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 چکیده
و  هها مؤلفهه ابعاد،  انقالب اسالمی در ارتقاء ریتأثه و بررسی ی مطالعپ در این پژوهش

اد اجتمهاعی، ماهار ت   سرمایه اجتماعی و تکامل آن به شهکل و سهااتار اعتمه    منابع

ی و پیونههها   همیسهت   ،، انسهاا  اجتمهاعی و در نتیاهه   مهذهیی ت  سیاسی، ماهار 

. انقهالب  ساالر  دینی در قالب جمهور  اسالمی ایران اسهت میتنی بر مرد اجتماعی 

 رنگ م را سرمایه اجتماعی قیل از انقالب  هامؤلفهاسالمی در عین حال  ه برای از 

و  ه میتنی بهر ار هان معرفتهی     هجهیه اناامیسرمایه اجتماعی نوعی  هیبازتول، به  رد

انقالب  ریتأثههف از تحریر مقاله بررسی چ ون ی  است. ساالر  دینیمرد  یاجتماع

  است. در ایران دینی  ساالرمرد گیر  شکل و اسالمی در ارتقاء سرمایه اجتماعی
 

زاد ، آ اجتمهاعی، اسهتقالل،   اداعتمه اجتمهاعی،   سهرمایه انقالب اسالمی، : هاواژهکلید
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 مقدمه
 ه بهر تعهامالت بهین مهرد       ستیی اهااهیو انه هان رش ،امل رسو ، روابطش 9سرمایه اجتماعی

سهرمایه اجتمهاعی تنهها     ،شود. با وجود اینحا م است و به توسعه اقتصاد  و اجتماعی منار می

اجتمهاعی شهامل   سهرمایه  دارد. ن ه مهی  منساما  جامعه را بنزیراز نهادها نیست  ه   اماموعه

 بهه صهورت   ط اصوصی افهراد، بو رسو  ماترک برا  ههایت اجتماعی است  ه در روا هاارزش

بیاهتر از     اشهیکه شود و جامعه را به مسئولیت مهنی ظاهر میمعطوف به اعتماد و عقل جمعی 

از سهرمایه اجتمهاعی،    دهه اسهت  دوبیش از  (.World Bank, 1998 نه )ماموعه افراد تیهیل می

 ار ردها و پیامهها  سیاسی، فرهن ی، اجتماعی و اقتصاد  آن سخن به میان آمههه و دربهاره آن   

امهروزه سهخت   و  به این سو، گسترش یافتهه  9115پژوهش شهه است.  اربرد این مفهو  از سال 

شناسان  السیک ماننهه  هیامنهان و جامعه مورد توجه محافل آ ادمیک قرار گرفته است. گرچه ان

 هیه مادرون، ولهی در  انهه نیهرده هایم، آلکسی دوتو ویل و... از سرمایه اجتماعی نها   مار س، دور 

 شود.درباره سرمایه اجتماعی و اجزا  آن یافت می  انکتهآنان   هااهیانه

 ییهها چهره نیتربرجستهاز  5و فرانسیس فو ویاما 4پاتنا  ت، رابر3، جیمز  لمن2بوردیو پیر

 . شهیوه انهه پردااتها  گوناگون یاار ردها و پیامهها  آن از زو ه به سرمایه اجتماعی،   هستنه

گهران در سراسهر جههان اسهت. سهرمایه      پردااتن آنان به سرمایه اجتمهاعی راهنمها  پهژوهش   

تاهکیل   او به دههه  قالهب مهی   انسانی و مالی را شکل و  هاهیسرمااجتماعی عنصر  است  ه 

شهود. سهرمایه اجتمهاعی حلقهه     فرهن ی، اقتصاد  می منار به  نش سیاسی، منسامسااتار  

احتهرا    متعههد  دارد. اعتمهاد و    هها مؤلفهدگی برای  اورهاست و ابعاد و افتاقوده عقبمف

رود. انقالب اسالمی به موجهب تزلزلهی  هه در    آن به شمار می  هامؤلفه نیترمهممتقابل جزء 

ود آورد جنیروها به و  و اقتصاداجتماعی، سیاسی   هانقش  ننههنییتع  هاشااصد به اعتما

ساز در رژیم پیاین از سو  دی ر، زمینهه   ردن متغیرها  متزلزلاعتیاریبو به علت  از یک سو

                                                                                                                   
1. Social capital 

2. Pierre Bourdieu 

3. James Coleman 

4. Robert Putnam 

5. Francis Fukuyama 
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را فارغ از تقیهات سابق در قالب  لیتهی بهه نها  مهرد  فهراهم سهاات.       به صحنه ورود نیروها 

بهود  هه توانهایی تولیهه سهرمایه      دگرگونی بلکه سیستم مولهه    نوعی صرفاًمی نه انقالب اسال

رگ پیروز  انقالب را  ه اود بهر  توان یکی از نتایج بزمی ،به عیارت دی ر اجتماعی را داشت.

، مختله  سیاسهی    هاعرصهساس سرمایه اجتماعی شکل گرفت، تقویت سرمایه اجتماعی در ا

 اور دانست  ه نمودها و مصهادیق آن قابهل تییهین و ماهاههه      و فرهن یاجتماعی، اقتصاد  

مذهب و زبان ماترک، آیین و رسو  ااص، اعیهاد   سیب براوردار  ازبه  یایرانجامعه است. 

دارا  عناصهر  از اعتمهاد، انسهاا ،     ،و ... ها، احترا  عامه مرد  به اصول و ارزشها عزادارو 

، هها اهکل )ت هها صهحنه . مرد  بعه از انقالب در ا ثر پیونه و ماار ت اجتماعی و سیاسی است

سهال دفهام مقههس(     )هات یجنگ تحمیل اصوصاً ؛(هایار هم و هاجمعه، نماز هاییمایراهپ

و   وشیم با بازاوانی نظریات مطرح در باب سرمایه اجتماعیدر این مقاله می .انهداشتهشر ت 

جمهوریهت و اسهالمیت،    المی )اسهتقالل، آزاد ، بنیادین انقالب اس  هامؤلفهبر نقش  هیتأ با 

 ریتهأث به سناش رابطه سرمایه اجتماعی و انقالب اسالمی و  ،نهادها  انقالبی( قانون اساسی و

ارتقهاء ماهار ت سیاسهی، پیونههها      ساالر  دینی در ایهران از طریهق   گیر  مرد شکلآن در 

 .بپردازیماول انقالب  ههدر داجتماعی، ماار ت مذهیی، اعتماد و انساا  اجتماعی 

 

 مطرح در سرمایه اجتماعی یهادگاهیدالف. 
تعری  شهه  هه   ییهاشیکه، مفهو  سرمایه اجتماعی  ه به عنوان هناارها و 9111در دهه 

علهو  اجتمهاعی از اهمیهت قابهل       هارشتهسازد، در بین همه افراد را به  نش جمعی قادر می

 ه با توسعه را سرمایه اجتماعی در حوزه تکامل پژوهش  توجهی براوردار شه. محققین، رونه

رویکهرد   :انهه  هرده اقتصاد  مرتیط است، دنیال  رده و چههار رویکهرد متفهاوت را شناسهایی     

 .4ییافزاهمرویکرد  و 3رویکرد نهاد  ،2 اشیکهرویکرد  ،9گراجامعه

 

                                                                                                                   
1. communitarian 

2. Network 

3. Institutional 

4. Synergy 
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  گراجامعهدیدگاه  .1
 و هها انامهن ،  امنطقهه   هها در سازمانعضویت سرمایه اجتماعی را برابر با  انیگراجامعه

میزان سهرمایه اجتمهاعی    ،داننه. در این دیهگاهمهنی می  هاگروهورزشی و   ها لوپنهادها، 

شود. در جامعه ماخص می هاگروهاین  و ترا م هاگروه  تعهاد اعضا  ریگانهازهبه سادگی با 

همواره سهرمایه اجتمهاعی اثهر     و معتقهنهاننه دآنان سرمایه اجتماعی را امر  بالفطره اوب می

د ابر اهمیت پیونهها  اجتماعی در  مک به افهر  هیتأ بر رفاه اجتمام دارد. این دیهگاه با  یمثیت

پهردازد. طرفههاران ایهن    مسئله مهی  لیو تحل هیتازبه   ریپذبیآسفقیر برا   اهش ریسک و 

 ننه می یپوشچامو از نقاط ضع  آن  دااتهپرنظریه تنها به بیان نقاط قوت سرمایه اجتماعی 

(Portes, 1998.) دهه چرا سطوح باال  همیسهت ی  شواهه  از جهان در حال توسعه ناان می

. در بسهیار  از ممالهک   اناامهه به رفهاه اقتصهاد  نمهی    لزوماًغیر رسمی   هاگروهاجتماعی یا 

اوردار  از سطوح واال  همیست ی بر غالیاًبومی را   هاگروهالتین، بارزترین صفت  آمریکا 

چون منابع قهرت و امکان دسهتیابی   ،انهبهرگانیبرد  از نظر اقتصاد  جزء ننه، ولی این مدامی

 (.Narayan, 1999شهن باز  به سود محرومان است، نهارنه )ن را  ه شرط الز  عوضبها

 

  یاشبکهدیدگاه . 2
تمهاعی بهه حسهاب آورده    و منفی سهرمایه اج ر دو جنیه مثیت شود هدر این دیهگاه سعی می

بین ایهن  ر بین مرد  و روابط درونی و فیماشود. اهمیت پیونهها  عمومی و همچنین افقی د

قهرار   هیه تأ مورد  هابن اهو  هاگروهسازمانی )منتج از این پیونهها( به عنوان   هاتیهوقییل 

 ،و اجتماعات هااانوادهاجتماعی به نپذیرد  ه پیونهها  نیرومنه دروگاه میهگیرد. این دیمی

 ،گوناگون اجتماعی میتنی بر دین، طیقهه   هاشکاف تادهه ماترک می و مقصهحس هویت 

دو اصهلت   .نوردنهه دراقتصهاد  را   -اجتمهاعی   هها تیه موقعجنسیت و شهئون و   ،قومیت

توانه طیفی از ه است  ه مییدول رسرمایه اجتماعی شمای ،اوالً برجسته این دیهگاه عیارتنه از

تها   گرفتهه  راواریشه  نه  ه از  ن ههار  اطفهال   نیتأمبرا  اعضا  جامعه  بهاگراناهمات 

را در بر گیرد.   اضطرارپول دستی در مواقع  یا  ردنو  ار پیها  داراانهمواظیت از اانه و 
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ت دعاو  ننه به صورتواچه همان پیونهها می ،هم دارد ییهانهیهززمان هم یاجتماع هیسرما

نان به وجود آیه آتکلی  و تعهه  نسیت به افراد به استناد حس  امالحظهغیر اقتصاد  قابل 

منهابع سهرمایه اجتمهاعی و    بهین  بایه  ،کهبه وجود آوردنه. دو  آنو پیامهها  اقتصاد  منفی 

فقط نتایج مطلوب را بهه سهرمایه اجتمهاعی     نکهیاعوارض ناشی از آن تمایز قائل شه. عیب 

شهود  این است  ه سیب می ،سرمایه اجتماعی را معادل نتایج مطلوب بین اریمو ت دهیم نسی

 ضگروه دی ر  تسهیل شود یا نتایج مفروان یاین امکان نادیهه بمانه  ه شایه این نتایج به ز

 فهردا برایمهان گهران تمها  شهود      ،نتایج مطلوبی  ه امروزه  سب شهه ،و یا باالاره «نابهینه»

 (.541 :9381، بخشتاج)

 

  دیدگاه نهادی. 3

اجتمهاعی و جامعهه مههنی را حاصهل شهرایط نههاد ،         هاشیکه و قوا گاه حیات هاین دی

در این زمینه توسهط پیهروان    گرفتهاناا دانه. مطالعات و تحقیقات سیاسی و حقوقی جامعه می

بهر اهالف دو   دهنهه.  جامعه را مورد بررسی قرار مهی نهاد    هارسااتیزهگاه  یفیت این دی

متغیهر وابسهته    آن رادانسهتنه، ایهن دیههگاه    می متغیر مستقل ه قیل  ه سرمایه اجتماعی راادیهگ

 هه در آن مقهیم     اجامعهه اجتمهاعی بهه بسهتر نههاد        هاگروهنامیهه و معتقه است عملکرد 

رخ بست ی دارد و وجود شرایطی از قییل اعتماد عمومی در جامعه موجب دستیابی به نه  ،تنهسه

دولهت و   عملکهرد  ،اواهه شهه. همچنهین  ارج از انتظار برا  آن جامعه رشه اقتصاد  باال و ا

گهویی آنهها بهه جامعهه     عالوه بر انساا  داالی،  فایت و صهاقت آنها، به میزان پاسهخ  هابن اه

 هالن   گهذاران اسهت یسنقطه قوت دیهگاه نهاد  در پردااتن به دغهغه  مهنی نیز بست ی  دارد.

