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  تاثير توده اي بودن جامعه بر انقالب اسالمي ايران

  

بنا بر مطالعات  چراكهمطالعه ي عميق پيرامون آن ضرورت دارد.انقالب پديده اي اجتماعي است كه از ابعاد متعددي قابل توجه است و 

بسياري كه در اين رابطه انجام شده است و مطابق تجربات تاريخي،ديده شده است كه در اغلب موارد تاريخي انقالب ها به اهداف اوليه ي 

ت جامعه خود نمي رسند و با تحميل هزينه هاي بسيار ،آثار منفي آنها بسيار بيشتر از دستاوردها است.مي بينيم كه اغلب انقالب ها پيشرف

را مختل مي كنند  و ساختارهاي قبلي را مخدوش مي كنند بدون اينكه ساختارهاي كارآمدتري را جايگزين كنند.از طرفي شرايطي را در 

 جوامع مشاهده مي كنيم كه راه را بر هرگونه اصالح يا تعديل مي بندند و جامعه را به سمتي مي برند كه در آن ديگر گريزي از انقالب 

كلمه ي انقالب مي تواند يك واژگوني مسالمت آميز  و يك واژگوني خشونت آميز معنا "،وقوع انقالب اجتناب ناپذير مي شود نيست و

دهد...حاصل وازگوني خشونت آميز اغلب ديكتاتوري است...پس پيداست كه آرمان هاي انقالبي و حاملهايشان همواره قرباني انقالب مي 

يزي به كلي متفاوت است ...بدين ترتيب فضايي را مي سازد كه در آن انتقاد آشكاراز اوضاع موجود شوند.تغييرات مسالمت آميز چ

اين . "5ص- انقالب يا اصالح- اجتماعي با خشونت سركوب نمي شود و چهارچوبي به وجود مي آورد كه اصالحات را ممكن مي سازد

ل انقالب را ضروري مي دانند زيرا هدفشان ممانعت از وقوع انقالب در از دو منظر نگريسته مي شود:محافظه كاران، تحلي مطالعه ضرورت

  .كه در پي ايجاد انقالب هستند و از اين ديدگاه مطالعه ي انقالب را ضروري مي دانند ماركسيست ها  جوامع است.برخالف 

در ايران امروز ضروري تر به نظر مي ضرورت مطالعه ي اين پديده ي اجتماعي ،حتي مستثني نيست انقالب ايران نيز از اين ضرورت 

زيرا ما در جامعه اي هستيم كه همواره دوره هاي ثبات و بي ثباتي پي در پي را به صورت متناوب بر خود ديده است  و وقوع دو ،رسد

پيامدهاي اين انقالب انقالب در فاصله ي كوتاه تاريخي گواه اين ادعاست.ساختار جامعه ي ايران چگونه است كه اين تحوالت را مي طلبد؟

پيرامون انقالب اسالمي ايران بحث هاي زيادي وجود دارد و مطالعات صورت گرفته هر يك از ديدگاه ما چه بوده است؟ها براي جامعه ي 

ظريات ،نظريه ي سركوب غرايز،نظريه ي توقعات فزاينده،نطريه ي محروميت نسبي،نمتفاوت و با استفاده از نظريات متنوعي انجام شده اند

دولت محور و يا نظريات بسيج محورو....ديدگاهي كه در اين مقاله و براي تحليل انقالب اسالمي از آن بهره مي گيريم،نظريه ي جامعه ي 

بر عكس نظر تيلي كه بر نقش سازمان در بسيج  "توده وار است كه در مقابل نظريات دولت محوري مانند نظريه ي تيلي قرار دارد و دقيقا

بر بسيج سياسي اشاره مي كند.در اين مقاله تالش مي شود با استخراج فرضيه ي توده اي بودن  تاثير تاكيد دارد اين نظريه بر سياسي
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اصلي و با تاكيد بر تعريف جامعه ي توده اي كه مبناي كار است،به كمك داده هاي تاريخي از حوادث انقالب اسالمي به اين تحليل برسيم 

  جامعه بر بسيج سياسي موثر است يا خير؟كه توده اي بودن 

  چارچوب نظري:

