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چکیده
این پژوهش در پی مطالعه و بررسی تأثیر انقالب اسالمی در ارتقاء ابعاد ،مؤلفهههها و
منابع سرمایه اجتماعی و تکامل آن به شهکل و سهااتار اعتمهاد اجتمهاعی ،ماهار ت
سیاسی ،ماهار ت مهذهیی ،انسهاا اجتمهاعی و در نتیاهه ،همیسهت ی و پیونههها
اجتماعی میتنی بر مرد ساالر دینی در قالب جمهور اسالمی ایران اسهت .انقهالب
اسالمی در عین حال ه برای از مؤلفهها سرمایه اجتماعی قیل از انقالب را مرنگ
رد ،به بازتولیه نوعی سرمایه اجتماعی جهیه اناامیه ه میتنی بهر ار هان معرفتهی و
اجتماعی مرد ساالر دینی است .ههف از تحریر مقاله بررسی چ ون ی تأثیر انقالب
اسالمی در ارتقاء سرمایه اجتماعی و شکلگیر مرد ساالر دینی در ایران است.
کلیدواژهها :انقالب اسالمی ،سهرمایه اجتمهاعی ،اعتمهاد اجتمهاعی ،اسهتقالل ،آزاد ،
جمهوریت ،اسالمیت ،نهادها انقالبی ،مرد ساالر دینی
* استادیار علو سیاسی داناکهه حقوق و علو سیاسی دانا اه عالمه طیاطیائی
** ارشناس ارشه علو سیاسی داناکهه علو سیاسی واحه تهران مر ز .
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مقدمه
سرمایه اجتماعی 9شامل رسو  ،روابط ،ن رشها و انهیاههایی است ه بهر تعهامالت بهین مهرد
حا م است و به توسعه اقتصاد و اجتماعی منار میشود .با وجود این ،سهرمایه اجتمهاعی تنهها
ماموعها از نهادها نیست ه زیربنا جامعه را منسام ن ه مهیدارد .سهرمایه اجتمهاعی شهامل
ارزشها و رسو ماترک برا ههایت اجتماعی است ه در روابط اصوصی افهراد ،بهه صهورت
اعتماد و عقل جمعی معطوف به مسئولیت مهنی ظاهر میشود و جامعه را به شهیکها

بیاهتر از

ماموعه افراد تیهیل می نه ( .)World Bank, 1998بیش از دو دهه اسهت از سهرمایه اجتمهاعی،
ار ردها و پیامهها سیاسی ،فرهن ی ،اجتماعی و اقتصاد آن سخن به میان آمههه و دربهاره آن
پژوهش شهه است .اربرد این مفهو از سال  9115به این سو ،گسترش یافتهه و امهروزه سهخت
مورد توجه محافل آ ادمیک قرار گرفته است .گرچه انهیامنهان و جامعه شناسان السیک ماننهه
مار س ،دور هایم ،آلکسی دوتو ویل و ...از سرمایه اجتماعی نها نیهردهانهه ،ولهی در درونمایهه
انهیاهها آنان نکتها درباره سرمایه اجتماعی و اجزا آن یافت میشود.
پیر بوردیو ،2جیمز لمن ،3رابرت پاتنا  4و فرانسیس فو ویاما 5از برجستهترین چهرهههایی
هستنه ه به سرمایه اجتماعی ،ار ردها و پیامهها آن از زوایا گوناگون پردااتهانهه .شهیوه
پردااتن آنان به سرمایه اجتمهاعی راهنمها پهژوهشگهران در سراسهر جههان اسهت .سهرمایه
اجتماعی عنصر است ه سرمایهها انسانی و مالی را شکل و قالهب مهیدههه و بها تاهکیل
سااتار منسام منار به نش سیاسی ،فرهن ی ،اقتصاد میشهود .سهرمایه اجتمهاعی حلقهه
مفقوده عقبافتادگی برای اورهاست و ابعاد و مؤلفههها متعههد دارد .اعتمهاد و احتهرا
متقابل جزء مهمترین مؤلفهها آن به شمار میرود .انقالب اسالمی به موجهب تزلزلهی هه در
اعتماد به شااصها تعیین ننهه نقشها اجتماعی ،سیاسی و اقتصاد نیروها به وجود آورد
از یک سو و به علت بیاعتیار ردن متغیرها متزلزلساز در رژیم پیاین از سو دی ر ،زمینهه
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ورود نیروها به صحنه را فارغ از تقیهات سابق در قالب لیتهی بهه نها مهرد فهراهم سهاات.
انقالب اسالمی نه صرفاً نوعی دگرگونی بلکه سیستم مولهه بهود هه توانهایی تولیهه سهرمایه
اجتماعی را داشت .به عیارت دی ر ،میتوان یکی از نتایج بزرگ پیروز انقالب را ه اود بهر
اساس سرمایه اجتماعی شکل گرفت ،تقویت سرمایه اجتماعی در عرصهها مختله

سیاسهی،

اجتماعی ،اقتصاد و فرهن ی اور دانست ه نمودها و مصهادیق آن قابهل تییهین و ماهاههه
است .جامعه ایرانی به سیب براوردار از مذهب و زبان ماترک ،آیین و رسو ااص ،اعیهاد
و عزادار ها ،احترا عامه مرد به اصول و ارزشها و  ،...دارا عناصهر از اعتمهاد ،انسهاا ،
پیونه و ماار ت اجتماعی و سیاسی است .مرد بعه از انقالب در ا ثر صهحنههها (تاهکلهها،
راهپیماییها ،نماز جمعهها و همیار ها)؛ اصوصاً جنگ تحمیلی (هات سهال دفهام مقههس)
شر ت داشتهانه .در این مقاله می وشیم با بازاوانی نظریات مطرح در باب سرمایه اجتماعی و
با تأ یه بر نقش مؤلفهها بنیادین انقالب اسالمی (اسهتقالل ،آزاد  ،جمهوریهت و اسهالمیت،
قانون اساسی و نهادها انقالبی) ،به سناش رابطه سرمایه اجتماعی و انقالب اسالمی و تهأثیر
آن در شکلگیر مرد ساالر دینی در ایهران از طریهق ارتقهاء ماهار ت سیاسهی ،پیونههها
اجتماعی ،ماار ت مذهیی ،اعتماد و انساا اجتماعی در دهه اول انقالب بپردازیم.