د. شهو عاد اقتصاد اهرد محسهوب مهی   به اب در توجهنقطه ضع  این دیهگاه  ،  در واقعاقتصاد

سو  دولت تضمین شود.  بایه از ،و حقوقی  ه افراد جامعه بهان نیاز دارنه ها آزادبرا  مثال، 

متماد  وقت ب یرد و در عین   هادهه ممکن است تیبا فاو  منسام  ها ساالرایااد دیوان

 تهر  فورمنافع  ،برسانه  ابهره به فقرا آنکهمزایایی به بار آورد  ه بسیار بیش از  توانهمی ،حال

 (.548 :9381بخش، تاجسازد )می برآوردهرا  هاشر ت
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  یاریدیدگاه هم. 4
را در یکههی ر ادغها   نهه. ایهن       و نههاد   اشهیکه  وشه آثار قو  دو دیهگاه این دیهگاه می

گهران  دولتهی و  هنش    هها  سهاالر وانیه دو مناسیات مابین   افهحر  پویا  هاائتالفدیهگاه 

دهه. بررسی قرار می را مورددولتی و جامعه مهنی   ساالروانید و درونگوناگون جامعه مهنی 

به طور ذاتی اوب، یا   ها چیه و جوامعدولت  ی حاصل از این دیهگاه عیارتنه ازسه نتیاه  ل

گهذارد،  مهنی بر تحقق اههاف جمعی مهی   هاو گروه هاشر ت، هادولت ه   ریتأثبه نیستنه. 

و اجتماعهات بهه تنههایی فاقهه منهابع الز  بهرا  تهرویج توسهعه          هابن اه ،هادولت متغیر است.

عوامهل مکمهل و    هها بخهش است هم در درون و هم ورا  این  و الز گسترده و پایهار هستنه 

نقهش دولهت در تسههیل نتهایج      ،مختله    هابخشدر بین این  موجه ماار ت شکل ب یرنه.

 یهار  دولهت و  ههم  توان گفهت می ،ینابنابر است. دارترمسئله و ترمهماز همه   اتوسعهمثیت 

، روابهط حمهایتی   بهودن . منظهور از مکمهل  سهت بودن و اتکاشهرونهان میتنی بر دو عامل مکمل

بازرگهانی    هها تاقاآن  یمعمولو نمونه است  یو اصوصگران بخش دولتی بین  نش دوطرفه

 .استولتی پیونهها بین شهرونهان و مقامات دو  تسگس ،اتکا. منظور از است
 

 چهار دیدگاه سرمایه اجتماعی

  گذاراستیس  هاهیتوص بازی ران رویکرد

 گرادیدگاه جامعه

   محلیهاانامن
   اجتماعیهاگروه

   داوطلیانههاسازمان

ها  اجتماعی ی داراییاگر  وچک باشه مطلوب  است. شناسای

 فقرا

 یاشبکهدیدگاه 

 پیونهها  اجتماعی

 پیونه  و پل زننهه

، و هار  سهب   هاگروه ارفرمایان، 

   اطالعاتیهاواسطه

 ییتمر ززدا

   اجتماعیهاشکافزدن بین ایااد مناطق تاار ، پل

 دیدگاه نهادی

 گویی  سیاسی و مهنی، بنانهادن شفافیت و پاسخها آزاداعطا     اصوصی و عمومیهابخش نهادها  حقوقی و سیاسی

 یاریدیدگاه هم

  اجتمام و روابط هاشیکه

 دولت و جامعه

 -جامعهه مههنی    -  اجتمامهاگروه

 هادولت -هاشر ت

بودن ماار ت، پیونههها، قابلیهت و مقیهاس،    تولیه ماترک، مکمل

 .دهنهیم  محلی را ارتقا هاسازمان

 (555: 9381بخش، منیع: )تاج
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 انقالب اسالمی و سرمایه اجتماعیب. 

  اعتماد متقابل، تعامهل اجتمهاعی متقابهل،    هاههیپهتوان حاصل سرمایه اجتماعی را می

  اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویر  ماهترک  هاگروه

ی و... از آینهه، پیونهها  اجتماعی، ماار ت سیاسی،  هار گروههی در سیسهتم اجتمهاع    

دانست. در عین حال، بررسی تحول و سناش میزان سرمایه اجتماعی به دلیهل  یفهی و   

  مربهوط بهه آن بها ماهکالت جهه       هاشااصبودن مفهو  سرمایه اجتماعی و انتزاعی

مواجه است. واضح است  ه یهافتن عههد ماهخص و قابهل قیهولی بهرا  بیهان سهرمایه         

هه همچون ایران اگر غیر ممکن نیاشه،  ار    بزرگ و پیچیاجامعهاجتماعی موجود در 

 بس دشوار و سخت است.

و تغییهرات   هها چهالش ایهن   .فراوان و متعهد  همهراه بهود    هاچالشدهه اول انقالب با 

متوسط )جامعه(  ،سه سطح ارد )فرد( متقابلشهن روابط فرآینههایی بودنه  ه در اثر فعال

قابهل توجهه دههه اول انقهالب اسهالمی       تگرفتنهه. از تغییهرا  شکل میو  الن )حکومت( 

انیساط سریع و فراسااتار  دایره منقهی  قههرت، افهت شههیه        چونمواردتوان به می

، گهرایش شههیه بهه    یهی فردگرابهر   یهی گراجمهع قهرت سیاسی، تقه   ژیو پرستتاریفات 

 گرایهی فرهن هی در  ماد ، تقه   ها گذارارزشبه  یتفاوتیبجویی ااالقی، رواج سیقت

بهه ارتیاطهات سهنتی  و     روزافزوننظا  اجتماعی، اعتماد به تعاون، اعتماد   هاعرصه لیه 

تقویت طییعی آن، انتظا  اجتماعی در قالب رشه گهرایش بهه ادغها  و مقاومهت در برابهر      

و شنااتی رایج در سایر جوامع، انتظا  سیاسی در قالب رابطه مستقیم رهیران   هاکیتفک

  هها حوزهمقاومت در   پردازال وگرایی فرهن ی، د  بر مینا  گزینش، انتظا  اقتصامرد 

تحهریم   و از طریهق جنهگ   هایدشمن باواسطهفرهنگ عاشورایی، تاربه  بر اساسمختل  

تههاو   بعهه از اتمها  جنهگ تحمیلهی،      (.932 :9388)عیوضی، اشاره  رد اقتصاد  و فنی 

بین مهرد ، مهرد  و دولهت، رهیهران     اد و ماار ت اعتم انیاشت سرمایه اجتماعی در قالب

 9331اقتصهاد   اهور را در دههه     رشه و توسعهسیاسی و مذهیی و عمو  جامعه، زمینه 
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  هادر عرصهانقالب اسالمی به  مک سرمایه اجتماعی بالقوه در جامعه ایران  فراهم نمود.

آورد و تحول و تغییر  اساسهی پهیهه    ،فرهن ی( ناگون )اجتماعی، سیاسی، اقتصاد  وگو

سهرمایه   بهه  دامهه، . در ارتقهاء آن گردیهه  موجب به فعلیت درآمههن سهرمایه اجتمهاعی و ا   

و  هها مؤلفهه  وو فرهن ی  سه بعه اجتماعی، سیاسیدر  انقالب اسالمیبرآمهه از  اجتماعی

 .پردازیممی هامهم آن  هاشااص

 

 ابعاد سیاسی سرمایه اجتماعی .1

رژیم شاهناهاهی و اسهتقرار نظها  جمههور  اسهالمی      نخستین نتیاه انقالب اسالمی، تغییر 

و اواست مرد  بود. دی ر دستاورد انقهالب تههوین قهانون اساسهی جمههور        میتنی بر آرا

اسالمی بود. افزایش ماار ت مردمی در امر حکومهت، از دی هر ثمهرات انقهالب محسهوب      

در آنهان   بهودن، ماهار ت مهرد  و حضهور    آن، قهانونی   هها شااصهه  نیتهر مهم ه  شودیم

و همچنین ههزار فامیهل از مقههرات     هاابرقهرتشهن دست  وتاهگوناگون است.   هاصحنه

اهالف بسهیار  از     اور، از دی ر دستاوردها  سیاسی انقهالب اسهالمی ایهران اسهت. بهر     

شهرق یها غهرب شهکل گرفتنهه،        هاقهرتمعاصر  ه عموماً با حمایت یکی از   هاانقالب

و حمایهت و پاهتییانی    )ره( اتکا به قهرت الهی، رهیر  حکیمانهه امها    انقالب ایران، تنها با

مرد  توانست استقالل سیاسی و حا میت ملی اود را به دست آورد. پیونه دین و سیاسهت  

دینی، رشه سیاسی و آگاهی عمومی مهرد ، شکسهت     ساالرمرد و ارائه ال و  نوین برا  

، ییجهو سهلطه و نفهی ههر گونهه      ریپذطهسلغرب و شرق، عه   گرسلطه  هاقهرتابهت 

جریان جنگ تحمیلی و با اثیات مظلومیت مرد  ایران در  طلیانه از اسال صلح  اچهرهترسیم 

از دی ههر  تهوان یمه را  هها دولههتدر سهطح   یهی زداتاهنج و طهرح سیاسههت   سهایر تهاجمهات  

 (. 258 و 251 :9383)منصور ،  دستاوردها  سیاسی انقالب اسالمی دانست

 در اوان )ره( حضهرت امها  امینهی   : مشارکت سیاسی مردم در انقالب اسالمی یک.

مسهلمانان   جیههه و  ، گروه مسهاه شهیخ  هایاصفهان ارداد از تر یب سه گروه 95نهضت 
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 ،اوالد آوردنهه )عسهکر   بهه وجهود  ؤتلفه اسالمی م  هائتیهآزاده، سازمانی تحت عنوان 

 اهللتیه آهاتی، شهیه باهنر، شههیه رجهایی،   (. افراد  نظیر شهیه مطهر ، شهیه ب5 :9335

اوالد  و شههیه عراقهی در ایهن    رفسناانی، عسهکر  االسال حاتموالیی،  اهللتیآ انوار ،

 شااه(. 9 :9334)بادامچیان،  سازمان فعالیت داشتنه. ههف آنان تیلیغ فرهنگ اسالمی بود

بهه تیلیهغ دیهن     نقهاط  اهور  مهذهیی در اقصهی     هها گهروه با تاکیل  ئتیهفرهن ی این 

بهه   هها گهروه (. در دوان انقهالب اسهالمی ایهن    919 :، جلهه دو  9369 ،)مهنی پردااتیم

  هها تیه فعالدولتهی میهادرت ورزیههه،      هها سازمان هی لاسالمی در   هاانامنتأسیس 

محملهی   ،انقالبی آن سازمان را در راستا  انقالب اسالمی تنظیم نمودنه. به عیارت دی هر 

در دوران انقالب اسالمی فعال بودنه مساجه نیز  ارمنهان در انقالب شهنه. برا  ماار ت 

به افااگر  در مورد رژیهم  نیز نه. روحانیون مساجه شهو به ستاد میارزاتی انقالب تیهیل 

اما  امینی و نوارها  صحیت ایاان از طریق آنان پخش شه.   هاهیاعالمشاه پردااتنه و 

عهزادار  نفهرت و     هها دسهته در قالهب   هاابانیا ت در ه و حرمرد  با تامع در مساج

شههها    چهلهم ابتها در  هاییمایراهپمخالفت اود را نسیت به رژیم شاه ناان دادنه. این 