جامعه شناساني كه در بسيج و جنبش هاي بسيج بر جامعه ي توده اي تاكيد دارند ،در اين راستا از دوركهايم تاثير گرفته اند چراكه 

د در سنت دوركهايمي،گسستگي دوركهايم شرايط گسستگي اجتماعي و انزوا و قطع پيوند ها را زمينه ي پيرايش كنش جمعي مي دان

اين نظريه در مقابل نظريات كثرت .اجتماعي  و تنهائي و سرگشتگي  فرد زمينه ي مساعدي براي رفتار جمعي  و بسيج محسوب مي شود

كانات گرا قرار مي گيرند.نظريه پردازان  كثرت گرا معتقدند كه در فضاي جامعه گروه هاي زيادي وجود دارند كه با در دست داشتن ام

مانند تيلي كه در كتاب از بسيج تا انقالب مي محدودي كه دارند در عرصه ي سياسي به فعاليت مي پردازند و با يكديگر رقابت مي كنند.

  گويد:

تمامي مدعيان در پي اين هستند تا با به كار گرفتن منابع انباشت يافته ،در مقابل يكديگر و در مقابل حكومت ،منافع خود را تحقق "

  ."83ص- از بسيج تا انقالب- خشندب

در اين نظريه گروه هاي مختلف براي محقق ساختن منافع خود رقابت مي كنند،زيرا امكان شركت مستقيم همه ي افراد وجودد 

نظام سياسي مبتني بر رقابت است كه در آن سياست ها يي كه مي تواند جايگزين سياست عمومي كشور شود به دموكراسي يك "ندارد،

تئوري هاي - از سوي رهبران و سازمان هاي رقيب معين مي شود كه عموم مردم بتوانند در روند تصميم گيري شركت كنند نحوي

  ."195ص-انقالب

جامعه ي پلوراليستي هم از نظر احساس همبستگي و امنيتي كه به فرد مي دهد و هم از نظر ساخت قدرت موجب ثبات سياسي مي 

ولت و توده هاي مردم ،گروه هاي مدني همچون سپرهايي عمل مي كنند كه مانع نفوذ افراطي توده ها بر شود.در چنين جامعه اي ميان د

  .حكومت و اعمال زور حكومت بر توده ها مي گردند

بندي اما نظريه ي جامعه ي توده وار كه از نظريه كثرت گرايانه منتج مي شود،بر اين مساله تاكيد دارد كه چرا آن سلسله مراتب و دسته 

  هايي كه نظريه ي كثرت گرا بر آن تاكيد دارد از ميان مي رود و نتيجه ي اين اضمحالل گروه بندي ها چيست؟
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ورن هاوزر معتقد است كه حفظ ارزش هاي مهم به ويژه آزادي ،مستلزم انفكاك اجتماعي و محفوظ بودن بخش هايي از جامعه است كه ك

طريق وفاداري گروهي به دست مي آيد  كه در عين حال نخبگان را از غير نخبگان جدا مي تبلور آن ارزش هاست.انفكاك اجتماعي از 

زماني مي توانيم بگوييم جامعه ي توده وار به وجود آمده است كه اين وفاداري هاي گروهي به داليلي از ميان بروند يا دسته بندي و  سازد

در اين زمان است كه قضيه ي يف افراد در گروه ها مي شود رو به زوال بگرايد.هي و يا تعروها كه خود موجب تعريف اين وفاداري هاي گر

  اصلي كورن هاوزر اهميت مي يابد:

زماني كه هم نخبگان و هم غير نخبگان انفكاك اجتماعي خود را از دست مي دهند يعني هنگامي كه نخبگان در معرض مداخله ي "

نيز براي بسيج بي واسطه در اختيار نخبگان باشند،مي توان انتظار ميزان بااليي از رفتار مستقيم غير نخبگان قرار گيرند و غير نخبگان 

  ."196ص- همان- توده اي را داشت

  هانا آرنت ساختارهاي طبقاتي را عامل پيوند در اجتماعي مي داند كه در جوامع سنتي مانع از توده اي شدن جامعه مي شدند. "مثال