الف .دیدگاههای مطرح در سرمایه اجتماعی
در دهه  ،9111مفهو سرمایه اجتماعی ه به عنوان هناارها و شیکههایی تعری

شهه هه

افراد را به نش جمعی قادر میسازد ،در بین همه رشتهها علهو اجتمهاعی از اهمیهت قابهل
توجهی براوردار شه .محققین ،رونه تکامل پژوهش در حوزه سرمایه اجتماعی را ه با توسعه
اقتصاد مرتیط است ،دنیال رده و چههار رویکهرد متفهاوت را شناسهایی هردهانهه :رویکهرد
جامعهگرا ،9رویکرد شیکها  ،2رویکرد نهاد  3و رویکرد همافزایی.4
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 .1دیدگاه جامعهگرا
جامعهگرایان سرمایه اجتماعی را برابر با عضویت در سازمانهها منطقهها  ،انامهنهها و
نهادها ،لوپها ورزشی و گروهها مهنی میداننه .در این دیهگاه ،میزان سهرمایه اجتمهاعی
به سادگی با انهازهگیر تعهاد اعضا گروهها و ترا م این گروهها در جامعه ماخص میشود.
آنان سرمایه اجتماعی را امر بالفطره اوب میداننه و معتقهنه همواره سهرمایه اجتمهاعی اثهر
مثیتی بر رفاه اجتمام دارد .این دیهگاه با تأ یه بر اهمیت پیونهها اجتماعی در مک به افهراد
فقیر برا

اهش ریسک و آسیبپذیر به تازیه و تحلیل مسئله مهیپهردازد .طرفههاران ایهن

نظریه تنها به بیان نقاط قوت سرمایه اجتماعی پردااته و از نقاط ضع

آن چامپوشی می ننه

( .)Portes, 1998شواهه از جهان در حال توسعه ناان میدهه چرا سطوح باال همیسهت ی
اجتماعی یا گروهها غیر رسمی لزوماً به رفهاه اقتصهاد نمهیاناامهه .در بسهیار از ممالهک
آمریکا التین ،بارزترین صفت گروهها بومی را غالیاً براوردار از سطوح واال همیست ی
میداننه ،ولی این مرد از نظر اقتصاد جزء بیبهرگانانه ،چون منابع قهرت و امکان دسهتیابی
بهان را ه شرط الز عوضشهن باز به سود محرومان است ،نهارنه (.)Narayan, 1999

 .2دیدگاه شبکهای
در این دیهگاه سعی میشود هر دو جنیه مثیت و منفی سهرمایه اجتمهاعی بهه حسهاب آورده
شود .اهمیت پیونهها عمومی و همچنین افقی د ر بین مرد و روابط درونی و فیمابین ایهن
قییل هویتها سازمانی (منتج از این پیونهها) به عنوان گروهها و بن اهها مورد تأ یهه قهرار
میگیرد .این دیهگاه می پذیرد ه پیونهها نیرومنه دروناجتماعی به اانوادهها و اجتماعات،
حس هویت و مقصه ماترک میدهه تا شکاف ها گوناگون اجتماعی میتنی بر دین ،طیقهه،
قومیت ،جنسیت و شهئون و موقعیهتهها اجتمهاعی -اقتصهاد را درنوردنهه .دو اصهلت
برجسته این دیهگاه عیارتنه از اوالً ،سرمایه اجتماعی شمایر دولیه است ه میتوانه طیفی از
اهمات گرانبها برا اعضا جامعه تأمین نه ه از ن ههار اطفهال شهیراوار گرفتهه تها
مواظیت از اانه و اانهدار و ار پیها ردن یا پول دستی در مواقع اضطرار را در بر گیرد.
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سرمایه اجتماعی همزمان هزینه هایی هم دارد ،چه همان پیونهها میتواننه به صورت دعاو
غیر اقتصاد قابل مالحظها نسیت به افراد به استناد حس تکلی

و تعهه آنان به وجود آیه

و پیامهها اقتصاد منفی به وجود آوردنه .دو آنکه ،بایه بهین منهابع سهرمایه اجتمهاعی و
عوارض ناشی از آن تمایز قائل شه .عیب اینکه فقط نتایج مطلوب را بهه سهرمایه اجتمهاعی
نسیت دهیم و سرمایه اجتماعی را معادل نتایج مطلوب بین اریم ،این است ه سیب میشهود
این امکان نادیهه بمانه ه شایه این نتایج به زیان گروه دی ر تسهیل شود یا نتایج مفروض
«نابهینه» و یا باالاره ،نتایج مطلوبی ه امروزه سب شهه ،فهردا برایمهان گهران تمها شهود
(تاجبخش.)541 :9381 ،

 .3دیدگاه نهادی
این دیهگاه حیات و قوا شیکهها اجتمهاعی و جامعهه مههنی را حاصهل شهرایط نههاد ،
سیاسی و حقوقی جامعه میدانه .مطالعات و تحقیقات اناا گرفته در این زمینه توسهط پیهروان
این دیهگاه یفیت زیرسااتها نهاد جامعه را مورد بررسی قرار مهیدهنهه .بهر اهالف دو
دیهگاه قیل ه سرمایه اجتماعی را متغیر مستقل میدانسهتنه ،ایهن دیههگاه آن را متغیهر وابسهته
نامیهه و معتقه است عملکرد گروهها اجتمهاعی بهه بسهتر نههاد جامعهها