شهرها  مختل  و نیز در روزها  مذهیی نظیر عیهه فطهر و عاشهورا  حسهینی صهورت      

 نهه یهز  ننههه نیمتهأ در مراحل نهایی انقالب گسهترش بیاهتر  داشهت. بهازار     و پذیرفت 

از وقهایع   تهوان یمدر انقالب شر ت داشت. آنچه  هامغازهو اود با بستن  بود هااعتصاب

انقالب نتیاه گرفت این است  ه سازمان مذهیی به رهیر  یک مرجع تقلیهه و همکهار    

 مقها و ب رد  در انقالب شه. مساجه ، تکایابرا  ماار ت م  الهیوسشاگردان و پیروان او 

، یزننهیس  هادستهسنتی مذهیی نظیر   هاقالبو مرد  در  ر ه ستادها  انقالب بودنهمتی

، بهه  شههنه یمه محلی  ه تحت رهیر  مساجه اداره   هاتهی مو در بعضی نقاط از طریق 

جهیه ماننه ادارات نیز به انقالب پیوستنه و از   هاسازمان .ماار ت در انقالب پردااتنه

بهه چهاپ و    شههنه یمه می  ه از ستادها  واقع در مساجه رهیهر   اسال  هاانامنطریق 

در این رونه . بازار نیز میادرت  ردنه هاییمایراهپو  هااعتصابتکثیر اعالمیه و شر ت در 
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انقالبی به   هاحر تشهن بازار زنگ اایار شر ت فعال در ماار ت فعال داشت. با بسته

بهازار   روز در سرنوشهت انقهالب مههم اسهت.    آن  شهنهیمو مرد  متوجه  آمهیمصها در 

گفهت   تهوان یمه االصهه   طهور  بهه انقالب ماار ت داشهت.    هانهیهزهمچنین در تأمین 

اسهالمی( سهتون    مؤتلفهه   هائتیهمذهیی سنتی )مثل مساجه( و جهیه )مثل   هاسازمان

 سهیه   سازمان ماار ت ،ماار ت مرد  در این جنیش بودنه. بازار لهیوساصلی انقالب و 

اسالمی   هاانامنانقالب به آن پیوستنه و با رهیر    ریگاوجادار  با   هاسازمانبود. 

، ماهار ت مسهتخهمین دولهت در    گرفتنهه یم ه دستورات اود را از مساجه و روحانیت 

 انقالب را موجب شهنه. 

قهرن حا میهت نظها      25: سرنگونی نظـام شاهنشـاهی و اسـتقرار حاکمیـت الهـی      دو.

اهی بر ایران معیارهایی را بر این  اور حا م سااته بود  ه در آنهها سهعادت، عهزت و    شاهنا

ی بها زر و زور و تزویهر، فسهاد،    نظا  شاهناهاه  ،سربلنه  ملت جایی نهاشت در فرهنگ مرد 

مترادف بود. از یک سو، رژیهم پهلهو  بهه     هاارزشو در یک  ال ، ضه  یعهالتیب ای و حق

اهود را سهنت محتهو      و دوا له نظا  شاهناهاهی بهر ایهران، حیهات     سا 2511پنهار حا میت 

آمریکا و غرب در ایران، رژیهم شهاه را     ها گذارهیسرمار،  و از سو  دی دانستیمتاریخی 

. سهاات یمه چنان مقتهر و مسلح سااته بود  ه هر گونه تصور تزلزل یا سقوط آن را نهاممکن  

و نههال طییهه    برچیهه دسهتاورد اهود، ایهن نظها  را      نیترینیعبا این حال، انقالب اسالمی در 

رایهج سیاسهی در     هها نظها   را در ایهن  اهور ناهانه.   « استقالل، آزاد  و جمهور  اسالمی»

انهیامنهان جهان ریاه دارد  ه در طول تاریخ بر اساس نیازها  مقطعی بهان دست   هاهینظر

پا و حا میت زورمهارانه  لیسها بهه نها     پس از تاربه قرون وسطی در ارو ،برا  نمونه انهافتهی

دادن آن را برگزیهه. بها   نهادن دیهن و نا ارآمهه جلهوه    ار  نارغرب راه« لییرال دمو راسی» ،دین

از احکها  فهرد      اماموعهه رفته رفته اسال  بهه   ،اثرپذیر  انهیامنهان مسلمان از این نظریه

ار نقای نهاشت. بها انقهالب اسهالمی    محتوا بهل شه  ه در سرنوشت اجتماعی بو  م ریتأثیب

موضوم تقیه به دین دی ر بار مورد تأییه قرار گرفهت و در بسهیار  از اصهول و فصهول      ،ایران
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قانون اساسی مورد توجه واقع شه. تا قیل از پیروز  انقالب اسالمی، حا مهان و سیاسهتمهاران   

تا مهرد  را از داالهت     ردنهیمتز جهایی دین از سیاست را تیلیغ  -غربی  هانظا هم ا  با -

. این گونه بود  ه حکا  مستیه و حامیان اارجی آنهها بها آسهودگی    بازدارنهدر سرنوشت اود 

این مرز و بو  پردااتنه. انقالب اسهالمی ایهران بها  اهیهن       هاثروتااطر به چپاول منابع و 

مهرد  در سرنوشهت   داالت  ،اط بطالن بر تز جهایی دین از سیاست، بر اساس تعالیم اسالمی

اود و امور سیاسی را ضرور  شمرد و دیانت و سیاست را بر پایه این جملهه معهروف شههیه    

الز  و ملهزو  یکههی ر   « سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست مها »مهرس  ه 

 (. 962و  963 :9381دانست )عیوضی و هراتی، 

دور ن اه داشهتن مهرد  از مسهائل و    : ، بینش و مشارکت سیاسی مردمافزایش آگاهی سه.

رژیم ناماروم است تا حیات اود را تهاو  بخاهه. رژیهم     هااستیسجامعه، از   هاتیواقع

بینش اجتماعی و سیاسی مرد  عمیق ن ردد و جامعه  هی وشیمپهلو  نیز با پی یر  این ههف 

و تقویهت بیهنش سیاسهی     هها یآگاهبه سر برد. با پیروز  انقالب اسالمی، افزایش   ایریبدر 

 اهور    هها  زیربرنامه ی، سرلوحهمرد  به عنوان اصلی مهم در قانون اساسی جمهور  اسالم

 هها هگاهیدبهین ترتیب، مرد  به منزله صاحیان اصلی انقالب و ولی نعمت نظا ، با  .قرار گرفت

ث از در بحه  ،یشهاه سهتم در رژیهم  اویش به یار  حکومهت اسهالمی شهتافتنه.      هاآرمانو 

در سرنوشهت اهود داالهت     توانسهتنه ینمه مرد  محلی از اعراب نهاشتنه و  ،ماار ت سیاسی

 ننه. رژیم سلطنتی با  ودتا رو   ار آمهه بود و قوه مقننه شکلی فرمایاهی داشهت و اثهر  از    

.  انقالب اسالمی ایران با تغییر این وضعیت، مرد  را اوردینمماار ت سیاسی مرد  به چام 

سرنوشتاان حساس  رد و آنها را به ماار ت سیاسی فرااوانه.  متر از دو ماه پهس   نسیت به

گهذارده شهه و بهه فاصهله  مهی از آن،       یپرسه همهه از پیروز  انقالب اسالمی، اصل نظا  بهه  

انتخابات مالس ایرگان قانون اساسی، ریاست جمهور  و مالهس شهورا  اسهالمی برگهزار     

ماار ت سیاسی گسترده مرد  بهود )عیوضهی و    دهنههناان ه جمل ی  ییهایپرسهمهگردیه، 

 (. 964 :9381هراتی، 



  93 تابستان 64فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره  ــــــــــــــــــــــــــــــــ 131

 اول انقالب اسالمی در انتخابات دهه کنندگانشرکتحضور 

 تاریخ کنندگانشرکتدرصد  عنوان ردیف

9 

2 

3 

 جمهور  اسالمی یپرسهمه

 ایرگان قانون اساسی

 تأییه قانون اساسی

2/18 

49/59 

31 

92/9/9358 

92/5/9358 

92/1/9358 

4 

5 

6 

3 

 دوره اول ریاست جمهور 

 دوره دو  ریاست جمهور 

 دوره سو  ریاست جمهور 

 دوره چهار  ریاست جمهور 

86/63 

36/64 

51/34 

54 

5/99/9358 

2/5/9361 

91/3/9361 

25/5/9364 

8 

1 

91 

 دوره اول مالس شورا  اسالمی

 دوره دو  مالس شورا  اسالمی

 میدوره سو  مالس شورا  اسال

52 

5/65 

32/51 

24/92/9358 

26/9/9363 

91/9/9363 
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 (.911 :9388منیع: )عیوضی، 

 

آشنایی با فرهنگ سیاسی انقهالب، بررسهی     هاراهیکی دی ر از : شعارهای انقالبچهار. 

  هها انیه جرشعارها نیز در این  .شهیماست  ه در طول انقالب سر داده   شماریبشعارها  

چپ و غیر دینی قابل تاخیص بود. ا ثر شعارها به زبهان آهن هین شهعر      هاانیجراسالمی از 

 ،«نهضت ما قرآنیهه،  اهور مها اسهالمیه     ». از جمله شعارها  اسالمی: شهنهیمفارسی سر داده 

« اسهت   تر ی ثاین حکومت از حکومت یزیه »و « سکوت هر مسلمان، ایانت است به قرآن »

(. در شعارها  اسالمی بههین   ردنهیمعاشورا متصل  حادثهبود ) ه بهین ترتیب انقالب را به 

 است نیا»، «قط حزب اهلل، رهیر فقط روح اهلل حزب ف» :شهیمنحو از آیت اهلل امینی ستایش 

ش( و  9353 / 9138از جمله شعارها  چپ  هه در محهر  )   .«قرآن، امینی  شعار ملی؛ اها،

، «انقالبهی  رزمنههه   بهاد زنههه : »، عیارت بود ازهیرسیمش( به گوش 9353 / 9131ایل سال )او

بعضههی از شههعارها میههان همههه  در عههین حههال،«. درود بههر فهههایی » و« مههرد  را مسههلح  نیههه »

آمریکها را بهه    سرسپردگان»، « ارتر شاه، سگ »، «مرگ بر شاه »ر  ماترک بود: فک  هاشیگرا
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در ایهن  «.  میزنیمدر ایران را به هم   هایانکی ایم و قهرت یکتاتور ایران را مید» ،«بزنیم  دار

در . انهه شههه ن ماهخص  دو دشمن مهرد  ایهرا   عنوان بهسلسله شاه و سلطه بی ان ان  ،شعارها

اسهتقالل، آزاد ، جمههور    »  ه ائتالف مردمی حول آنها شهکل گرفهت:   ییهاشعار نهایت نیز

سهال ، دمو راسهی،   ا»، «زنهه باد امینی»عه شنیهه شه( و به ب 9353هریور ش 3) ه از « اسالمی 

 (. 535و  536 :9383)فوران،  «آزاد  و برابر 

 هه اهود را بها     در پهی آن اسهت  ایههئولوژ  انقالبهی غالیهاً    : دین و ایدئولوژی پنج.