)است ،زيرا باور بنيادين نظريه پردازان جامعه ي توده  Mobilizationعبارت كليدي در اينجا واژه ي بسيج(او همچنين معتقد است كه 

)ممكن است به بسط جنبش توتاليتر كه تنها در يك جامعه ي  Intermediate groupsوار اين است كه اضمحالل گروه هاي ميانجي(

 ."196ص-همان-توده وار امكان گسترش دارد منجر شود

  ويژگي هاي رفتار هاي توده اي كه نوعي از رفتارهاي جمعي هستند، به اعتقاد كورن هاوزر:

 دور از تجربه ي شخصي و زندگي روزمره  است. ")كانون توجه مردم معموال1

  )واكنش نسبت به اهداف دوردست به صورت واكنش مستقيم است و سياست به خيابان ها كشيده مي شود.2

ايدار است و كانون توجه به سهولت تغيير مي كند،همينطور امكان بي عالقگي و نا اميدي مردم پبه شدت نا "معموال)رفتار توده اي 3

  وجود دارد.

)رفتار توده اي وقتي حول يك برنامه سازمان يابد و از حيث مقاصد و تالش ها تداوم مشخصي يابد،ويژگي يك جنبش توده اي را پيدا 4

  .مي كند

  مطلب بر تعريف كورن هاوزر از جامعه ي توده اي است ،اما مباحث ديگر در اين باره وجود دارد: تاكيد ما در اين
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  هانا آرنت:

اكيد دارد و در هم شكسته شدن پيوند ها را مقدمه ي توده اي شدن جامعه مي تاو بر ذره اي شدن و تفرد افراطي افراد در جامعه 

  جنبش ها توتاليتر مي انگارد: داند.همچنين توده اي شدن را زمينه ي ايجاد

يكي از پديده هاي مهم قرن بيستم ظهور رژيم هاي توتاليتر بود البته برخي مانند مور معتقدند كه حتي در تعدادي از نظام هاي ماقبل "

به مراتب خشن تراز صنعتي، پاره اي از عناصر توتاليتاريسم قرن بيستم مشاهده شده اند بايد اذعان داشت كه توتاليتاريسم هاي معاصر 

ديكتاتوري هاي پيشين عمل كرده اند به نحوي كه توسعه تكنولوژي مدرن در زمينه ارتباطات واستفاده از خشونت در شكل كامل آن 

دولت توتاليتر كه خود بر خواسته از شرايط ).47: ص 1384همگي موج وسيعي از وحشت و استيالي سياسي به وجود آورده اند.(قوام، 

توده اي و تنهايي فردي است با از بين بردن مباني جامعه مدني و سنن سياسي و حقوق جامعه و تبديل طبقات به توده شرايط جامعه 

جامعه توده اي را اساسا تشديد مي كند.توتاليتاريسم از طريق ايدئولوژي به دو شيوه جامعه مدني را در هم مي شكند و شرايط جامعه 

كند : يكي از طريق ويران كردن روابط ميان انسانها و ديگري از طريق ويران كردن روابط ادراكي انسانها با  توده اي را اساسا تشديد مي

  ").336: ص1387واقعيت(بشيريه، 

كه به دليل آنكه ماهيتا چيزي بيشتر از مجموعه اي از افراد بي هويت و بي تفاوت  كندبه آن مردمي اطالق مي را اصطالح توده هاآرنت 

د نمي توان آنها را در سازماني مبتني بر مصلحت مشترك يا در احزاب سياسي و اتحاديه هاي حرفه اي و كارگري متشكل كرد. نيستن

پيامد عضوگيري جنبش هاي توتاليتر از بين توده ها اين است كه اكثريت اعضاي آن را كساني تشكيل مي دادند كه پيش از آن هرگز در 

: 1366بودند كه منجر به بيتفاوتي نسبت به استدالل هاي مخالفان سياسي جنبش مي شد(آرنت،  صحنه سياسي حضور پيدا نكرده

  . ")42-44ص

اين نظريه پردازان موضع شان از اين و طبق اين نظريه وقتي وفاداري هاي گروهي به داليلي محو شود، جامعه ي توده وار اتفاق مي افتد