هه در آن مقهیم

هستنه ،بست ی دارد و وجود شرایطی از قییل اعتماد عمومی در جامعه موجب دستیابی به نهرخ
رشه اقتصاد باال و اارج از انتظار برا آن جامعه اواهه شهه .همچنهین ،عملکهرد دولهت و
بن اهها عالوه بر انساا داالی ،فایت و صهاقت آنها ،به میزان پاسهخگهویی آنهها بهه جامعهه
مهنی نیز بست ی دارد .نقطه قوت دیهگاه نهاد در پردااتن به دغهغه سیاسهتگهذاران هالن
اقتصاد در واقع ،نقطه ضع

این دیهگاه در توجه به ابعاد اقتصاد اهرد محسهوب مهیشهود.

برا مثال ،آزاد ها و حقوقی ه افراد جامعه بهان نیاز دارنه ،بایه از سو دولت تضمین شود.
ایااد دیوانساالر ها منسام و با فایت ممکن است دههها متماد وقت ب یرد و در عین
حال ،میتوانه مزایایی به بار آورد ه بسیار بیش از آنکه به فقرا بهرها برسانه ،منافع فور تهر
شر تها را برآورده میسازد (تاجبخش.)548 :9381 ،
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 .4دیدگاه همیاری
این دیهگاه می وشه آثار قو دو دیهگاه شهیکها و نههاد را در یکههی ر ادغها نهه .ایهن
دیهگاه ائتالفها پویا حرفها و مناسیات مابین دیهوانسهاالر هها دولتهی و هنشگهران
گوناگون جامعه مهنی و درون دیوانساالر دولتی و جامعه مهنی را مورد بررسی قرار میدهه.
سه نتیاه لی حاصل از این دیهگاه عیارتنه از دولت و جوامع هیچ ها به طور ذاتی اوب ،یا
به نیستنه .تأثیر

ه دولتها ،شر تها و گروهها مهنی بر تحقق اههاف جمعی مهیگهذارد،

متغیر است .دولتها ،بن اهها و اجتماعهات بهه تنههایی فاقهه منهابع الز بهرا تهرویج توسهعه
گسترده و پایهار هستنه و الز است هم در درون و هم ورا این بخهشهها عوامهل مکمهل و
موجه ماار ت شکل ب یرنه .در بین این بخشها مختله  ،نقهش دولهت در تسههیل نتهایج
مثیت توسعها از همه مهمتر و مسئلهدارتر است .بنابراین ،میتوان گفهت ههمیهار دولهت و
شهرونهان میتنی بر دو عامل مکملبودن و اتکاسهت .منظهور از مکمهلبهودن ،روابهط حمهایتی
دوطرفه بین نشگران بخش دولتی و اصوصی است و نمونه معمولی آن اتاقهها بازرگهانی
است .منظور از اتکا ،گسست و پیونهها بین شهرونهان و مقامات دولتی است.
چهار دیدگاه سرمایه اجتماعی
رویکرد

توصیهها سیاستگذار

بازی ران

دیدگاه جامعهگرا
انامنها محلی

گروهها اجتماعی

اگر وچک باشه مطلوب است .شناسایی داراییها اجتماعی

سازمانها داوطلیانه

فقرا

دیدگاه شبکهای
پیونهها اجتماعی

ارفرمایان ،گروهها

پیونه و پل زننهه

واسطهها اطالعاتی

سهبو هار،

تمر ززدایی
ایااد مناطق تاار  ،پلزدن بین شکافها اجتماعی

دیدگاه نهادی
نهادها حقوقی و سیاسی

بخشها اصوصی و عمومی

اعطا آزاد ها سیاسی و مهنی ،بنانهادن شفافیت و پاسخگویی

دیدگاه همیاری
شیکه ها اجتمام و روابط

گروهها اجتمام -جامعهه مههنی-

تولیه ماترک ،مکملبودن ماار ت ،پیونههها ،قابلیهت و مقیهاس،

دولت و جامعه

شر تها -دولتها

سازمانها محلی را ارتقا میدهنه.

منیع( :تاجبخش)555 :9381 ،
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ب .انقالب اسالمی و سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی را می توان حاصل پهی هه ها
گروه ها

اعتماد متقابل ،تعامهل اجتمهاعی متقابهل،

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

از آینهه ،پیونهها اجتماعی ،ماار ت سیاسی ،هار گروههی در سیسهتم اجتمهاع ی و...
دانست .در عین حال ،بررسی تحول و سناش میزان سرمایه اجتماعی به دلیهل یفهی و
انتزاعی بودن مفهو سرمایه اجتماعی و شااص ها

مربهوط بهه آن بها ماهکالت جهه

مواجه است .واضح است ه یهافتن عههد ماهخص و قابهل قیهولی بهرا بیهان سهرمایه
اجتماعی موجود در جامعه ا بزرگ و پیچی هه همچون ایران اگر غیر ممکن نیاشه ،ار
بس دشوار و سخت است.
دهه اول انقالب با چالش ها فراوان و متعهد همهراه بهود .ایهن چهالش هها و تغییهرات
فرآینههایی بودنه ه در اثر فعالشهن روابط متقابل سه سطح ارد (فرد) ،متوسط (جامعه)
و الن (حکومت) شکل می گرفتنهه .از تغییهرات قابهل توجهه دههه اول انقهالب اسهالمی
میتوان به موارد چون انیساط سریع و فراسااتار دایره منقهی