ی  هه  نهون  ه هنوز جامعه را فسهاد     اگذشتهو منزه یعنی   ااسطورهبیش و م  اگذشته

مالکیهت   پیونهه دههه: جامعهه قیهل از     ،، در بر ن رفته بهود باعث محکومیت آن شهه است

. ایهن  قیل از ماشین و تکنولوژ  و غیهره  ، قیل از وابست ی،اصوصی، قیل از سلب آزاد 

نوم گرایش الیته به معنا  برگات به عقب )سیر قهقرایی( نیست، زیرا ایهئولوژ  انقالبی 

بها گسسهتن از وضهع  نهونی و      ،و منهزه را بیافرینهه. بههین ترتیهب    فردایی نهو   اواههیم

آل هایه نههیآدور و به   اگذشتهاود را به  اواههیمنزدیک، ایهئولوژ  انقالبی   اگذشته

یکی  (.236 و 233 :9381روشه، پیونه دهه ) ،تا  نون بار به اود دیهه آنچهاز  تر املو 

ه ایهئولوژ  انقالب است. ایهئولوژ  انقهالب بهرا    از وظای  مهم رهیر ، تهوین و ارائ

  هها ارزشطهرد و نفهی نظها  و     رنههیدربرگبراوردار  از مقیولیت وسیع اجتماعی بایه 

موجود باشه و آینهه مطلوبی را پیش رو  انقالبیون ترسیم  نه. در ایران سهه ایههئولوژ    

 هه میلغهان آنهها سهعی      بهود ناسیونالیسم، سوسیالیسم و اسال  از اوایل قرن اایهر مطهرح   

جامعه مطلوب اود پیروان بیاتر  را جلب  ننه. اسال  بهه عنهوان    دادنبا ناان  ردنهیم

مکتب الهی در اعماق قلب و روح اقاار وسیع جامعه نفوذ تاریخی داشت. مذهیی  هه در  

ویان روستاها و شهرها، در میان طیقات فقیر و غنی،  ارگران،  ااورزان،  ارمنهان، داناا

حهاقل بر راه و رسهم زنههگی افهراد و احهوال شخصهیه آنهها حها م بهود.          ،و روشنفکران

آن به صورت سنتی مسلمان هسهتنه و ا ثهر آنهها بهه دسهتورات       %18 ه حهاقل   اجامعه

تر  بهرا  پهذیرفتن   بیاه ، آمادگی  ننهیم تاب آسمانی اعتقاد داشته و به احکا  آن عمل 

اجتماعی و از جمله انقالب  -ایهئولوژ  تحول و تغییر سیاسیان ایهئولوژ  مزبور به عنو

و بهه آن امتیهاز و جلهوه     سهازد یمه دارد. ویژگی  ه اسال  را از سایر مکاتب سیاسی جهها  
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واقعیهت و   .9اسال  است  ه اطهوط ماخصهه آن عیارتنهه از:     ینیبجهان، دههیمااص 

و مهبر  عالم، حکهیم و قهادر    جهان ماد  میهأ .2هستی مساو  با ماده و طییعت نیست. 

سرپرسهتی و والیهت    هستی تحهت  .3 ه بر تما  روابط و عوامل طییعی حا م است.  ددار

 درو موجودات ماد  با والیت و تهبیر اهاونه از نقهص بهه سهو   مهال      الهی قرار دارد

بلکه بعه معنهو    ،بعه ماد  نه صرفاًانسان  .4و بازگات همه به سو  اوست.  انهحر ت

انسان موجود  ابه  و جاودانی است  .5م دارد و به سو   مال مطلق در حر ت است. ه

آزاد و انسهان موجهود     .6و عوالم دی ر  در پیش دارد.  شودینمو با مرگ فانی و نابود 

زنههگی در ایهن    .3. رسهانه یمه است  ه با ااتیار، حر ت تکاملی اود را به پایان مسئول 

و با عمل اود زنهگی ابه  و   نهیمان در آن تحصیل  مال است  ه انس  امرحلهجهان 

ابتها بایه حا میت موجهود   ،ارائه ایهئولوژ  انقالبدر . هینمایمحیات جاودانی را تأمین 

برد و این  ار  بود  ه رهیر  سؤالمسلط بر نظا  را زیر   هاارزشرا نفی و طرد نمود و 

ا به آن پرداات. وظیفه بعه  ایهئولوگ انقالب انقالب به عنوان ایهئولوگ انقالب در ابته

عملی رسیهن بهه آن   وهیشاین است  ه جامعه  مال مطلوب را نه تنها ترسیم نمایه، بلکه 

(. تعالیم اسالمی به عنوان انهیاهه و آرمهان   991ه 998 :9383را هم ناان دهه )محمه ، 

بهه تههریج    ،-یافهت  نمهود  بهارز   9342اهرداد   95پس از قیها     هاسال ه در -جهیه 

رقیب، یعنی مار سیم و ناسیونالیسم را به حاشیه برده و در سهطح    ها هئولوژیاتوانست 

مرد  نفوذ  نه. ایهن گسهترش در زمهان وقهوم       هاتودهبین نخی ان سیاسی و   اگسترده

اسهتقالل،  » جهیهه ماننهه   هها  آرمهان انقالب اسالمی از طریق شعارها  انقالبیون در بیان 

غیهر    هها گهروه هم انی به شعارها   یتوجهیب ،و در  نار آن« د ، جمهور  اسالمیآزا

  هها انقهالب اهالف سهایر    قابل مااههه بود. بهر  -به رغم تیلیغات گسترده آنها-اسالمی 

اما  امینی بودنه. افزون بر این،   هااهیانهاسالمی و   هاآرمانمعاصر، عمو  مرد  تابع 

عمهه انقالب اسالمی بها دی هر     هاتفاوتانقالب ایران نیز از  اصالت فرهن ی ایهئولوژ 

چهار ر ن حکومت بر مینها  تعهالیم    ،معاصر است. در آرمان انقالب اسالمی  هاانقالب

انقالب اسالمی نمونه منحصر به  ،الهی، استقالل، آزاد  و عهالت وجود دارد و از این نظر

 (.43 :9383فرد است )جمعی از نویسنهگان، 
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 سرمایه اجتماعی ابعاد اجتماعی .2
 ریناپهذ تحمل ه غیر قابل قیول و انقالب در حقیقت عیارت از قطع رابطه با وضعیت حاضر است 

و در مقابهل، سهعی     نهیمو به عیارت دی ر، وضعیت حاضر را به طور  امل نفی و طرد  باشهیم

م ر  شودینمحاصل  هایدگرگوناین  بنا  محیط اجتماعی و انسانی  امالً متفاوتی دارد.ایااد در 

 هه بهه دنیهال آن بهاز       اجامعهو یا  ل  بخای ازبه دنیال تغییرات عمیق در وضع روانی و شعور 

(. تغییهر  223 :9381هم تغییرات دی ر  در روحیه و سازمان اجتماعی ایااد اواهه شه )روشهه،  

در مهت زمانی  وتاه بهه صهورتی   و قابل بررسی  تیرؤقابل   هاههیپهاجتماعی عیارت است از 

 توانهه یمه  اشیزنهگ ه هر شخص معمولی نیز در طول زنهگی اود یا در طول دوره  وتاهی از 

را بیینه و یا نتیاه مهوقتی آن را دریابهه. عهالوه بهر      اشیقطعتغییر را شخصاً تعقیب نمایه، نتیاه 

و تفهاوتش   ردیپهذ یمعینی صورت محیط جغرافیایی و اجتماعی م محهودهتغییر اجتماعی در  ،این

جغرافیایی و یا در  ادر  یک محهوده در چهارچوب توانیمبا تحول اجتماعی این است  ه آن را 

انقهالب اسهالمی    (.26 :9381روشه، فرهن ی ایلی محهودتر  مورد مطالعه قرار داد ) -اجتماعی

 سهت یبایمدستاوردها  آن  ه برا  بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و  بودنوعی تغییر اجتماعی 

 . ردپهیه آورده مطالعه سااتار جامعه ایران  گوناگون  هاعرصهدر تغییرات اجتماعی را  ه 

آنتونی پارسونز )سفیر ان لیس در ایران( علت اصهلی قیها  مهرد  را در    : مشارکت مردم یک.

ه همهین دلیهل   به  .دانستیم گرفتیممتقن جامعه آنها  ه از مذهب سرچامه   هاارزشنابود  

ماد  و اقتصهاد  بهود.     هااواسته،  ردنهینممرد  تنها چیز   ه در شعارهایاان مطرح  بود  ه

آنها تحت لوا  مذهب و شعارها  آن و از مساه  ه عیادت هاه همهه مسهلمانان اسهت و تحهت      

ه در میهارز  ینقش حساس و مهمه  رزمانیدرهیر  روحانیان قیا   ردنه و پیروز شهنه. مساجه از 

بهرا  ادا  فهرای  دینهی در     روزههمه. مرد  انهداشتهجائر حا م و نفوذ بی ان ان   هانظا علیه 

جههان    هها انقالباالف  . برانهشههیممساجه به عنوان عیادت اه مستمر و دائمی گرد هم جمع 

ایهران  در انقهالب   ،دنه رروسیه و چین  ه طیقه و گروه ااصی انقالب  ها  فرانسه،نظیر انقالب

 ار نهان دولهت، داناهاویان و     اقاار و طیقات مختل  جامعه اعم از  ااورز،  هارگر، اصهناف،  

آموزان شهر  و روستایی در همه نقاط  اور با هم قیا   ردنه و بهون آنکه بهه ائهتالف یها    دانش

. دادنهه یمه ، شهعارهایی واحهه   صهاهمهمه  ،نیاز  شود هاگروهمتفاوت   هااواستهتفاهم بر سر 

در تظاهرات روزها  عیه فطر، تاسوعا و عاشورا  توانیمتیلور عینی این وحهت و یکپارچ ی را 
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مطلقهاً جمعهی را    اراده مردمهی،   هها تهوده انقالبهی    هاحر تدر تهران دیه. اصوالً  53در سال 

ی اسهت  سیاس  ااسطورهجمعی  اراده. باشهیمدنیا بسیار نادر   هاملتو در تاریخ   نهیمآشکار 

آن را تحلیل و یا توجیهه   یدهسازمانتاکیالت و   وشنهیمیا فالسفه به  مک آن  دانانحقوق ه 

 :و بهه قهول میاهل فو هو     شهود یمه تئوریک دارد و  متر به چام دیهه   اجنیهجمعی  اراده . ننه

  اارادهین اما در تهران و در تما  ایهران چنه   ،«ماننه اها یا روح، شایه هرگز به چام دیهه ناود»

شههت و عمهق انقهالب را در ایهران      آنچهه مااههه شه و عینیت مطلقاً روشن و ثابت باقی مانه. 

جمعی مرد   ه از نظر سیاسی شهکل گرفتهه و مهورد     ارادهو عامل آن بود، یکی   ردیمماخص 

و در تغییهر اساسهی    آنهها  ارادهتردیه هیچ  س حتی دشمنان و شاه هم نیود و دی ر  اواست و 

 (.13 :9383حا م بر جامعه بود )محمه ،   هاارزشاجتماعی و  -بنیادین سیاسی

میزان ماار ت مردمی در انقالب بسیار باال بود. نکته مهم این بود  هه ایهن ماهار ت نهه فقهط      

 طهور  ه به  ،شهه یمو ثروتمنه جامعه نیز   ردهلیتحصشامل قار پایین و  ارگر ، بلکه شامل افراد 

( در حهود دو میلیون نفر از همهه قاهرها شهر ت    9353تاسوعا و عاشورا )آذر  ها یی ه در راهپیما

بهه   هه در   عمهومی، قههرت و جاذبهه هناهار  بهود      و ماار ت  ریگهمهاین  از علل ییک .داشتنه

زیهاد  نیهز    جانی  هانهیهز. مرد  عالوه بر ماار ت، ا  داشتآمهن آن، رهیر  نقش عمهه وجود

سهویی و انسهاا    ههم  ،شهن پیونه آنها با انقالب و در واقعترقیعم ه موجب  اتنهبرا  انقالب پردا

پیونهه   ،در انقالب ایهران مهم عامل دی ر  ،اجتماعی . در  نار عوامل سیاسی، اقتصاد  وشهیمبیاتر 

انقالب را در چام آنها نهاچیز    هانهیهزو  هراسانهینماطر  هیچ را از  مرد الهی بود  ه  -مذهیی

 ر و بهرا  اصهالح   . مرد  در  نار انساا  بسیار قو ، آماده همه گونه فها ار  برا  یکهیانهینمایم

 (.  926و  923 :9383پور، جامعه نیز بودنه )رفیع

رهیر  سیاسی اما  در انقالب اسالمی از دو جنیه زیر قابهل  : امام و رهبری سیاسی دو.