  تي، وفاداري سنتي به احزاب سياسي نيز از ميان مي رود. قرار است كه با درهم شكسته شدن نظام طبقا

  

  

  



5 

 

  تعاريف:

  انقالب:

سرنگوني يك رژيم، در نتيجه ي خشونت يا تهديد به خشونت مي باشد كه به تغييرات قابل مالحظه  "انقالب،،بنا به گفته ي مايكل راش 

  .")224ص، 1377اي از نظر اجتماعي، اقتصادي و سياسي منجر مي شود يا اين تغييرات را به دنبال دارد. (راش، 

  بسيج:

ن گروهي از حالت مجموعه ي منفعلي از افراد به مشاركت كننده بيانگر فر آيندي است كه به واسطه ي آ واژه ي بسيج به شكل متعارف "

  ."104ص- از بسيج تا انقالب-ي فعال در زندگي عموومي تبديل مي شوند

  جامعه ي توده اي:

زماني كه هم نخبگان و هم غير نخبگان انفكاك اجتماعي خود را از دست مي دهند  يعني هنگامي كه نخبگان در معرض  مداخله ي "

غير نخبگان قرار گيرند و غير نخبگان نيز براي بسيج شدن بي واسطه توسط نخبگان ،در دسترس آنها باشند،در چنين شرايطي  مستقيم

  ."196ص- تئوري هاي انقالب- مي توان انتظار ميزان بااليي از رفتار توده اي را داشت

سترس بودن نخبگان و غير نخبگان در مقابل يكديگرو وجود مفهوم توده اي بودن جامعه ي ايران را مبني بر تعريف نظري فوق يعني در د

نخبگان مذهبي  "ستقيم ميان آنها در نظر مي گيريم و براي آنها شاخص هايي تعيين مي كنيم.در اين مقاله ما صرفاارتباط بي واسطه و م

  :را مد نظر قرار مي دهيم 

ارتباط از /  استفاده از فتواها/  استفاده از بيانيه ها و اعالميه ها/  عددمالقات حضوري با مردم در مساجد يا دفتر مراجع يا منبرهاي مت

  و... استفاده از مناسبت هاي مذهبي/  طريق نمايندگان و شاگردان مراجع با مردم

  از طرفي ما شاخص هايي نيز در بحث كورن هاوزر براي رفتار توده اي داريم كه عبارتند از:

 دور از تجربه ي شخصي و زندگي روزمره  است. ")كانون توجه مردم معموال1

 )واكنش نسبت به اهداف دوردست به صورت واكنش مستقيم است و سياست به خيابان ها كشيده مي شود.2

به شدت ناپايدار است و كانون توجه به سهولت تغيير مي كند،همينطور امكان بي عالقگي و نا اميدي مردم  ")رفتار توده اي معموال3

  رد.وجود دا
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)رفتار توده اي وقتي حول يك برنامه سازمان يابد و از حيث مقاصد و تالش ها تداوم مشخصي يابد،ويژگي يك جنبش توده اي را پيدا 4

  .مي كند

  داريم: با توجه به تعريف فوق در فرضيه ي اصلي

عرض دخالت مستقيم يكديگر قرار مي و غير نخبگان در م (در اينجا نخبگان مذهبي مورد نظر هستند) زماني كه در جامعه نخبگان

  گيرند،رفتار توده اي از افراد جامعه سر مي زند،يعني بسيج توده اي به وقوع مي پيوندد.)

