند

 كنشگران ادند شكل در دولت تاثيرات بر كه گرايي توكويل پل اسكاچ قول به يا ساختمان گرايي:-د( دولت

 .دارد توجه مدني جامعه در

الن كانقالب اجتماعي و تغييرات ناشي از آن تنها زماني معنا و مفهوم دارد كه ما به حكومت به عنوان يك ساختار 

نگاه كنيم. حكومت ديگر يه به عنوان محلي براي نزاع اقتصادي اجتماعي ، بلكه بيشتر مجموعه اي از نهاد هاي 

سياسي و نظامي هماهنگ است كه توسط مجريان بكارگرفته مي شود. اين سازمان هاي مستقل به صورت بالقوه 

 [.۸خودكامه و خارج از كنترل و سلطه ي طبقه ي مسلط هستند]

ومت دو كار عمده انجام مي دهد يكي برقراري نظم، دولت گاهي در دوره ي بحران هاي اجتماعي چاره اي جز حك

 كنار آمدن باطبقات اجتماعي پايين را ندارد و اين عمل گاهي در تضاد با منافع طبقه ي مسلط است.

اس شبكه ي بين المللي، پايه و اسديگر، رقابت بالقوه و بالفعل با ساير كشورها و دول: ميزان درگيري دولت در 

قدرت بالقوه و بالفعل حكومت در عرصه هاي داخلي آن كشور اعم از طبقه ي مسلط يا شرايط توليد است. فشار 

 [.۷بين المللي گاهي منجر به عمل دولت بر خالف منافع طبقه ي مسلط مي شود]

ي مشتركي مانند، محروميت نسبي، حاكميت به طور طبيعي مي توان در تك تك انقالب هاي اجتماعي، ويژگي ها

چندگانه/نابرابري و جنبش هاي ايدئولوژيك رامشاهده كرد همه ي اين مولفه هادر واقع شروط الزم براي وقوع 

 انقالب هستند .

همانطوركه مشخص است رويكردهاي دولت محور در اردوگاه ساختارگرايان قرار دارند. ساختارگرايان اصوال در 

 خود جبرگرا بوده و كنشگر را در عرصه هاي اجتماعي تحت الزام مي دانند. تحليل هاي
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 ايدئولوژی
. «ايدئولوژي را مي توان به عنوان باورها، سلوک ها و عقايدي كه تشكيل يك مجموعه را مي دهند تعريف كرد»

( براي اشاره به ۱لفي از باورها ( براي اشاره به انواع بسيار مخت۱ايدئولوژِي در سه معناي مهم به كار برده شده است. 

( براي اشاره به هر مجموعه از باورها، شامل همه ۱باورهايي كه به يك معني، تحريف شده يا غير حقيقي هستند. 

 [.۱۸چيز، از دانش علمي گرفته تا مذهب و معتقدات پيش افتاده در باب رفتار شايسته]

ر آورد كه بتوانند نشان دهند كه صريح تر، منسجم تر، استوارتر، آن نظام هاي عقيدتي را مي توان ايدئولوژي به شما

ترديد ناپذيرتر، داراي سازگاري رفتاري بيشتر، در برابر ديدگاه هاي رقيب بسته تر، از لحاظ احساس جاذب تر و 

مان حال را زسازگارتر با يك جنبش هستند، عالوه بر اين ايدئولوژي ها ادعا مي كنند كه از گذشته انتقاد مي كنند، 

 [.۱۱توصيف مي كنند و اگر آينده را پيشگويي نكنند، حداقل به آن توجه نشان مي دهند]

جامعه شناسي ماركسيستي ايدئولوژي را آگاهي كاذب به شمار مي آورد و كاركرد آن در خدمت طبقه ي مسلط 

ود طبقات تحت سلطه مي شاست و توجيه گر وضع موجود است، اين ايدئولوژي است كه موجب از خود بيگانگي 

و نوعي آگاهي كاذب است كه هدف آن حفاظت از وضع موجود و طبقه ي مسلط است. آنچه مقابل ايدئولوژي 

 است.« آگاهي طبقاتي» قرار مي گيرد

اما بايد توجه داشت كه آگاهي طبقاتي درخال به وجود نمي آيد، بلكه اين آگاهي خود محصول تفسير و توجيه نظام 

يت حاضر است كه توسط نخبگان ارائه مي شود و از اين حيث ايدئولوژي در به وجود آوردن آگاهي مند موقع

 [.۱۱واقعي موثر است و مي توان آن را به عنوان عامل دگرگوني اجتماعي مورد مطالعه قرار داد]

 وجود را بهبدون وجود ايدئولوژي امكان بسيج توده ها ممكن نيست، در ضمن اين ايدئولوژي است كه وضع م

 چالش مي طلبد و به نفي آن مي پردازد. ايدئولوژي در واقع موتور محرک لوكوموتيو انقالب است.