و نفهوذ   انقالبی  هاتیفعالونه میارزه و سیاسی در ر  ها استراتژو  هاروشبررسی است: 

میارزه سیاسی امها     هاوهیش نیترمهمدر اذهان عمومی و محیوبیت گسترده مردمی.  رینظیب

 نه از:بود عیارت

 ردن میارزات سیاسی: اما  هرگز به دنیال ایااد حهزب و تاهکیالت سیاسهی    . مردمی9 

و دور از دسترس مهرد  عهاد     د ریمگرا یهمیارزه را  نخ ، اوهیشرسمی نرفت؛ زیرا چنین 

گسهترده مردمهی امیهه      هاحر تسازمانی محهود، به   هاتیفعال. اما  به جا  دادیمقرار 



 131 ـــــــــــــــــــــ ساالری دینیدر مردمماعی ارتقاء سرمایه اجت و انقالب اسالمی

مذهیی آنان را بهه میههان میهارزه سیاسهی       هاتودهبخای به با آگاهی هی وشیمبسته بود و 

 پی داشت. بکاانه و موفقیت اما  در این زمینه شکست  امل رژیم را در

آن همراه   هامرارتو  هایسخت شهیمشهن میارزه باعث  ردن میارزه: مذهییمذهیی .2 

میارزان مهذهیی   ،با اجر اارو  و مرگ در این راه نیز شهادت محسوب شود. به همین دلیل

 و از مقابله با نیروها  مسلح هراس نهاشتنه. رفتنهیمشااعانه به استقیال مرگ 

چریکهی، تهرور و     هها جنهگ آوردن بهه  مای مسلحانه: اما  به جها  رو  پرهیز از  .3 

 نیتهر مههم مردمی رو  آورد.  زیآممسالمت  هاحر تبه  ،مختل  مای مسلحانه  هاجلوه

انقهالب   ،بهود. در واقهع   زیه آممسالمتجلوه میارزه سیاسی در انقالب ایران تظاهرات آرا  و 

 .شهینمثر  از جنگ و ااونت از سو  مرد  دیهه پیمایی مردمی بود و اایران انقالب راه

 زیه بران ااهتالف  مسائلحفظ اتحاد و انساا : اما  در طول میارزه سیاسی همواره از طرح  .4 

ااتالف  ،وحهت مخالفین مذهیی رژیم را حفظ  نه. به همین دلیل هی وشیمو   ردیماوددار  

و  هها شیگهرا و رهیر  اما  تما   اوردیمو تاتت به نهرت در صفوف میارزین مذهیی به چام 

تها   ،و به هر حال، اتحاد مخالفین رژیم قیل از انقالب اسهالمی  دادیممذهیی را پوشش   هاجناح

 اما  برا  حفظ انساا  نیروها  میارز بود.  هااستیسحه زیاد  مهیون 

گذشهته از   ،محیوبیت و نفوذ مردمی اما : شخصیت اما  ابعاد مختلفی داشت نخست اینکهه  .5

امها  را از دی هران متمهایز     ،و صفات ااالقهی اهاص   هایژگیوعلمی، فقهی و عرفانی   هاجنیه

سیاسی و زنههگی سهاده و زاههانهه و     یزهوشیت،  ریگمیتصم. تقوا، شااعت، قاطعیت در  ردیم

رهیهر    ،، اما  به عنوان مرجع تقلیهشخصیت اما  بود. دی ر اینکه  هایژگیواز  ، ریناپذسازش

سیاسی و مرجعیت مهذهیی را در ههم آمیخهت و همهین امهر رهیهر  انقهالب ایهران را از سهایر          

 هاهیانیب. گسترش شور انقالبی و هیاان میارزه نیز بر محیوبیت اما  افزود.  نهیممتمایز  هاانقالب

اما  نیهز او را بهه    ریناپذسازشاما  سرشار از شور و حماسه بود. رفتار قاطعانه و   اهیسخنرانو 

 (.  932ه 936 :9383بهیل تیهیل نمود )جمعی از نویسنهگان، بیرهیر انقالبی 

شامل عیهاراتی   ،دادیممخاطب قرار با آن زبانی  ه آیت اهلل امینی در سخنان اود مرد  را 

اینهها   همهه بود و « ایران مظلو »و « ملت عزیز و شاام»، «و شاام ایرانمرد  آگاه، میارز »نظیر 

و « امهت میهارز اسهالمی   ». او مها  اصهطالحات اسهالمی   ختیان یبرماحساسات ملی مرد  را 
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انتظهار  »عیهاراتی نظیهر     ری هارگ بهه . روحانیت عمهالً بها   بردیمرا به  ار « مرد  مسلمان ایران»

بهر  »و « ا  شهود این یک تکلی  الهی است  ه بایه انا» ،« ت  نههمه امت اسال  ماار رودیم

(. 534 :9383)فوران،   ردیمدعوت  هاییمایپراه، مرد  را به شر ت در «عههه مرد  ایران است

تردیه نیست  ه عامل بسیار مهم در ورود مذهب به صحنه انقالب و تأثیر ش رف آن بر مرد ، 

 العادهفوقایاان  ، ه به علت پیونه بسیار قو  الهی ما  بودزماتیک ا اری -نقش رهیر  روحانی

 (.926 :9383پور، عشااعانه و قهرتمنه عمل نمودنه )رفی

و نهه چنههان    9 م و بیش پنهان طور بهمرد  برا  انقالب   هازهیان : انسجام  اجتماعی .سه

آنهها و رهیراناهان     هاستهاوادر  جیتهربه  ه  دادیمآنها را شکل   هاارزشاههاف و  ،2آشکار

  زیه رهیه پانظها  ارزشهی جهیهه      ،ظاهر و نهایتاً در قانون اساسی نیز منعکس شه. بهین ترتیب

و نابرابر ، استیهاد، وابست ی بهه غهرب و تمایهل     یعهالتیب ه عناصر مهم آن از بین رفتن  هیگرد

  هها  منهه قهانون (. با توجه به 936و  923 :9383پور، )رفیع بیاتر به مذهب، ایثار و انساا  بود

چنه عامل باعث انساا  قو  بین مرد  در هن ا  انقالب و دوران بعه از آن شهه:   ،پویایی گروهی

یعنهی مهذهب    هدهنههینوایهئولوژ  . 3 ،انقالب نیرومنهرهیر   .2 ،دشمن ماترک قو  )شاه( .9

پهذیرش  . 5 ،ر میهارزات فعالیهت ماهترک و ماهار ت مهرد  د    . 4 ،عمیهق در مهرد     هها اهیبا ر

دههه اول دههه انسهاا  و تاربهه      (.925 :9383پهور،  زیاد جانی از طرف مهرد  )رفیهع    هانهیهز

دینی برا  انقهالب و نظها  اسهالمی      هاآموزههمکار  جامعه و حکومت در سایه  مهتیطوالن

ن فهراوان، مسهائلی چهو     هها تیمسهئول است، امر   ه ضمن تقویهت ههر یهک و تولیهه نیهاز و      

ماروعیت، اطاعت و ماار ت سیاسی را به لحاظ داالهی و سهطح و عمهق برقهرار  ارتیهاط بها       

هها  بعهه  متحهول و بهه تعییهر      محیط پیرامونی در منطقه و جهان را به لحاظ اهارجی در دههه  

   (.913 :9388نمود )عیوضی،  متأمل ترحیصح

 ،پوپولیسم مذهیی  هامضمون دی راز : شهدا یهاچهلمو برگزاری  فضیلت شهادت چهار.

. مهرد   هیبخاه یمو جسارت  جرئتتأ یه بر فضیلت شهادت بود  ه به مرد  در تظاهرات عظیم 

نظم آن را از ههم پاشهیهنه و بها     رازهیشمسلح ایستادنه تا سراناا   سرتاپادر برابر ارتش  سالحیب

                                                                                                                   
1. Latent 

2. Manifest 
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نه. نیکی  هه  در  را در سر وب جمعیت متزلزل ساات اشاراده ،توسل به هویت اسالمی ماترک

جان انسان حتی جان  سهانی  هه دشهمن تلقهی     : »هیگویم  اتودهبودن جنیش زیآممسالمتمورد 

باال  رژیم در آارین مراحل انقالب  رده موارد  نادر از جمله معهود افراد ، محتر  بود.شهنهیم

. بهه رغهم آن همهه    «زنهگی آمریکاییان نیز از تعرض مصون بود وگرنهاز این قاعهه مستثنی شهنه 

موارد تاراج و غارت اموال بسیار معهود بودنه. مرد  تنها امهوال و   ،اسارتی  ه بر اموال وارد شه

ریختنه و به آتش  ایهنه. در مورد ایهن   هاابانیارا به  هایفروشماروبو  هابانکاثاثیه ادارات، 

رژیهم پهلهو  را سهرن ون     مرد  با دست االی و ایمان قو » شهیمعه  توسل به ااونت گفته 

 وچهک، بلکهه     هها  ارگاهوران نه به عنوان  ارگران پیاه (.534و  535 :9383)فوران،  «سااتنه

شهر  و فعالیت بازار ، در انقهالب شهر ت داشهتنه و از نظهر       اتودهدر مقا  بخای از جنیش 

 -همن(، فوریهه )بهمهن  ب -ژانویه )د   هاماه  هاچهلمتعهاد، نقش مهمی را در برگزار  مراسم 

(، قیل از پیوستن صههها  9353ارداد  -)اردییهات 9138فروردین( و مه  -اسفنه(، مارس )اسفنه

انقهالب،   انههر ار دستتاکیالتی روحانیان و بازاریان  بهنهبه عههه داشتنه.  نفستازههزار نیرو  

ش بهود. در رأس ههر    9353 /  9138انقالب اسالمی در سراسر  اور در اواار سال   هاتهی م

و در امهور پاهتییانی از    گرفهت یمه غالیهًا یهک روحهانی طرفههار آیهت اهلل امینهی قهرار         ، میته

بهمهن( و   -ش اود فعهال بودنهه. در ژانویهه )د    ، رفاه و غذا و امنیت مناطق زیر پوشهااعتصاب

و نظهامی  انقالب دوشادوش دولت، وظای  اقتصهاد ، سیاسهی     هاتهی م ،اسفنه( -فوریه )بهمن

 (.568 :9338بر عههه داشتنه. )فوران، 

و روابهط   هها  هنش انسهانی وابسهته بهه      هها گهروه و تهاو  جوامع و  بقا: اعتماد اجتماعی .پنج

نسهاا ، همههلی و   پیوسهت ی، ا  دهنههناانانسانی در گروه   ها نشست. سطح و عمق   آنهااعضا

انسهانی را شهکل     هها  هنش سهطح   آنچهه ه علو  انسانی معتقهن نظرانصاحبست. تعلق میان اعضا

آنهها    هها  هنش سهطح   ،تر باشهه ست. هر مقهار نیازها  افراد بیاتر و پردااتههاانساننیاز  ،دههیم

نیز بست ی به اعتماد و عواط  افراد نسهیت بهه یکههی ر     ها نشعمق  .شودیم ترعیوسو  ترگسترده

ارتیاط اجتماعی توجه داشت. در مطالعهات مربهوط بهه     در اعتماد بایه به طرفین درگیر ،دارد. بنابراین

 یشهناات روان ی وسیاسهی، اقتصهاد ، اجتمهاع     هها هگاهیه دمتفاوتی از جملهه    هاهگاهیداعتماد از 

برا  تحلیهل  اا . در این ننهیماستفاده شهه  ه هر یک از منظر و سطح تحلیلی ااصی به اعتماد ن اه 

 .میدهیمر سه سطح ارد، میانی و  الن مورد بررسی قرار اعتماد در دهه اول انقالب آن را د
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   :شودیم: اعتماد در سطح ارد به سه سطح مربوط الف( سطح خرد

اعتماد عاطفی: به اطمینان و عالیق ماترک با اعضا  اانواده مربوط است. این اعتمهاد مینها و    .9

رتیهاطی بها اویاهان: بهه سهطح      اعتمهاد ا  .2سایر روابط اعتماد  فرد با دی هران اسهت.    دهنههشکل

اعتماد ارتیاطی با دوستان: به سهطح   .3 ه فرد به اقوا  و اویاان اود دارد.  گرددیماطمینانی اطالق 

 دوستان اویش دارد.    ه فرد به گرددیماطمینانی اطالق 

 هه فهرد    شودیم: اعتماد در سطح عا  و عمومی به سطح اطمینانی مربوط ب( سطح میانی

جامعه،  مؤسساتو  هاسازماندارد، مثل اعتماد به  شناسهینممو  مرد  و آنهایی  ه نسیت به ع

 .، معلمین و غیرههارسانهپلیس،  ،، راننهگاندارانمغازه

سیستم حکومتی و و مقیولیت نظا  و  به: این اعتماد به سطح اطمینان مرد  ( سطح کالنج

ارزیهابی   بیهان ر ایهن وضهعیت    ،رت دی هر . بهه عیها  گرددیمو اقهامات دولت مربوط  هاتیفعال

 سیاسی ناشی از ارتیاط مرد  با نهاد دولت است.  