همانطور كه پيشتر ذكر شد،ما نخبگان مذهبي را در اين مقاله مد نظر قرار مي دهيم و بر نقش روحانيون مخالف در ايجاد بسيج توده اي و 

و در اين راستا به سراغ داده هايي مي رويم كه بر ارتباط مستقيم مردم و روحانيون و  سالمي ايران تاكيد مي ورزيمدر نهايت انقالب ا

الزم است  دسته بندي مختصري از روحانيون پيش از  اتاثيرگذاري آنها بر يكديگر و همچنين بروز رفتار توده اي مردم ،گواه است.ابتد

  ارائه دهيم:انقالب در رابطه شان با سياست 

سه گروه متتغير و متداخل در بين مذهبيها شكل گرفت.گروه نخست كه بزرگترين گروه بود،از  1342خرداد  15در سالهاي پس ازقيام  "

علماي محتاط غير سياسي تشكيل شده بود.اين گروه معتقد بودند كه روحانيون بايد از كار كثيف سياست دوري كرده به مسائل معنوي و 

در حوزه ها بپردازند...گروه دوم روحانيون مخالف ميانه رو بودند كه ...فقط خواستار اجراي كامل قانون اساسي مشروطه بودند  و تحصيل 

خواستار كميته ي عالي متشكل از پنج مجتهد بودند....گروه سوم را مي توان مخالفان تندرو ناميد.اين گروه با رهبري آقاي خميني و بطور 

ر زميني عمل مي كرد.اين گروه بر خالف گروه ميانه رو كه با سلطنت ارتباط داشتند،هيچ را بطه اي با حكومت نداشته و غير رسمي و زي

  ."583-587ص-ايران بين دو انقالب-خواستار اين بودند كه روحانيون قدرت را به دست بگيرند

مستقيم مردم و روحانيون و تاثيرروحانيون بر بسيج مردمي را از ما در حوادث روزهاي انقالب و حتي پيش از آن مواردبسياري از ارتباط 

طريق اعالم تظاهرات ها،طرح فتواها و بيانيه ها و اعالميه ها و همچنين سخنراني ها در مساجد و در مناسبت هاي مختلف را مشاهده مي 

  كنيم كه در اينجا نمونه هايي از آن هاطرح مي شود:

در اعالميه ي  از جمله )نقش روحانيت و آقاي خميني هويداست56شهريور 17از جمعه ي سياه(حادثه ي  در روند انقالب در روزهاي پس

شب عيد فطر بيان مي دارد كه اين وظيفه ي همه ي مسلمانان است كه تا آخر در برابر رژيم بايستند،بر نيروهاي مسلح چيره شوند  و 

   ."638ص- همان- غارتگر از ايران به مبارزه ادامه دهند وعدهد هاي نادرست را رد كنند و تا اخراج اين ظالم
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مي بينيم كه روحانيون با استفاده از نفوذي كه در ميان مردم داشتند  و با استفاده از احساسات مذهبي مردم،در مواردي كه نياز مي 

ز طرفي دسترسي آنها به مردم بسيار سهل ديدند حتي از حكم شرعي استفاده مي كردند و دست به بسيج و تهييج انقالبي مردم مي زدند.ا

است،همانطور كه در ذكر رويداد ها ديده مي شود از طريق تلگراف،بيانيه ها و اعالميه ها به سرعت در كشور پخش مي شود و مساجد و 

در بحث مخالفت با  "منابر و روضه ها انتقال اطالعات را به عهده دارند  وشبكه ي ارتباطي روحانيت و مردم را تشكيل مي دهند.مثال

  اليحه ي انجمن هاي ايالتي و واليتي از كتاب بررسي انقالب ايران،داريم: 

به دعوت آيت اهللا خميني جلسه اي از علماي طراز اول قم شريعتمداري و گلپايگاني در منزل شيخ عبدالكريم حائري تشكيل شد و پس  "

در مخالفت با اين تصويبنامه و ارسال پيام براي علماي مراكز و شهرستانها اتخاذ از گفتگوها ي زياد تصميم به ارسال تلگرافي به شاه 

 ."164ص- گرديد ...به اصرار آيت اهللا خميني قرار شد متن تلگراف ها به منظور آگاهي مردم منتشر شوند

آيت اهللا خميني در كه  مشاهده مي كنيم در مخالفت با انقالب سفيد شاه  ميزان تاثير روحانيت را بر مردم با استفاده از روحيه ي مذهبي

نوشت:اين رفراندوم مقدمه اي است براي از بين بردن مواد مربوط به مذهب.ساعاتي بعد بازار تعطيل شد و در  41بهمن 2اعالميه ي 