قههرت ،افهت شههیه

تاریفات و پرستیژ قهرت سیاسی ،تقه جمهع گرایهی بهر فردگرایهی  ،گهرایش شههیه بهه
سیقت جویی ااالقی ،رواج بیتفاوتی به ارزش گذار ها ماد  ،تقه گرایهی فرهن هی در
لیه عرصه ها

نظا اجتماعی ،اعتماد به تعاون ،اعتماد روزافزون بهه ارتیاطهات سهنتی و

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

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

مرد  ،انتظا اقتصا د بر مینا گزینشگرایی فرهن ی ،ال وپرداز مقاومت در حوزه هها
مختل

بر اساس فرهنگ عاشورایی ،تاربه باواسطه دشمنیها از طریهق جنهگ و تحهریم

اقتصاد و فنی اشاره رد (عیوضی .)932 :9388 ،بعهه از اتمها جنهگ تحمیلهی ،تههاو
انیاشت سرمایه اجتماعی در قالب اعتماد و ماار ت بین مهرد  ،مهرد و دولهت ،رهیهران
سیاسی و مذهیی و عمو جامعه ،زمینه رشه و توسعه اقتصهاد

اهور را در دههه 9331
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فراهم نمود .انقالب اسالمی به مک سرمایه اجتماعی بالقوه در جامعه ایران در عرصه ها
گو ناگون (اجتماعی ،سیاسی ،اقتصاد و فرهن ی) ،تحول و تغییر اساسهی پهیهه آورد و
موجب به فعلیت درآمههن سهرمایه اجتمهاعی و ا رتقهاء آن گردیهه .در ادامهه ،بهه سهرمایه
اجتماعی برآمهه از انقالب اسالمی در سه بعه اجتماعی ،سیاسی و فرهن ی و مؤلفهه هها و
شااص ها مهم آنها میپردازیم.

 .1ابعاد سیاسی سرمایه اجتماعی
نخستین نتیاه انقالب اسالمی ،تغییر رژیم شاهناهاهی و اسهتقرار نظها جمههور اسهالمی
میتنی بر آرا و اواست مرد بود .دی ر دستاورد انقهالب تههوین قهانون اساسهی جمههور
اسالمی بود .افزایش ماار ت مردمی در امر حکومهت ،از دی هر ثمهرات انقهالب محسهوب
میشود ه مهم تهرین شااصهه هها آن ،قهانونی بهودن ،ماهار ت مهرد و حضهور آنهان در
صحنه ها گوناگون است .وتاهشهن دست ابرقهرتها و همچنین ههزار فامیهل از مقههرات
اور ،از دی ر دستاوردها سیاسی انقهالب اسهالمی ایهران اسهت .بهر اهالف بسهیار از
انقالب ها معاصر ه عموماً با حمایت یکی از قهرت ها شهرق یها غهرب شهکل گرفتنهه،
انقالب ایران ،تنها با اتکا به قهرت الهی ،رهیر حکیمانهه امها (ره) و حمایهت و پاهتییانی
مرد توانست استقالل سیاسی و حا میت ملی اود را به دست آورد .پیونه دین و سیاسهت
و ارائه ال و نوین برا مرد ساالر دینی ،رشه سیاسی و آگاهی عمومی مهرد  ،شکسهت
ابهت قهرت ها سلطه گر غرب و شرق ،عه سلطه پذیر و نفهی ههر گونهه سهلطهجهویی،
ترسیم چهرها صلحطلیانه از اسال با اثیات مظلومیت مرد ایران در جریان جنگ تحمیلی و
سهایر تهاجمهات و طهرح سیاسههت تاهنجزدایهی در سهطح دولههتهها را مهیتهوان از دی ههر
دستاوردها سیاسی انقالب اسالمی دانست (منصور  251 :9383 ،و .)258
یک .مشارکت سیاسی مردم در انقالب اسالمی :حضهرت امها امینهی (ره) در اوان
نهضت  95ارداد از تر یب سه گروه اصفهانیها  ،گروه مسهاه شهیخ و جیههه مسهلمانان
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آزاده ،سازمانی تحت عنوان هیئت ها مؤتلفه اسالمی بهه وجهود آوردنهه (عسهکراوالد ،
 .) 5 :9335افراد نظیر شهیه مطهر  ،شهیه ب هاتی ،شهیه باهنر ،شههیه رجهایی ،آیهت اهلل
انوار  ،آیت اهلل موالیی ،حات االسال رفسناانی ،عسهکر اوالد و شههیه عراقهی در ایهن
سازمان فعالیت داشتنه .ههف آنان تیلیغ فرهنگ اسالمی بود (بادامچیان .)9 :9334 ،شااه
فرهن ی این هیئت با تاکیل گهروه هها مهذهیی در اقصهی نقهاط اهور بهه تیلیهغ دیهن
میپرداات (مهنی ،9369 ،جلهه دو  .) 919 :در دوان انقهالب اسهالمی ایهن گهروه هها بهه
تأسیس انامن ها اسالمی در لیه سازمان هها

دولتهی میهادرت ورزیههه ،فعالیهت هها

انقالبی آن سازمان را در راستا انقالب اسالمی تنظیم نمودنه .به عیارت دی هر ،محملهی
برا ماار ت ارمنهان در انقالب شهنه .مساجه نیز در دوران انقالب اسالمی فعال بودنه
و به ستاد میارزاتی انقالب تیهیل شه نه .روحانیون مساجه نیز به افااگر در مورد رژیهم
شاه پردااتنه و اعالمیه ها اما امینی و نوارها صحیت ایاان از طریق آنان پخش شه.
مرد با تامع در مساجه و حر ت در ایابان ها در قالهب دسهته هها عهزادار نفهرت و
مخالفت اود را نسیت به رژیم شاه ناان دادنه .این راهپیماییها ابتها در چهلهم شههها
شهرها مختل