همه ي ايدئولوژي ها چون غيريت پردازند، هويت ساز نيز هستند. ايجاد هر هويتي در عين حال به معني ايجاد مرز و 

يس ر معناي بازگشت به گذشته بلكه به معناي تاسحصري است. ايدئولوژي در واقع موجب بازگشت به خويشتن نه د

خود و خويشتن جديد است و البته نيازمند آن است كه غير و دشمني از خود بيابد و بسازد و در مقابل با آن غير به 

 [.۱۱خود هويت ببخشد]

 در جهتايدئولوژي هاي انقالبي حول محورهاي مشتركي مي گردند: در وضعيت حاضر، هر ايدئولوژي انقالبي 

 طرد و نفي كامل وضعيت حاضر، از آينده اي سخن به ميان آورد كه كامال متفاوت باحال است.

اصل همگاني يا تماميت: كه آلن تورن آن را اصل همگاني يا تماميت جنبش هاي اجتماعي نام مي نهند. اول آنكه 

 تي و ....اصول ايدئولوژي انقالبي داراي ارزش جهاني اند مانند حق آزادي و خوشبخ
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دوم آنكه سنت ايدئولوژي انقالبي عمدتا مبتني بر تجسم و معرفت انساني است كه تمام ابعاد وجودش در جامعه 

 فعلي خرد و مرعوب شده و ايدئولوژي قصد نجات او را دارد.

زه پيوند نگذشته گرايي: ويژگي ديگر ايدئولوژي انقالبي، ايدئولوژي انقالبي خود را به گذشته اي اسطوره اي و م

 مي دهد.

تاثير الهامات مذهبي: ايدئولوژي انقالبي مفاهيمي را كه مذاهب به صورت رمز و اشاره ماورائ الطبيعه به كار برده 

اند، تغيير داده و آن ها را به جهان مادي منتقل مي سازد. مفاهيمي مانند برابري همه افراد بشر در مقابل خداوند، 

 [۱7احسان و ......]
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 هاي عمده ي ايران قبل از انقالب اسالميشاخصه

 شاخصه های عمومي کشور قبل از انقالب
ميليون نفر و جمعيت روستايي  ۱۹ميليون نفر بوده است. جمعيت شهري  ۱۱حدود  ۱۱-1جمعيت ايران در سال هاي 

 ميليون بود. ۱۹

ي و از انقالب كشاورزي نقش اصلشيوه ي توليد در هنگام انقالب شيوه ي توليد كشاورزي نبود. چندين سال قبل 

مهم خود را در اقتصاد ايران از دست داده بود. شيوه ي توليد ايران از روابط قرن بيستم بيشتر بر مبناي سرمايه داري 

محتاج نيروي كار بود و همين امر موجب ويران كردن ساختار  7۸و  ۱۸هاي بود. صنعتي شدن ايران در دهه

 [۱۱] كشاورزي شد.

ميليون دالر از اياالت متحده دريافت كرد تا  ۱7۱كمك مالي فوق العاده اي به ارزش  ۱۱۱1تا  ۱۱۱۱سال شاه از 

دولت را از ورشكستگي نجات دهد، روحيه سلطنت طلبان را باال ببرد و به جامعه ي تجاري كشور اعتبار و اطمينان 

 [۱1بدهد.]

افزون نفت عملي شد. ميزان درآمد نفت كه در سال ي درآمدهاي روز توسعه اجتماعي اقتصادي بيشتر بواسطه

تا  ۱۱۱۱ميليارد دالر و از سال  ۱/۱به  ۱۸ميليون دالر، در سال  ۷۱۸به  ۱۱7۹ميليون دالر بود در سال  ۱۱۱، ۱۱7۱

ا هاي سلطنتي، بنهايي از آن كه صرف اسراف كاريميليارد دالر رسيد. كه عالوه بر هدر رفتن بخش ۱۸به  ۱۱۱1

صرها مصارف اداري، فساد بيش از حد و مخارج نظامي مي شد. مقادير بسيار بيشتري به بخش هاي مولد كردن ق

ميليارد دالر صرف امور زير بنايي  ۷/۱هاي ي توليد ناخالص ملي در سالاقتصاد جامعه تزريق مي شد. رشد ساالنه

ي آن توليد برق از شد كه در نتيجه سدهاي بزرگي در دزفول، منجيل و كرج ساخته ۱۱۱7-۱1شد. بين سال هاي 

 [۱۹] ميليارد كيلو وات ساعت افزايش يافت. ۱/۱۱نيم ميليارد به 

 ساختار سیاسي
مرداد( نمي توانست جنبش سياسي عميقي را كه  ۱۸)بعد از كودتاي  ۱۷۱۱شاه بعد از بازگشت به قدرت در سال 