يد  و پليس با مردم در پيروي از مراجع ،تظاهرات و اعتصاب تهران را فرا گرفت و شعار رفراندوم قالبي مخالف اسالم است طنين افكن گرد

  ."166ص-همان-گير شد

گر مصداق بهره بردن روحانيت از مناسبت ها و مراسم و همچنين احساسات توده ي در پي قضيه ي مخالفت با اصالحات شاه،در جاي دي

تانها پيام داد:به خاطر ،آيت اهللا خميني خطاب به علماي شهرس 1342و با فرارسيدن عيد نوروز  1341در پايان "مي بينيم،مثالمردم را 

كوشش هاي دستگاه حاكمه در هدم احكام اسالمي ،اينجانب عيد نوروز را به عنوان عزا و تسليت به امام عصر جلوس مي كنم و مقتضي 

منزل فروردين به عنوان اعتراض مراسم سوگواري در  2در پي همين داستان در روز .است حضرات آقايان نيز همين رويه را اتخاذ فرمايند

آيت اهللا خميني تشكيل شد و مردم در آنجا حضور يافتند كه خود نمونه اي است از ارتباط مستقيم مردم و روحانيت فعال در عرصه ي 

  سياست كه به طور بي واسطه شكل مي گيرد.
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ات فوق در شرايطي كه ادامه ي جريانشاخص ديگر استفاده ي علما از قدرت فتواست كه به كرات مصاديق آن را مشاهده مي كنيم.در 

جوي به وجود آمده بود كه برخي از ترس جان خويش و كناره گرفتن از مبارزه را با تقيه توجيه مي كردند،آيت اهللا خميني در اعالميه اي 

  فتواي حرمت تقيه  و وجوب اظهار حقايق را صادر كرد.

اسبت هاست كه از جمله ي آنها كه بسيار مهم است ماه محرم مي شاخص ديگر در ارتباط مستقيم مردم و روحانيت استفاده از منابر و من

باشد كه اين فرصت را به روحانيون و وعاظ مي دهد تا به سخنراني در باب مسايل روز سياست بپردازند در حال كه ارتباط رو در رو و 

تباطات استفاده شد براي دعوت به تظاهرات كه در آن از اين ار 42نزديك با مردم عادي برقرار مي كنند.از آن جمله است محرم سال 

  گسترده ي ضد رژيم و همچنين استفاده از تاكتيك هاي ديگر:

از روي كار آمدن دولت نظامي ازهاري   يكي از تاكتيك هايي كه پيش ازراهپيمايي تاسوعا و عاشورا عملي مي شد،تظاهرات شبانه بود،پيش

  .سياسي عليه دشمن بود–و كارآمدترين مبارزه ي رواني  اهللا اكبر هاي شبانه  به دستور امام آغاز گرديد  و اين ابتكار قوي ترين 

ارتباط مستقيم با همانطور كه مي بينيم،روحانيت مخالف رژيم با بهره بردن از وجهه ي مذهبي خود،احساسات و روحيه ي مذهبي مردم،

مردم از طريق مساجد و مكان ها مذهبي،قدرت صدور فتوا و حكم شرعي ،اعالميه ها و بيانيه ها و ايراد سخنراني هاي متعدد به مناسبت 

  هاي خاص و همچنين مناسبت هاي مذهبي  مردم را به كنش جمعي ترغيب مي كردند و برنامه ي سياسي خود را پيش مي بردند.

، به سهولت تغيير مي كند ر شاخص هايي براي رفتار توده اي مردم ارائه كرديم،از آن جمله است تغيير كانون توجه مردم كهاز طرف ديگ

به بعد مسايل بسيار متنوعي را مشاهده مي كنيم كه توجه مردم را به خود جلب كرده و آنها را وادار به  42ما در جريان انقالب از سال 

مي كند كه به مرور و با تداوم ،منجر به جنبش توده اي مي شود.اعتراضات به اصالحات ارضي،سپس انجمن نشان دادن واكنش جمعي 

را هاي ايالتي و واليتي،انقالب سفيد شاه،قيام غليه كاپيتوالسيون،تبعيد امام خميني،مقاله ي ايران و استعمار سرخ و سياه  مه بسياري آن 