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

پذیرفت و در مراحل نهایی انقالب گسهترش بیاهتر داشهت .بهازار تهأمین ننههه هزینهه
اعتصاب ها بود و اود با بستن مغازه ها در انقالب شر ت داشت .آنچه میتهوان از وقهایع
انقالب نتیاه گرفت این است ه سازمان مذهیی به رهیر یک مرجع تقلیهه و همکهار
شاگردان و پیروان او وسیله ا برا ماار ت م رد در انقالب شه .مساجه  ،تکایا و بقهام
متی ر ه ستادها انقالب بودنه و مرد در قالب ها سنتی مذهیی نظیر دسته ها سینه زنی،
و در بعضی نقاط از طریق میته ها محلی ه تحت رهیر مساجه اداره مهیشههنه ،بهه
ماار ت در انقالب پردااتنه .سازمان ها

جهیه ماننه ادارات نیز به انقالب پیوستنه و از

طریق انامن ها اسال می ه از ستادها واقع در مساجه رهیهر مهیشههنه بهه چهاپ و
تکثیر اعالمیه و شر ت در اعتصاب ها و راهپیماییها میادرت ردنه  .بازار نیز در این رونه
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ماار ت فعال داشت .با بسته شهن بازار زنگ اایار شر ت فعال در حر ت ها انقالبی به
صها در میآمه و مرد متوجه میشهنه آن روز در سرنوشهت انقهالب مههم اسهت .بهازار
همچنین در تأمین هزینه ها انقالب ماار ت داشهت .بهه طهور االصهه مهیتهوان گفهت
سازمان ها مذهیی سنتی (مثل مساجه) و جهیه (مثل هیئت ها مؤتلفهه اسهالمی) سهتون
اصلی انقالب و وسیله ماار ت مرد در این جنیش بودنه .بازار ،سازمان ماار ت سهیه
بود .سازمان ها ادار با اوج گیر انقالب به آن پیوستنه و با رهیر انامن ها اسالمی
ه دستورات اود را از مساجه و روحانیت میگرفتنهه  ،ماهار ت مسهتخهمین دولهت در
انقالب را موجب شهنه.
دو .سرنگونی نظـام شاهنشـاهی و اسـتقرار حاکمیـت الهـی 25 :قهرن حا میهت نظها
شاهنااهی بر ایران معیارهایی را بر این اور حا م سااته بود ه در آنهها سهعادت ،عهزت و
سربلنه ملت جایی نهاشت در فرهنگ مرد  ،نظا شاهناهاهی بها زر و زور و تزویهر ،فسهاد،
حق ای و بیعهالتی و در یک ال  ،ضه ارزشها مترادف بود .از یک سو ،رژیهم پهلهو بهه
پنهار حا میت  2511ساله نظا شاهناهاهی بهر ایهران ،حیهات و دوا اهود را سهنت محتهو
تاریخی میدانست و از سو دی ر ،سرمایهگذار ها آمریکا و غرب در ایران ،رژیهم شهاه را
چنان مقتهر و مسلح سااته بود ه هر گونه تصور تزلزل یا سقوط آن را نهاممکن مهیسهاات.
با این حال ،انقالب اسالمی در عینیترین دسهتاورد اهود ،ایهن نظها را برچیهه و نههال طییهه
«استقالل ،آزاد و جمهور اسالمی» را در ایهن اهور ناهانه .نظها هها رایهج سیاسهی در
نظریهها انهیامنهان جهان ریاه دارد ه در طول تاریخ بر اساس نیازها مقطعی بهان دست
یافتهانه برا نمونه ،پس از تاربه قرون وسطی در اروپا و حا میت زورمهارانه لیسها بهه نها
دین« ،لییرال دمو راسی» غرب راه ار نارنهادن دیهن و نا ارآمهه جلهوهدادن آن را برگزیهه .بها
اثرپذیر انهیامنهان مسلمان از این نظریه ،رفته رفته اسال بهه ماموعهها از احکها فهرد
بیتأثیر و ممحتوا بهل شه ه در سرنوشت اجتماعی بار نقای نهاشت .بها انقهالب اسهالمی
ایران ،موضوم تقیه به دین دی ر بار مورد تأییه قرار گرفهت و در بسهیار از اصهول و فصهول
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قانون اساسی مورد توجه واقع شه .تا قیل از پیروز انقالب اسالمی ،حا مهان و سیاسهتمهاران
هم ا با نظا ها غربی -تز جهایی دین از سیاست را تیلیغ می ردنه تا مهرد را از داالهتدر سرنوشت اود بازدارنه .این گونه بود ه حکا مستیه و حامیان اارجی آنهها بها آسهودگی
ااطر به چپاول منابع و ثروتها این مرز و بو پردااتنه .انقالب اسهالمی ایهران بها اهیهن
اط بطالن بر تز جهایی دین از سیاست ،بر اساس تعالیم اسالمی ،داالت مهرد در سرنوشهت
اود و امور سیاسی را ضرور شمرد و دیانت و سیاست را بر پایه این جملهه معهروف شههیه
مهرس ه «سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست مها» الز و ملهزو یکههی ر
دانست (عیوضی و هراتی 963 :9381 ،و .)962
سه .افزایش آگاهی ،بینش و مشارکت سیاسی مردم :دور ن اه داشهتن مهرد از مسهائل و
واقعیتها جامعه ،از سیاستها رژیم ناماروم است تا حیات اود را تهاو بخاهه .رژیهم
پهلو نیز با پی یر این ههف می وشیه بینش اجتماعی و سیاسی مرد عمیق ن ردد و جامعه
در بیایر به سر برد .با پیروز انقالب اسالمی ،افزایش آگاهیهها و تقویهت بیهنش سیاسهی
مرد به عنوان اصلی مهم در قانون اساسی جمهور اسالمی ،سرلوحه برنامهریز هها