، جنهگ تحمیلهی، سهیطره مهذهب و     9353چهون انقهالب    ییهها ههیه په ،در دهه اول انقالب

از عوامهل   ،نهادها  مذهیی بر سایر نهادها  جامعه و افزایش تحصیالت، بیهنش و آگهاهی مهرد    

قایسهه دوران پهلهو  و جمههور  اسهالمی و     مو اعتماد اجتماعی است. فزاینهه سرمایه اجتماعی 

اقتصاد  و فرهن ی سهرمایه اجتمهاعی در ایهن     ،آمارها  به دست آمهه در ابعاد سیاسی، اجتماعی

رد ، باالیی بین مرد  و حکومت ایااد شهه و در واقع مه  اعتماددر این دهه،  دههناان میقیق، تح

 .  دانهیم مرد  را از اودش و دولت نیز دولت را از اود

به موارد ذیل اشاره  توانیمشناسی اعتماد در سطح ارد، میانی و  الن اول انقالب از پیامه

و تعههه، اودبهاور ،  هاهش ن رانهی و       ریپذتیمسئول رد: سطح ارد: االقیت، همکار ، 

، متعههه بهه صهراحت، صههاقت و سهازگار  بهه جها         اضطراب، صههاقت جهای زین تظهاهر   

 .  هازهیان ساز ، تقویت هم و  ریناپذیاست ، دلیست ی بیاتر به  ار، ینیظاهربو    اربیرف

 ، عملکرد عالی، سازگار .  هانهیهزیکهی ر،  اهش   هاییتواناسطح میانی: شناات 

جو  فعال، اناا  دقیق و اوب  هار، آرامهش و امنیهت روانهی، ثیهات و      وسطح  الن: جست

 (.966ه 989 :9388)عیهالهی،  ، تالش و  وشش بیاتریاثربخاروعیت و پایهار  در روابط، ما
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مساه سن ر اسالمی است و محراب محل جنگ »: مسجد به عنوان شبکه اجتماعی شش.

از دست شما ب یرنه. میزان هم همین نیسهت  هه ایهن را     اواهنهیماست. حرب است. این را 

... اینها از مساجه به دیهنه، اصوصهاً در  وانیههی برویه نماز بخ ب یرنه. اینها مقهمه است واال

 ه مرد  را به نهضت و به قیا  بر ضه ظلم تهییج  این دو سه سال اایر... مساه یک محلی بود

(. مسهاه بهه   369و  362 :93این سن ر را ب یرنهه )صهحیفه امها ، ج     اواهنهیم. اینها  ردیم

المی ایران همهواره نقاهی مانههگار داشهته     عنوان اولین ااست اه بیهارگر  مرد  در انقالب اس

به قههمت    اسابقهاجتماعی و فرهن ی مسلمانان،  -. نقش و جای اه آن در حیات سیاسیاست

اسال  دارد. تأسیس مساه با درااش نور اسال  و پیا  جهانی آن همراه بود  هه ورود بهه آن،   

و اههایان دروغهین    هها بهت رابهر  فرد را به اوج تعالی انسانی و رهایی از هر گونه بنههگی در ب 

  هها تیه فعال. با توجه به ماهیت سیاسی دین اسال ، مساه به عنوان  انون و محهور   اانهیم

دینی، سیاسی و اجتماعی، نقش مهمی در تاریخ پرفراز و ناهیب اسهال  داشهته اسهت.از صههر      

  هها تیه فعالعمههه  دادن المی مطرح گردیه و پیامیر با سوقاین مکان به عنوان نماد اس ،اسال 

سیاسهی جههان اسهال  قهرار داد.     عمومی و حکومتی به مساجه، به واقع مساه را  انون نظها   

 ینه یآفرنقهش مردمهی، مؤیهه     هها تهوده شناسی مرا ز فعال سیاسی به اصوص در سطح گونه

اایهر   سههتاریخی مساجه در تحوالت اجتماعی و میارزات سیاسی مرد  ایران به اصوص در 

گونهاگون    هها جنیهه متنوعی  ه در مساجه اناا  گرفته، آنهها از    هاتیفعالتوجه به  است. با

. فعالیت مساجه، سیاسی، اجتماعی، اقتصاد ، فرهن ی و بوده و در طول تهاریخ  انهیبررسقابل 

در ههر   از ایهن رو،  .اسهت  افتهه ییمهمواره با توجه به مقتضیات و شرایط سیاسی جامعه تغییر 

در حوادث و وقایع اجتماعی ایفا  هرده اسهت.     ترپررنگاز این  ار ردها، نقش  یکی  ادوره

  ریه گشهکل و  یدهه شهکل و  ، ماننهه مسهاجه بهازار   9341 دههه تههران در   رگهذار یتأثمساجه 

سیاسی علیه حکومت نقش اساسهی داشهتنه. در ایهن      هامخالفتاجتماعات، تیلیغات و اعال  

مردمهی،  هار رد اجتمهاعی و     ها نقالبی و با بیان اعتراضدوره مساجه با محوریت نیروها  ا

 یرسهان اطالماول نهضت در جامعه داشتنه. جای اه و  ار رد تیلیغی و  دورهسیاسی مناسیی در 

و ههایت گرایش انقالبهی ملهت ایهران     یدهسازمانپای اه جهت  نیترارزنههبه مرد ، همچنین 

، قیهل از انقهالب بسهیار    یرساناطالمفرهن ی، تیلیغی و  مساجه در امور  ها تابخانهبود. تأثیر 
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. از دی هر  باشهه یمه در مسهاجه قیها، لهرزاده، جاویهه و الاهواد ملمهوس        ریتهأث مهم است. این 

و نوارهها  انقالبهی در طهول ایهن دوره      هها هیاعالم ار ردها  تیلیغی مساجه، تکثیر و توزیع 

 ه نقش مهمی در  ر مساجه قیا، لرزاده و جاویهنی داما  امی  هاهیاعالم. توزیع و تکثیر است

 یرسهان اطهالم مسهاجه تیلیهغ و   مهم پیروز  نهضت داشتنه، از جمله این اقهامات بود.  ار رد 

. از  ردنهه یمه عمهل   یرسهان اطهالم مسهاجه در ایهن دوره بهه عنهوان پای هاه       ،بوده و در واقهع 

اجتمهاعی   -ر را در مسائل فرهن ییاترین تأثیآنچه ب-تیلیغی مساجه   هاتیفعال نیترشااص

 هها  مسهاه سخنرانی و اطابه بوده است. افراد جامعه به اصوص  -در این دوره داشته است

. از جملهه تغییراتهی    ردنهیممذهیی را از همین طریق دریافت  -اجتماعی  هایآگاهبیاترین 

زمهانی در مسهاجه    سانی بهود  هه تها آن     ینیآفرنقش ه در این دوره به وجود آمه، حضور و 

مساجه  اور قیل از این ااتصاص به معممهین داشهت و آنهان از ایهن      .سخنرانی نکرده بودنه

، اما در این دوره اساتیه داناه اه   ردنهیمجهت میارزه علیه حکومت استفاده در پای اه مردمی 

 ایهراد  و روشنفکران بسیار  با همکار  تعهاد  از روحانیان برجسته در ایهن مرا هز دینهی بهه    

دعوت از د تر شریعتی، مهنههس بازرگهان،    ،. به عنوان نمونهپردااتنهیمانقالبی   هایسخنران

د تر یهاهلل سحابی و غیره توسط د تر مفتح و استاد مطهر  جهت سهخنرانی در مسهاه قیها و    

مهذهیی سهنتی )مثهل      هها سهازمان گفهت   تهوان یمبنابراین، از این موارد است.  ،مساه الاواد

ستون اصلی انقالب و وسیله ماار ت مرد   ،مؤتلفه اسالمی(  هائتیهه( و جهیه )مثل مساج

انقهالب    ریه گاوجادار  با   هاسازماندر این جنیش بودنه. بازار سازمان ماار ت  سیه بود. 

اسالمی  هه دسهتورات اهود را از مسهاجه و روحانیهت        هاانامنبه آن پیوستنه و با رهیر  

 ت مستخهمین دولت در انقهالب را موجهب شههنه. آنچهه از بررسهی نحهوه       ، ماارگرفتنهیم

ایهن اسهت  هه سهازمان      هیه آیماایر در ایران به دست  صهساله  هانهضتماار ت مرد  در 

 ارگان برا  رهیر  و جلب ماار ت مهرد  در سرنوشهت سیاسهی اهویش     نیترعمههمذهیی 

 هه بهه     ردیممتقاعه به ماار ت در امور  آنان را  ،مذهیی بوده است. اعتماد مرد  به رهیر 

 هها هینیحسه متیر هه و   م، تکایها، بقها  . مسهاجه نمودنهه یمه عنوان تکلی  شرعی بر ایاان معین 

اصوص ه بودنه  ه مرد  از طریق آنان به این همکار  پردااتنه. مراسم عزادار ، ب ییهامکان

 اجتماعی بوده است.   هاجنیشعزادار  حضرت اما  حسین )م( ال ویی برا  اناا  
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 ابعاد فرهنگی سرمایه اجتماعی .3
از ابعاد فرهن ی انقالب اسالمی، یادآور  وضهعیت فرهن هی    نانهیبواقعبرا  دستیابی به در ی 

فرهن ی حا میت استیهاد در دوران   هاشااصه. یکی از استدوران پیش از انقالب ضرور  

مسلمان ایران با ترویج فرهنگ میتذل غرب،  اصیل دینی و ملی مرد   هاسنتپهلو ، تخریب 

هویهت    هها ناهانه و نوگرایی بود  ه بسیار  از مظاهر فرهنهگ ملهی و    یتاهداواهبه بهانه 

  هها  بنهوباریبو   گریالابالتاریخی مرد  مسلمان ایران را از میان برد. رواج فرهنگ ابتذال، 

، نهادهها  فرهن هی و   شهه یمومی تیلیغ عم  هارسانهااالقی و اقتصاد   ه به طور رسمی از 

ایرانی جامعه را نابود ساات. فساد  -و نابود  سوق داد و هویت اسالمی اجتماعی را به تیاهی

رژیهم پهلهو ، آشهکارا بهه      وگسترده در جامعه ایران پیش از انقالب به ارزش تیهیل شهه بود 

، دادیمه چیهز ایرانیهان را رنهج    بهیش از ههر    آنچه در عین حال،. پردااتیمترغیب و تیلیغ آن 

ایهران را  ستایش و ترویج فرهنگ بی انه و تحقیر فرهنگ اود  بود  ه سراناا  مرد  مسلمان 

رژیم سوق داد. انقالب اسالمی با زدودن زن ارها و اوها   به رویارویی با حا میت و سرن ونی

احیـای  پردااهت.   بخهش تایحدین، به احیا  فرهنگ اسالمی به عنوان مکتیی پویا و  چهرهاز 

را در جامعه زنهه  هرد و از   تعالیم اسالم، احساس خودباوری، اعتماد و اتکا به خود دوباره

تهاو  احساس حقارت و اودباات ی مرد  ایران در برابر بی ان ان جلهوگیر  نمهود. پیههایش    

 ی و اجتمهاعی  علمی، فرهن  هانهیزماعتماد به نفس و اودآگاهی فرهن ی، مرد  را در  هیروح

عمهومی و رشهه مطیوعهات و      هها یآگهاه گیر  رسانه. افهزایش سهطح   چام  هاتیموفقبه 

آموزشی و تربیتی و درااش و تعالی آثار هنر  و فرهن ی ایران   ها انونناریات، گسترش 

. شخصیت اصیل هیآیمدر سطح جهان، از دستاوردها  فرهن ی انقالب اسالمی ایران به شمار 

ی نیز  ه در رژیم گذشته تحت تأثیر فرهنگ منحط غرب، هویت اود را از دست داده زن ایران