  و.....از مصاديق اين شاخص رفتار توده اي است. م حكومت نظامي و حادثه ي جمعه ي خونينجرقه ي اوليه ي انقالب مي دانند،اعال

شاخص ديگر واكنش مستقيم مردم به رويداد هاي سياسي و كشيده شدن اعتراضات به خيابان هاست كه كورن هاوزر به روشني به آن 

  اشاره مي كند،نمونه ها ي آن عبارتند از:
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انعكاس اين خبر شهرهاي قم،تهران و مشهد را به حال تعطيل در آورد و در بسياري از شهرستان ،اهللا خميني واكنش مردم به تبعيد آيت

واكنش اعتراضي به انتشار  اعتراض مردم به ورود جيمي كارتر به ايران/ ."224ص- انقالب اسالمي ايران- ها مردم به تظاهرات پرداختند....

  و... 56دي  17با نام مستعار احمد رشيدي مطلق در مقاله ي ارتجاع سرخ و سياه در ايران 

نه تنها مردم واكنش اعتراضي خود را در خيابان ها به شكل گسترده نشان مي دادند و كانون توجه و اعتراضات آنها به سرعت تغيير مي 

با زندگي روزمره ي آنها  "تقيماكرد،بلكه مطابق شاخص ديگر و منطبق با اطالعات تاريخي مي بينيم كه اكثر مسايل مورد اعتراض،مس

ارتباط نداشته است و اغلب مسايل مربوط به درازمدت و متعلق به عرصه ي سياسي است،اما مردم واكنش هاي سريع،به روز،مستقيم و 

  علني نسبت به آنها نشان مي دهند.

مذهبي) و توده ي مردم و همچنين  همانطور كه مشاهده شد شاخص هاي ارتباط مستقيم روحانيت مخالف رژيم(نخبگان سياسي پس

  .شاخص هاي رفتار توده اي طبق بحث كورن هاوزر،مصاديق زيادي در تاريخ انقالب اسالمي ايران دارد

  :جمع بندي 

جامعه ي ايران پيش از انقالب به دليل خصوصيات ساختاري،طبقاتي،مذهبي،اقتصتدي و اجتماعي كه در شرايط تاريخي و زماني خود دارا 

مينه ي مناسبي را براي جنبش توده اي انقالبي به رهبري روحانيت فراهم نمود كه در اينجا به شرح برخي از اين خصوصيات مي بود،ز

  پردازيم.

به علت تشكيل حزب رستاخيز و همچنين افزايش بسيار چشمگير  درآمد هاي نفتي،تنش هاي سياسي ،در سال هاي آخر عمر رژيم "

ابر شدن ناگهاني در آمد هاي نفتي انتظارات مردم باال رفت و در نتيجه ي شكاف ميان وعده ها ،ادعاها و شديدتر شده بود.با پنج بر

. اين تحليل كه يادآور نظريه ي "549ص- ايران بين دو انقالب- هاي مردم از سوي ديگر عميق تر شددستاوردهاي رژيم از يكسو و دستاورد

محروميت نسبي به عنوان برداشت بازيگران از وجود اختالف ميان تواناييهاي "ردار است.محروميت نسبي است نيز از اهميت زيادي برخو

  ."47ص- چرا انسان ها شورش مي كنند- ارزشي  و انتظارات ارزشي شان تعريف مي شود

و به تبع آن  شايد بتوان گفت مي توان از تحليل محروميت نسبي سياسي نيز ياد كرد به اين ترتيب كه با افزايش در آمد هاي نفتي

افزايش در آمد و توان اقتصادي مردم و رشد طبقه ي متوسط شهري ، نياز به فضاي باز سياسي و مشاركت سياسي ميان مردم پيدا شد،اما 

به دليل فقدان اين فضا و شكاف ميان انتظارات سياسي و موقعيت هاي واقعي مشاركت سياسي ،محروميت نسبي سياسي ايجاد شد.از 
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موج مهاجرت هاي عظيم از روستا به شهر تهران را داريم كه خود از يك سو موجب رشدجمعيت  شهري   با سبك زندگي  طرفي ما با