اهور

قرار گرفت .بهین ترتیب ،مرد به منزله صاحیان اصلی انقالب و ولی نعمت نظا  ،با دیهگاههها
و آرمانها اویش به یار حکومهت اسهالمی شهتافتنه .در رژیهم سهتمشهاهی ،در بحهث از
ماار ت سیاسی ،مرد محلی از اعراب نهاشتنه و نمهیتوانسهتنه در سرنوشهت اهود داالهت
ننه .رژیم سلطنتی با ودتا رو

ار آمهه بود و قوه مقننه شکلی فرمایاهی داشهت و اثهر از

ماار ت سیاسی مرد به چام نمیاورد .انقالب اسالمی ایران با تغییر این وضعیت ،مرد را
نسیت به سرنوشتاان حساس رد و آنها را به ماار ت سیاسی فرااوانه .متر از دو ماه پهس
از پیروز انقالب اسالمی ،اصل نظا بهه همههپرسهی گهذارده شهه و بهه فاصهله مهی از آن،
انتخابات مالس ایرگان قانون اساسی ،ریاست جمهور و مالهس شهورا اسهالمی برگهزار
گردیه ،همهپرسیهایی ه جمل ی نااندهنهه ماار ت سیاسی گسترده مرد بهود (عیوضهی و
هراتی.)964 :9381 ،

 131ــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  64تابستان 93
حضور شرکتکنندگان در انتخابات دهه اول انقالب اسالمی
ردیف

عنوان

درصد شرکتکنندگان

تاریخ

9

همهپرسی جمهور اسالمی

18/2

9358/9/92

2

ایرگان قانون اساسی

59/49

9358/5/92

3

تأییه قانون اساسی

31

9358/1/92

4

دوره اول ریاست جمهور

63/86

9358/99/5

5

دوره دو ریاست جمهور

64/36

9361/5/2

6

دوره سو ریاست جمهور

34/51

9361/3/91

3

دوره چهار ریاست جمهور

54

9364/5/25

8

دوره اول مالس شورا اسالمی

52

9358/92/24

1

دوره دو مالس شورا اسالمی

65/5

9363/9/26

91

دوره سو مالس شورا اسالمی

51/32

9363/9/91

99

دوره اول مالس ایرگان

33/13

9369/1/91

منیع( :عیوضی.)911 :9388 ،
چهار .شعارهای انقالب :یکی دی ر از راهها آشنایی با فرهنگ سیاسی انقهالب ،بررسهی
شعارها بیشمار است ه در طول انقالب سر داده میشه .در این شعارها نیز جریهانهها
اسالمی از جریانها چپ و غیر دینی قابل تاخیص بود .ا ثر شعارها به زبهان آهن هین شهعر
فارسی سر داده میشهنه .از جمله شعارها اسالمی« :نهضت ما قرآنیهه ،اهور مها اسهالمیه »،
«سکوت هر مسلمان ،ایانت است به قرآن » و «این حکومت از حکومت یزیه ثی تر اسهت »
بود ( ه بهین ترتیب انقالب را به حادثه عاشورا متصل می ردنه) .در شعارها اسالمی بههین
نحو از آیت اهلل امینی ستایش میشه« :حزب فقط حزب اهلل ،رهیر فقط روح اهلل »« ،این است
شعار ملی؛ اها ،قرآن ،امینی » .از جمله شعارها چپ هه در محهر ( 9353 / 9138ش) و
اوایل سال (9353 / 9131ش) به گوش میرسیه ،عیارت بود از« :زنهههبهاد رزمنههه انقالبهی »،
«مههرد را مسههلح نیههه » و «درود بههر فهههایی » .در عههین حههال ،بعضههی از شههعارها میههان همههه
گرایشها فکر ماترک بود« :مرگ بر شاه »« ،شاه ،سگ ارتر »« ،سرسپردگان آمریکها را بهه
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دار بزنیم »« ،دیکتاتور ایران را می ایم و قهرت یانکیها در ایران را به هم میزنیم » .در ایهن
شعارها ،سلسله شاه و سلطه بی ان ان به عنوان دو دشمن مهرد ایهران ماهخص شهههانهه .در
نهایت نیز شعار هایی ه ائتالف مردمی حول آنها شهکل گرفهت« :اسهتقالل ،آزاد  ،جمههور
اسالمی » ( ه از  3شهریور  9353به بعه شنیهه شه) و «زنهه باد امینی»« ،اسهال  ،دمو راسهی،
آزاد و برابر » (فوران 536 :9383 ،و .)535
پنج .دین و ایدئولوژی :ایههئولوژ انقالبهی غالیهاً در پهی آن اسهت هه اهود را بها
گذشته ا

موبیش اسطوره ا و منزه یعنی گذشته ا

ه هنوز جامعه را فسهاد نهونی هه

باعث محکومیت آن شهه است  ،در بر ن رفته بهود ،پیونهه دههه :جامعهه قیهل از مالکیهت
اصوصی ،قیل از سلب آزاد  ،قیل از وابست ی ،قیل از ماشین و تکنولوژ و غیهره .ایهن
نوم گرایش الیته به معنا برگات به عقب (سیر قهقرایی) نیست ،زیرا ایهئولوژ انقالبی
میاواهه فردایی نهو و منهزه را بیافرینهه .بههین ترتیهب ،بها گسسهتن از وضهع نهونی و
گذشته ا نزدیک ،ایهئولوژ انقالبی میاواهه اود را به گذشته ا دور و به آینهه ایههآل
و امل تر از آنچه تا نون بار به اود دیهه ،پیونه دهه (روشه 233 :9381 ،و  .)236یکی
از وظای