و  هها ن هرش  و هاارزشا  تفکر دینی، تحول شه. احی می احیادر سایه تعالی اواهی اسال ،بود

شههن قهوا  مسهلح و    ، مردمیجهاد، شهادت، ایثار و اخالصاحیا  مفاهیمی چون  ،همچنین

ا  بسههیج مردمههی، همههاهن ی بههین تعهههه، تخصههص، دیانههت و نیروههه یدهههسههازمانایاههاد و 

روشنفکر  و همکار  حوزه و دانا اه نیز از دی هر دسهتاوردها  فرهن هی انقهالب اسهالمی      

ههر جامعهه    بخهش تیهوو  هیمابن(. فرهنگ، 251 و 261 :9383)منصور ،  شودیممحسوب 
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جای هاه، هویهت و نقهش آن    فرهن ی ههر جامعهه، از     هایژگیوآن گونه  ه با توجه به  ،است

  اجامعهه و عامل پیارفت و توسعه حقیقهی ههر    ربنایز. بر همین اساس، رودیمجامعه سخن 

و هناارها، رفتارهها   هاارزشه در قالب اعتقادات و باورها، اصول فرهن ی حا م بر آن است  

 . ابهییمو دستاوردها  هر جامعه تالی 

 در اسهاس انقهالب اسهالمی  هه    : اهر فرهنگی غربمقابله با تهاجم فرهنگی و نفی مظ. 1

انقالب فرهن ی بود، با تعمیم اودبهاور  فرهن هی و گسهترش شهعایر دینهی، زمینهه را بهرا         

 هردن  بها عمهومی  فهراهم نمهود و    اودبهاور   هها نسلایمانی مرد  و پرورش   هاهیپاتقویت 

استعهادها و شکوفایی ، به رشه آموات اندانشآموزش در سطح جامعه و افزایش سطح علمی 

سهااتن ن هرش زن   مک  رد. افزون بر این، با دگرگهون   -به ویژه جوانان-قهرت ابتکار مرد  

ن ه بازیابی جای هاه و نقهش واقعهی ز   مسلمان نسیت به اود و محیط پیرامون اویش، و  را ب

 (. 965 :9383منصور ، ایرانی در اانواده و جامعه فرااوانه )

بهه   ،پیش از پیروز  انقالب اسالمی ایران: سطح جامعه ءو ارتقاشدن آموزش عمومی. 2

، درصهه  شهه یمه   سهواد یبه رغم هیاهو  زیاد   ه در تیلیغ رشه فرهن ی  اور و میارزه با 

نهضهت   ،بودنهه. در نظها  جمههور  اسهالمی     سهواد یبه بسیار  از مرد  ایران حتی در شهرها 

هر ساله بیش از صه هزار متر مربع بهه فضها    یافت، آن گونه  ه   اشتابنههرشه   سازمهرسه

نفهر  هه از نعمهت     هاونیلیمدر باسواد ردن   سوادآموز. نهضت شهیمآموزشی  اور افزوده 

ت. در راستا  همین رشهه فرهن هی،     بودنه، موفقیت چام یر  داشاوانهن و نوشتن محرو

  هها  روزیه پساله شاهه   ه جهان هر  اگونهقهرت ابتکار و االقیت مرد  به ثمر ناست، به 

 (.  966 :9381هراتی،  )عیوضی و مختل  در سطح جهانی است  هارشتهنخی ان ایرانی در 

غربهی در    هاارزشبر اثر اودباات ی فرهن ی و رواج : جایگاه زن در اجتماع ءارتقا. 3

یج عصر پهلو ، هویت اسالمی زن مسلمان ایرانی مورد تههیه قرار گرفت. در جامعهه بهه تههر   

اجتمهاعی و سهودمنه زنهان  اسهته       هها تیفعالو از  افتییمرواج  یعفتیبفرهنگ برهن ی و 

همان گونه  ه در جریان زنان جای اه زن در جامعه اسالمی تعیین شه و  ،. بعه از انقالبشهیم

فعالیت داشتنه، پس از انقالب نیز به جای اه واقعی اهود دسهت یافتنهه و توانسهتنه در      انقالب

(. زنان سهم مهمهی در انقهالب   963 :9383منصور ، ) مختل  جامعه حضور یابنه  هاهصحن
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داشتنه و در اغلب موارد این نقهش در راسهتا  اطهوط طیقهاتی بهود. در تظهاهراتی گسهترده،        

و با این  ار ضمن اینکهه اطهر     ردنهیمهزاران زن چادر  پیااپیش صفوف جمعیت حر ت 

« زنهان بهازار   »اینهها عمههتاً   »: سهینویم.  ه   استنهیماطر  هدامناز  ،هنهیاریمرا به جان 

زنان در شوراها   هارگر  نیهز حضهور داشهتنه امها       ها  پایین و دانااویان بودنه.قهزنان طی

 (. 533 :9338)فوران،  «تعهادشان زیاد نیود

ار در آشک  اگونهپس از انقالب، اودباور  و اوداتکایی به :ایجاد روحیه خودباوری. 4

دسهتاورد اجتمهاعی انقهالب اسهالمی      نیترمهم شکیبا   ه بین آحاد جامعه ایااد شه، مقوله

. اوج ایهن اودبهاور  و شهکوفایی شخصهیتی را در     رودیمه ایران در سطح داالهی بهه شهمار    

ایثهار، فهها ار ، صههاقت و ااهالص مهرد  و       هیه تردیبجنگ تحمیلی شاهه بودیم.   هاسال

دوران پس از پیروز  انقالب اسالمی همواره زبانزد جهانیان بوده و هست.  نهادها  مردمی در

افراد و ایااد امنیت قضایی عادالنه بهرا  عمهو  و تسهاو  هم هان در      جانیههمهتأمین حقوق 

برابر قانون، توسعه و تحکیم برادر  اسالمی و تعاون عمومی بین مرد  و نیز تههوین قهوانین و   

بهر اسهاس مهوازین    الی، اقتصاد ، ادار ، فرهن هی، نظهامی، سیاسهی    مقررات مهنی، جزایی، م

ره آوردها  اجتماعی انقالب اسالمی ایران است. اما در این میهان بهه وجهود     اسالمی، از دی ر

 نیتهر مههم  تهوان یمه آمهن محیطی مناسب برا  رشه و تعهالی  مهاالت ااالقهی و انسهانی را     

زنههگی افهراد    در ابعاد مختل  هاارزشاز طریق  دستاورد فرهن ی انقالب اسالمی برشمرد  ه

 (. 963 :9381هراتی،  به وجود آمه )عیوضی و

سیاسهی و    هها گروه گستردهآغازین انقالب، حضور و فعالیت   هاسالدر : مطبوعات. 1

مطیوعهاتی شههه بهود.      هها تیه فعالو عقایه مختل  سیاسی، باعث رونق  هاشیگراانقالبی با 

مطیوعهات بهود، امها بها      رونقناانه اریات  ه ا ثر آنها حزبی و گروهی بودنه، افزایش تعهاد ن

و منازعهات، از فعالیهت    هارقابت صحنهحذف تهریای آنها از و سیاسی   هاگروهعملکرد به 

دولهت    هاتیحمامطیوعات نیز  استه شه و مطیوعاتی در صحنه مانهنه  ه دولتی بودنه یا از 

 ه در حه بسهیار انههک وجهود داشهتنه نیهز        ایدولتریات مستقل و غیر . ناشهنهیممنه بهره

 383اول انقهالب،   دههه بیاتر ناریات ادبی و فرهن ی بودنه. بر اسهاس آمارهها  موجهود در    

مربهوط بهه    -و ... نامهه هفتهه اعم از روزنامه، -عنوان  918 ه از این تعهاد  شهیمناریه منتار 
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انتاار ناریات روزانه، سهیزده   برا  صادرشههه، تعهاد ماوزها  دوران انقالب بود. در این ده

-عنوان  99برا   9364مربوط شه. در سال  9368 -9364  هاسالعنوان به  91عنوان بود  ه 

 9368وان و در سهال  عنه  99بهرا    9365در سهال   -و ... نامهدوهفته، نامههفته، اعم از روزنامه

مورد روزانه،  91شه  ه از این تعهاد، چنانکه اشاره گردیه،  ، ماوز انتاار صادرعنوان 54برا  

  بنهمیتقس لحاظ بهبود.  یالمللنیبعنوان  2عنوان سراسر  و  54،  امنطقهعنوان محلی و  34

عنهوان   32هفت عنوان روزانهه، نهوزده عنهوان محلهی،      ،بر اساس آمارها  موجود موضوعی و

یاسی، شانزده عنهوان علهو  انسهانی، سهه عنهوان      س -تخصصی، چهارده عنوان فرهن ی -علمی

و  پسهنه عامه، پنج عنوان زنان، پنج عنوان ورزشی، یک عنوان جوانان، سه عنوان ادبی -سینمایی

 (.  38 :9388فر، و عنوان طنز و سرگرمی بود )بی ژهد

رفتهار ، هناارهها،     هامهلمتقابل،   ها نشمیان ارزش و : هاارزشانقالب و تغییر . 6

اجتمهاعی، رونهه جریهان امهور       هها نقهش نماد ، ایههئولوژ ،    هامنظومه، هایمعن، هاآرمان

ثابهت دانسهت.    تهوان ینمه را  هاارزشرابطه و همیست ی وجود دارد.  ، ریپذجامعهاجتماعی و 

ارزش همراه با نوم تمههن  »: هیگویمتغییر  نه. منهراس  هاارزش شودیمعوامل مختلفی سیب 

مهور در تعریه     . ویلیهر هاستارزشتحول اجتماعی نیز مستلز  تغییر و تحول «. نه یمتغییر 

تغییرات مهم و اساسی در طول زمان در ال وهها  رفتهار و فرهنهگ    » :هیگویمتحول اجتماعی 

، هاارزشا ثراً  اگرچه» :هیگویمریچارد شفر «. ، تحول اجتماعی استهاارزشیعنی هناارها و 

، اما عواملی چنه ممکهن اسهت   مانهیمت ثابت در طول زنهگی فرد باقی به طور نسیی به صور

 (. 36: 9335)محسنیان راد،  «فرهنگ را دچار تغییر  نه  هاارزش

همان طور  ه نظریه مار س  هاانقالبانقالبی و   هاجنیشعلل اساسی » :سهینویمباتامور 

 با این حهال عناصهر   .قات اجتماعیعیارت است از تعارض منافع، ااصه میان طی ، نهیماثیات 

یا احساسات ملی هم ممکن است در این فرآینهه   قو  و دینی ها متعهد دی ر  نظیر ااتالف

 (. 254 :9356)باتامور،  «وارد شونه

انقالب اجتماعی دی ر تنها ناشی از تضادها  طیقهاتی نیسهت و   » :هیگویمهربرت مار وزه 

لتوسر جوامعی را  هه در  آلوئی . «شودیمروانی نیز ناشی به میزان زیاد  از تضادها  فکر  و 

ضهعی     هها حلقهاست، یعنی  ترانینماآنها تضادها  اجتماعی از همه جا  دی ر فراگیرتر و 
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از  یگراماه  ویه آنتون .دانهه یمه مناطق بهرا  وقهوم انقهالب     نیترمتحملرا   دارهیسرماجامعه 

ست بهون نفوذ در عوامهل اصهلی حفهظ و انتقهال و     معتقه ا اروپایینئومار سیسم  گذارانانیبن

 ،نیسهت. تهالکوت پارسهونز    ریپذامکانبازآفرینی فرهنگ،  سب قهرت سیاسی و یا تحکیم آن 

باهر     هها  هنش عوامل مؤثر در   بنهردهاز نظر ضمن آنکه سیستم فرهن ی را باالترین رده 

به واقعیت نهایی فرهنهگ   یابیدستمعتقه است جامعه بار  رو به تکامل است و در  ،دانهیم

 :سهه ینویمه . ههانتین تون  شهود یمه به جوامع منتقل  هاارزشنقش بسیار مهمی دارد و از طریق 