نه مشاركت فراگير مردم در حيات سياسي را از ميان برده قبال رخ داده بود ناديده بگيرد. سركوب شديد اميد هر گو

با بازداشت  ۱۷۱۹بكلي نابود شدند، نهضت مقاومت ملي در  ۱۷۱1بود. پس از توده و فدائيان اسالم كه تا سال 

هيچ نيروي مخالف جديدي نتوانست صدايش را به گوش  ۱۷1۱اعضايش د رمشهد قلع و قمع گرديد. در واقع تا 

 [.۱۸]مردم برساند

اقتصادي را نوسازي كرد اما اجازه ي شكل گيري گروه هاي فشار، ايجاد فضاي باز  -شاه هرچند ساختار اجتماعي

سياسي براي نيروهاي مختلف اجتماعي، ايجاد پيوند ميان رژيم و طبقات جديد، حفظ حلقه هاي ارتباطي موجود 



97 
 

همچنان بر  ۱۱۱۱كه عمدتا به علت كودتاي نظامي ميان رژيم و طبقات قديمي و گسترش پايگاه اجتماعي سلطنت 

 جا مانده بود تالش چنداني نكرد.

شاه به جاي نوسازي سياسي قدرتش را بر روي سه ستون نيروهاي مسلح، شبكه حمايتي دربار و ديوان ساالري 

 گسترده دولتي قرار داد.

 :مسلح نیروهای     (1
افزايش داد و بودجه ي ساالنه ي  ۱۱۱1نفر در  7۱۸۸۸۸به  ۱۱7۱ر نفر د ۱۸۸۸۸۸شاه شماري نيروهاي نظامي را از 

بزرگترين نيروي دريايي  ۱۱۱۱رساند، ايران در  ۱۱۱۱ميليارد دالر در  ۱/۹به  ۱۱7۱ميليون دالر در  ۱۷۱ارتش را از 

 خليج فارس پيشرفته ترين نيروي هوايي خاورميانه و پنجمين نيروي نظامي جهان را در اختيار داشت.

 دربار مالي حمايت     (2
دومين ستون تقويت كننده رژيم بود كه شاه را قادر مي كند تا از راه پرداخت حقوق و مزاياي هنگفت و فرآهم 

ساختن مشاغل بي درد سرو پر درآمد خدمات پيروان و پشتيبان خود را تالفي مي كنند. منابع عربي دارايي هاي 

تا بيست ميليارد دالر برآورد مي كردند كه شامل زمين، درآمدهاي نفتي و بنياد خانواده سلطنتي را در ايران بين پنج 

 ميليون دالر كمك مالي دريافت مي كرد. 7۸پهلوي بود كه اين بنياد ساالنه بيش از 
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، ص ۱۱1۹، ترجمه حسن پويان، انتشارات چاپخش تهران «فرهنگ جامعه شناسي»نيكالس آبركرامبي و ديگران؛  -۱

۱۱۱ 

 ۱۷۱ص  ۱۱11؛ ترجمه منصور وثوقي، نشر ني تهران « تغييرات اجتماعي»گي روشه؛ - -۱

 ۱۸۷آبر كرامي همان مآخذ ص - ۱

 11۸ص  ۱۱۸۱ترجمه منوچهر صبوري، نشر ني « جامعه شناسي»آنتوني گيدنز؛  -7

 ۱۷-۱۸صص ۱۱۸۸انتشارات ساالر تبريز « ايدئولوژي انقالب ايران»ناصر خداياري، -۱

 به بعد ۱۱زيبا كالم همان مآخذ ص -۱

 ۱۸نظريه پردازي انقالب ها ص  -۱

 7۹-7۸ صص پل اسكاچ  -۱

 ۱۸اسكاچ پل همان مآخذ ص  -۱

 ۱۸1فرهنگ جامعه شناسي ص  -۱

 ۱۱۹۷؛ ترجمه سياوش مريدي تهران مركز بازشناسي ايران و اسالم «ايدئولوژي و نمادپردازي»باري روزن؛  -۱

 ۱۸ص

 ۱۸۱گي روشه ص  -۱

 ۸۱7ص  ۱۱۸۱، نشر ني «عقل و سياست»حسين بشيريه؛  -۱

 ۱۸۱-۹گي روشه همان مآخذ صص  -۱

 ۱۱؛ ترجمه عبدالكريم گواهي انتشارات قلم ص «هاي انقالب ايرانريشه»نيك كدي؛  -۱

 ۱۱۱ص  ۱۱۹۹؛ ترجمه احد گل محمدي نشر ني «ايران بين دو انقالب»يرواند آبراهاميان؛  -۱

 ۱۱7-۱1همان  -۱

 ۱1۸ژان پيرديگار همان مآخذ ص  -۱

 