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

براوردار از مقیولیت وسیع اجتماعی بایه دربرگیرنهه طهرد و نفهی نظها و ارزش هها
موجود باشه و آینهه مطلوبی را پیش رو انقالبیون ترسیم نه .در ایران سهه ایههئولوژ
ناسیونالیسم ،سوسیالیسم و اسال از اوایل قرن اایهر مطهرح بهود هه میلغهان آنهها سهعی
می ردنه با نااندادن جامعه مطلوب اود پیروان بیاتر را جلب ننه .اسال بهه عنهوان
مکتب الهی در اعماق قلب و روح اقاار وسیع جامعه نفوذ تاریخی داشت .مذهیی هه در
روستاها و شهرها ،در میان طیقات فقیر و غنی ،ارگران ،ااورزان ،ارمنهان ،دانااویان
و روشنفکران ،حهاقل بر راه و رسهم زنههگی افهراد و احهوال شخصهیه آنهها حها م بهود.
جامعه ا

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

تاب آسمانی اعتقاد داشته و به احکا آن عمل می ننه ،آمادگی بیاه تر بهرا پهذیرفتن
ایهئولوژ مزبور به عنوان ایهئولوژ تحول و تغییر سیاسی -اجتماعی و از جمله انقالب
دارد .ویژگی ه اسال را از سایر مکاتب سیاسی جهها مهیسهازد و بهه آن امتیهاز و جلهوه
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ااص میدهه ،جهان بینی اسال است ه اطهوط ماخصهه آن عیارتنهه از .9 :واقعیهت و
هستی مساو با ماده و طییعت نیست .2 .جهان ماد میهأ و مهبر عالم ،حکهیم و قهادر
دارد ه بر تما روابط و عوامل طییعی حا م است .3 .هستی تحهت سرپرسهتی و والیهت
الهی قرار دارد و موجودات ماد با والیت و تهبیر اهاونه از نقهص بهه سهو

مهال در

حر ت انه و بازگات همه به سو اوست .4 .انسان نه صرفاً بعه ماد  ،بلکه بعه معنهو
ه م دارد و به سو

مال مطلق در حر ت است .5 .انسان موجود ابه و جاودانی است

و با مرگ فانی و نابود نمیشود و عوالم دی ر در پیش دارد .6 .انسهان موجهود آزاد و
مسئول است ه با ااتیار ،حر ت تکاملی اود را به پایان مهیرسهانه .3 .زنههگی در ایهن
جهان مرحله ا است ه انس ان در آن تحصیل مال می نه و با عمل اود زنهگی ابه و
حیات جاودانی را تأمین مینمایه .در ارائه ایهئولوژ انقالب ،ابتها بایه حا میت موجهود
را نفی و طرد نمود و ارزش ها مسلط بر نظا را زیر سؤال برد و این ار بود ه رهیر
انقالب به عنوان ایهئولوگ انقالب در ابته ا به آن پرداات .وظیفه بعه ایهئولوگ انقالب
این است ه جامعه مال مطلوب را نه تنها ترسیم نمایه ،بلکه شیوه عملی رسیهن بهه آن
را هم ناان دهه (محمه 998 :9383 ،ه  .) 991تعالیم اسالمی به عنوان انهیاهه و آرمهان
جهیه  -ه در سال ها پس از قیها  95اهرداد  9342نمهود بهارز یافهت ،-بهه تههریج
توانست ای هئولوژ ها

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

گسترده ا بین نخی ان سیاسی و توده ها

مرد نفوذ نه .ایهن گسهترش در زمهان وقهوم

انقالب اسالمی از طریق شعارها انقالبیون در بیان آرمهانهها جهیهه ماننهه «اسهتقالل،
آزا د  ،جمهور اسالمی» و در نار آن ،بیتوجهی هم انی به شعارها گهروه هها غیهر
اسالمی  -به رغم تیلیغات گسترده آنها -قابل مااههه بود .بهر اهالف سهایر انقهالب هها
معاصر ،عمو مرد تابع آرمان ها اسالمی و انهیاه ها اما امینی بودنه .افزون بر این،
اصالت فرهن ی ایهئولوژ انقالب ایران نیز از تفاوت ها عمهه انقالب اسالمی بها دی هر
انقالب ها

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

الهی ،استقالل ،آزاد و عهالت وجود دارد و از این نظر ،انقالب اسالمی نمونه منحصر به
فرد است (جمعی از نویسنهگان.)43 :9383 ،
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 .2ابعاد اجتماعی سرمایه اجتماعی
انقالب در حقیقت عیارت از قطع رابطه با وضعیت حاضر است ه غیر قابل قیول و تحملناپهذیر
میباشه و به عیارت دی ر ،وضعیت حاضر را به طور امل نفی و طرد می نه و در مقابهل ،سهعی
در ایااد بنا محیط اجتماعی و انسانی امالً متفاوتی دارد .این دگرگونیها حاصل نمیشود م ر
به دنیال تغییرات عمیق در وضع روانی و شعور بخای از و یا ل جامعها