، ساات اجتماعی، نهادها  سیاسی، هاارزشمتضمن تغییرات شهیه،  امل و سریع در  انقالب»

 (. 31و  41 :9335)محسنیان راد،  «اجتماعی است -حکومتی و رهیر  سیاسی  هایما اط

و افهزایش تعههاد    هها ارزشوسایل ارتیاط جمعهی در اشهاعه   : هاارزشانقالب و تغییر . 1

بر وسایل ارتیاط جمعی برداشته و  هاحکومتوابست ان یک ارزش نقش دارنه و هر گاه سلطه 

 نسهیتاً   هاارزشحکومتی تیهیل به   هاارزشو افراد تنظیم شه،  هاگروهمحتوا  آنها از سو  

ان وسهایل ارتیهاط جمعهی،    اشاعه آن هستنه. در میه برا  در تالش  هاگروه ه  شودیممتنوعی 

بودن از یک سو و سادگی تکنولهوژ  و امکانهات مهاد     به علت مانهنی هاروزنامه مطیوعات و

بهر   هاحکومتانتاار از سو  دی ر، در مقابل رادیو و تلویزیون، در مقاطع پس از حذف سلطه 

اجتمهاعی    هاگروه ،. در واقعرنهیگیمقرار  هاسازمانو  هاگروهیاتر مورد استفاده مطیوعات، ب

اود استفاده  رده و بهه    هاشیگرا، نظرات و برا  بیان عقایه هاروزنامهو سیاسی گوناگون از 

ویژگهی   ییهها روزنامهه شکل و محتوا  چنین  ،. به این ترتیبپردازنهیماود   هاارزشتیلیغ 

برا  ، به طور مستقیم و غیر مستقیم در تالش استیهاد   هاروزنامهدارد، یعنی نه ماننه انقالبی 

ایهر ، بیاهتر     هها روزنامهسانسور است و نه ماننه و عامل  گرسلطهتیلیغ حکومت مستیه و 

مربوط به   هاارزشتیلیغ برا  فروش ایر را دارد، بلکه در تالش   احرفهحالت یک سازمان 

سهاله انتاهار روزنامهه در     961وژ  ااص برا  حل مسائل است. ن اهی بهه تهاریخ   این ایهئول

چنه مقطع تاریخی نادر وجود دارد  ه مطیوعات بهون نیاز به  سب اجهازه   دههیمایران ناان 

. اوایهل  انهه شههه به صورتی متنوم منتاهر   هاحکومتانتاار و بهون هیچ گونه  نترلی از سو  

شاه قاجار به سفارت روسیه و متعاقیهاً اهروج    یمحمهعلپناهنهگی  انقالب ماروطیت )فرار و

ه. ش( و  9211د   2تها   9288تیهر   23 -از  اور تا پیارو  نیروها  روسیه در ااک ایهران 
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 26شاه پهلو  از  اور تا حمله ارتش عراق بهه ایهران،    محمهرضااوایل انقالب اسالمی )فرار 

  هها گهروه  هها، این دورهمقاطع ویژه مذ ور است. در  ( از9351ه. ش تا اول مهرماه  9353د  

اجتماعی و سیاسی گوناگون از مطیوعات برا  بیان عقایه و نظرات اهود اسهتفاده  هرده و در    

است  ه   اواژه. آزاد  انهپردااتهاود   هاارزشبه تیلیغ  ،به عنوان وابست ان به ارزش ،واقع

  هها سهرمقاله   بهه تنههایی بهه صهورت ارزش در     دی هر  واژهدر انقالب اسالمی، بیش از هر 

جهیه این دوره درآمهه است. اما گذشهته از ایهن واژه، مقولهه      هاروزنامه  هاشمارهنخستین 

اسال ، اما ، دین و مذهب بزرگترین گروه ارزش در انقالب اسالمی است. نتایج به دست آمهه 

 آنهها در  شههه منعکس  هاارزشخراج انقالب اسالمی و است دورهاز تحلیل محتوا  مطیوعات 

بها نفرتهی عمیهق از     9353بهمهن   22جامعهه ایهران در آسهتانه پیهروز  انقهالب       دههیمناان 

، سلطنت پهلو  و رژیم شاهناهاهی و  و بی ان ان و نیز بیزار  از شاه امپریالیسم، استعمارگران

و بهه   بهرد یمه سهال  پنهاه   با درک همیست ی میان شاه و بی ان ان و در آرزو  آزاد  به سو  ا

. این اسال  بیاتر  اربرد  است تها سهنتی. جامعهه ایهران، ایهن       نهیمآرمان به آن تکیه  عنوان

و بهه نظهرات    هنامه یمه . آن را مکتهب انقالبهی اسهال     دانهه یماسال  را اصیل و اسال  امینی 

اهالق، بیهنش،   اجتمهاعی، ا   هها سهنت ، هاآرمانو  هاارزشاجتماعی، نظرات فلسفی، موازین، 

و از روح انترناسیونالیسهتی اسهال  و    آوردیمه ، نهادها، عهالت و آزاد  اسهالمی رو   تعلیمات

. او بهرا  رهیهر انقهالب    هیه گویمه اسالمی به صورت ارزش با جهت مثیهت سهخن    ینیبجهان

و نهورانی را   نههاد پهاک ، آهنهین اراده، دلسهوز،   ریناپهذ سهازش ، شهکن بهت صفاتی چهون  ییهر،   

و در  نهار آن از  هاخ عظهیم     نامهه یمه و رهیر را مرد مقهس و مسیح قهرن بیسهتم    اردشمیبرم

معنویت، انسان اهاگونه، تالیات عرفانی، تقوا، تو ل، جهاد مقهس، جهاد ا یر، معازه و مرگ 

(. پیروان نظا  ارزشهی انقالبهی در سهرن ونی    313 :9335)محسنیان راد،  رانهیمملکوتی سخن 

ابهزار   نیترمهمرا به هناارها  فراگیر در بین مرد  درآوردنه.  اانیهااستهاوشاه موفق شهه و 

 .4مهذهب   .3دولتهی    هها سهازمان  .2رادیو، تلویزیون، جرایه  .9انقالبیون تاکیل شهه بود از: 

. این عوامل دست بهه دسهت ههم    . پای اه عظیم مردمی5  رگذاریتأثسنتی و مذهیی   هاروش

 هه انقالبیهون بهه راحتهی بهه       حه آورده بودنه، به  به وجودیمی را داده و نیرو  هناار  عظ

بهه هناهار تیههیل     هها ارزشبهه بعهه    ناایاز ازیرا  ،بسیار  از اههاف ارزشی اود دست یافتنه
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 هها نهیزمدر بیاتر  هاارزشطولی نکایه  ه این تغییر  بنابراین،نه. ( شهریگهمه)یعنی فراگیر یا 

، بها  هها ارزشبه بعه مرد  در روش، همچون گذشته، برا  نمایش  اانیاز او  اوردیمبه چام 

نظا  ارزشهی جهیهه و   ها  یکهی ر یک مسابقه را آغاز نمودنه. منتهی این بار در جهت ارزش

بود و به تغییرات ظاهر  ا تفا ناه. جلسات قرآن معمول شه.  ترقیعم هاارزش. تحول انقالبی

نیهود و مهرد  بها فاصهله      ییجانمازها  جماعت و جمعه  شهنه  ه برا قهر پر می مساجه آن

ایستادنه. درصه قابل توجهی از جوانان به جا   یلومتر  از دانا اه تهران برا  نماز جمعه می

نیهز  نکهور    آناها  هه در   ییجاهاو  به دانا اه به حوزه رو  آوردنه و حوزه رونق یافت تا 

  زیهاد بهود  هه جوانهان ایثهارگر      ت بهه قههر  . شور و التهاب مهرد  بهرا  اههم   شهیمبرگزار 

ه جههاد سهازنهگی و بسهیج به     ،اواستنه به هر نحو اهمتی به جامعه بنماینه و از این طریقمی

داد، زیرا تقاضا بر پایه نیهاز  قتصاد  نیز تأثیر اود را ناان میوجود آمه. تغییر ارزشی در نظا  ا

ها را شهکل  یه دارنه، همچنانکه نیازها، ارزشسورابطه دوآیه و نیاز و ارزش با هم ه وجود میب

ها، تقاضا برا  برای از این رو، با تغییر ارزش آمهن نیاز مؤثرنه.پهیهها نیز در دهنه، ارزشمی

 از  االها  اهش و برا  برای دی ر افزایش یافت.  

 

 گیرینتیجه
 افتهه یتوسهعه سناش سرمایه اجتماعی در  اورها  در حال توسعه در مقایسهه بها  اهورها     

تاربه  هرده اسهت.    مختلفی را  هاحکومت طول تاریخبسیار ماکل و پیچیهه است. ایران در 

یعنهی   ،سه شااص  لیه  سهرمایه اجتمهاعی   ،قیل از انقالب  هاحکومتدر دوره هر یک از 

میزان ماهار ت   ،قیل از انقالب  هاحکومتماار ت، آگاهی و اعتماد متفاوت بوده است. در 

بسیار نهازل بهود. میهزان اعتمهاد،      ،مرد  به دولت داشتنه متقابالًاد   ه دولت به مرد  و و اعتم

گذشهته    هادورهپایانی حکومت پهلو  نسیت به   هادههمرد  در انتقاد  ماار ت و آگاهی 

جامعه به شههت افهزایش   غیر ابزار  و منتقه اعتماد مرد  به روشنفکران  همچنین،بهیود یافت. 

بهه پیهروز  انقهالب اسهالمی      9353سیر صعود  سرمایه اجتماعی در سال  ،نهایت یافت و در

منار شه. با پیهروز  انقهالب و آغهاز تغییهر و تحهوالت گسهترده در سهااتارها  سیاسهی و         
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میزان ماار ت مرد  و اعتماد متقابل دولت و مرد  به شههت افهزایش یافهت.     ،اقتصاد   اور

مهرد  را  میزان ماار ت  و اعتماد باال  مرد  به این قار، حضور رهیران مذهیی در ادراه  اور

در سهال بعهه از پیهروز  در      اگسهترده  هه مهرد  حضهور      اگونهه به  ،به شهت افزایش داد

داشتنه. تهاو  سرمایه اجتماعی و تقویت آن به دلیل  جمهور  اسالمیقانون اساسی  پرسیهمه

میزان اعتماد بهاال  مهرد  بهه یکههی ر و     ی، تحمیلجنگ  در دوره هااستیسبرای   ری ارگبه

مرد  در میهان نیرد را به دنیال داشت. بعهه از اتمها     گستردهمرد  به رهیران مذهیی، ماار ت 

روحیه اعتماد و ماار ت در میان مرد ، مرد  و دولت، رهیران سیاسی و مهذهیی  تهاو   ،جنگ

 9331اقتصهاد   اهور را در دههه     و توسهعه و عمو  جامعه، زمینه آغاز حیات جهیه در رشه 

آزاد ، جمهوریهت و  بنیهادین انقهالب اسهالمی از جملهه اسهتقالل،        هها مؤلفهه  فراهم نمهود. 

تحوالت عظهیم   سازنهیزم ،نهادها  انقالبی و اجتماعی ترمهماسالمیت، قانون اساسی و از همه 

در دههه اول  وب، در ایهن چهارچ  گردیهنهه.  ایران در سااتارها  سیاسی، اجتماعی و فرهن ی 

بهه   هها اهانواده گروهی درآمه و از سطح به صورت برون یگروهدرونانقالب اعتماد از حالت 

 ، هماههریان و هها محلهه ههم ح باالتر یعنی اویااونهان، دوستان، همکهاران، همسهای ان،   وسط

 بهرا  حفهظ ایهن    ساالر  دینی در ایران شه.گیر  مرد ساز شکلوطنان صعود  رد و زمینههم

سهرمایه   ءارتقها  بهه  بایست از این پهس، بهیش از گذشهته   دستاورد سترگ جمهور  اسالمی می

 نیتهأم  ماار تی، تقویهت نهادهها  مههنی و     هانظا ، برقرار   اعتمادسازاجتماعی از طریق 

 .بیانهیاهامنیت شهرونهان در جهت حضور داوطلیانه در نهادها  اجتماعی 
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