خاص مي شود كه نيازهاي جديد را براي اين قشر توليد مي كند و از طرفي در شهر هاي بزرگ با جمعيت متنوع قومي روبه رو مي شويم 

ود را دارا هستند و در واقع با جمعيت گسترده ي ناهمگون متنوع رو به رو هستيم كه دسته كه هريك ارزش ها عادات و سبك زندگي خ

بندي  و گروه بندي هايي كه الزمه ي شكل گيري جامعه ي مدني  است،را مشكل مي سازد.پس ما گروه هاي واسط مستحكم را كه 

 ءثير مستقيم ديگري مصون نگاه دارند،نمي بينيم.به خصوص اين خالبتوانند ميان نخبگان و غيرنخبگان پلي بسازند تا هر دو طرف را از تا

به طور مستقيم با توده ي مردم "اين دسته از نخبگان(روحانيت) كامال در مورد نخبگان مذهبي كه مورد بحث ما هستند بيشتر است.زيرا

يرند.زيرا در اين حوزه ارتباط دارند  و بدين ترتيب است كه مردم در معرض تهييج و بسيج نخبگان قرار مي گ

  روشنفكران،دانشگاهيان،نخبگان سياسي ديگر نقش ميانجي را ايفا نمي كنند.

موورد خطاب اعالميه ها،بيانيه ها،سخنراني ها،مجالس روضه خواني و وعظ قرار مي گيرند در حاليكه گروه هاي ديگر  "مردم مستقيما

مردم ارتباط مستقيم برقرار كنند.از طرفي مردم به دليل روحيه ي مذهبي و از فعال در عرصه ي سياسي به اين سهولت نمي توانند با 

طرفي به دليل انفراد و فقدان وابستگي ها و وفاداري هاي گروهي مد نظر كورن هاوزر(آنچه كه آرنت آن را ذره اي شدن مي نامد)،آماده ي 

ه اگر عوامل نارضايتي سياسي و ژجديد هستند،به ويژي هاي پذيرش ارزش هاي جديد،اقدام براي تغييرات ناگهاني ،پذيرش ايدئولو

اقتصادي را نيز به مسايل فوق اضافه كنيم.ويژگي هايي كه درحركت هاي توده اي در افراد ايجاد مي شود حايز اهميت است كه فرد را به 

  كنش جمعي در يك موج عظيم از توده اي مردم  وامي دارد:

مستلزم دست شستن فرد از هويت و ويژگي هاي فردي اش است...وي بايد خويش را ذره اي انساني بداند آماده شدن فرد براي فداكاري و"

جنبش توده وار نه فقط "69ص- مريد راستين- ..قطعي ترين راه رسيدن به اين هدف،تحليل رفتن كامل فرد در يك پيكر جمعي است

ليدي دامن ميزند و الگويي عبوس ،خشن و سركوبگر و كسل كننده از آن مي اكنون راپليد و ناقابل تصوير مي كند بلكه عامدانه به اين پ

  ..باشدتقبيح حال حاضر بدون بستن اميد قطعي به آينده ي بهتر نمي تواند از اصالت برخوردار -پردازد...

خيابان ها كشاند..جامعه شناسي در جنبش هاي توده اي  مردم هميشه دردسترس هستند و مي توان به آنها وعده وعيد داد و آنها را به "

  ."417ص-جنبش هاي اجتماعي
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در نهايت،بايد گفت مجموعه ي عوامل اقتصادي،سياسي،ساختاري،طبقاتي،مذهبي،در كنار نارضايتي فزاينده ي مردم،تغييرات ناشي از 

،موقعيت خاص ي،نقش روشنفكراننوسازي،استفاده از ايدئوژي اسالمي يا اسالم انقالبي،شرايط بين المللي ،شخصيت خاص آقاي خمين

  در كنار عامل اصلي يعني توده اي بودن جامعه ي ايران موجب وقوع انقالب اسالمي شد.و ... روحانيت در ارتباط  ويژه ي با مردم
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