هه بهه دنیهال آن بهاز

هم تغییرات دی ر در روحیه و سازمان اجتماعی ایااد اواهه شه (روشهه .)223 :9381 ،تغییهر
اجتماعی عیارت است از پهیههها قابل رؤیت و قابل بررسی در مهت زمانی وتاه بهه صهورتی
ه هر شخص معمولی نیز در طول زنهگی اود یا در طول دوره وتاهی از زنهگیاش مهیتوانهه
تغییر را شخصاً تعقیب نمایه ،نتیاه قطعیاش را بیینه و یا نتیاه مهوقتی آن را دریابهه .عهالوه بهر
این ،تغییر اجتماعی در محهوده محیط جغرافیایی و اجتماعی معینی صورت میپهذیرد و تفهاوتش
با تحول اجتماعی این است ه آن را میتوان در چهارچوب یک محهوده جغرافیایی و یا در ادر
اجتماعی -فرهن ی ایلی محهودتر مورد مطالعه قرار داد (روشه .)26 :9381 ،انقهالب اسهالمی
نوعی تغییر اجتماعی بود ه برا بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و دستاوردها آن میبایسهت
تغییرات اجتماعی را ه در عرصهها گوناگون سااتار جامعه ایران پهیه آورده مطالعه رد.
یک .مشارکت مردم :آنتونی پارسونز (سفیر ان لیس در ایران) علت اصهلی قیها مهرد را در
نابود ارزشها متقن جامعه آنها ه از مذهب سرچامه میگرفت میدانست .بهه همهین دلیهل
بود ه مرد تنها چیز

ه در شعارهایاان مطرح نمی ردنه ،اواستهها ماد و اقتصهاد بهود.

آنها تحت لوا مذهب و شعارها آن و از مساه ه عیادت هاه همهه مسهلمانان اسهت و تحهت
رهیر روحانیان قیا ردنه و پیروز شهنه .مساجه از دیرزمان نقش حساس و مهمهی در میهارزه
علیه نظا ها جائر حا م و نفوذ بی ان ان داشتهانه .مرد همهروزه بهرا ادا فهرای

دینهی در

مساجه به عنوان عیادت اه مستمر و دائمی گرد هم جمع میشههانه .بر االف انقالبهها جههان
نظیر انقالبها فرانسه ،روسیه و چین ه طیقه و گروه ااصی انقالب ردنه ،در انقهالب ایهران
اقاار و طیقات مختل

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

دانشآموزان شهر و روستایی در همه نقاط اور با هم قیا ردنه و بهون آنکه بهه ائهتالف یها
تفاهم بر سر اواستهها متفاوت گروهها نیاز شود ،همه همصها ،شهعارهایی واحهه مهیدادنهه.
تیلور عینی این وحهت و یکپارچ ی را میتوان در تظاهرات روزها عیه فطر ،تاسوعا و عاشورا
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در سال  53در تهران دیه .اصوالً حر تها انقالبهی تهودههها مردمهی ،اراده مطلقهاً جمعهی را
آشکار می نه و در تاریخ ملتها دنیا بسیار نادر میباشه .اراده جمعی اسطورها سیاسی اسهت
ه حقوقدانان یا فالسفه به مک آن می وشنه تاکیالت و سازماندهی آن را تحلیل و یا توجیهه
ننه .اراده جمعی جنیها تئوریک دارد و متر به چام دیهه مهیشهود و بهه قهول میاهل فو هو:
«ماننه اها یا روح ،شایه هرگز به چام دیهه ناود» ،اما در تهران و در تما ایهران چنهین ارادها
مااههه شه و عینیت مطلقاً روشن و ثابت باقی مانه .آنچهه شههت و عمهق انقهالب را در ایهران
ماخص می رد و عامل آن بود ،یکی اراده جمعی مرد ه از نظر سیاسی شهکل گرفتهه و مهورد
تردیه هیچ س حتی دشمنان و شاه هم نیود و دی ر اواست و اراده آنهها در تغییهر اساسهی و
بنیادین سیاسی -اجتماعی و ارزشها حا م بر جامعه بود (محمه .)13 :9383 ،
میزان ماار ت مردمی در انقالب بسیار باال بود .نکته مهم این بود هه ایهن ماهار ت نهه فقهط
شامل قار پایین و ارگر  ،بلکه شامل افراد تحصیل رده و ثروتمنه جامعه نیز میشهه ،بهه طهور
ه در راهپیماییها تاسوعا و عاشورا (آذر  )9353در حهود دو میلیون نفر از همهه قاهرها شهر ت
داشتنه .یکی از علل این همهگیر و ماار ت عمهومی ،قههرت و جاذبهه هناهار بهود هه در بهه
وجود آمهن آن ،رهیر نقش عمهها داشت .مرد عالوه بر ماار ت ،هزینهها جانی زیهاد نیهز
برا انقالب پردااتنه ه موجب عمیقترشهن پیونه آنها با انقالب و در واقع ،ههمسهویی و انسهاا
بیاتر میشه .در نار عوامل سیاسی ،اقتصاد و اجتماعی ،دی ر عامل مهم در انقالب ایهران ،پیونهه
مذهیی -الهی بود ه مرد را از هیچ اطر نمیهراسانه و هزینهها انقالب را در چام آنها نهاچیز
مینمایانه .مرد در نار انساا بسیار قو  ،آماده همه گونه فها ار برا یکهی ر و بهرا اصهالح
جامعه نیز بودنه (رفیعپور 923 :9383 ،و .)926
دو .امام و رهبری سیاسی :رهیر سیاسی اما در انقالب اسالمی از دو جنیه زیر قابهل
بررسی است :روش ها و استراتژ ها سیاسی در رونه میارزه و فعالیت ها انقالبی و نفهوذ
بینظیر در اذهان عمومی و محیوبیت گسترده مردمی .مهمترین شیوهها میارزه سیاسی امها
عیارت بودنه از:
 .9مردمی ردن میارزات سیاسی :اما هرگز به دنیال ایااد حهزب و تاهکیالت سیاسهی
رسمی نرفت؛ زیرا چنین شیوه ا  ،میارزه را نخیهگرا می رد و دور از دسترس مهرد عهاد
قرار میداد .اما به جا فعالیت ها سازمانی محهود ،به حر ت ها گسهترده مردمهی امیهه
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بسته بود و می وشیه با آگاهیبخای به توده ها مذهیی آنان را بهه میههان میهارزه سیاسهی
بکاانه و موفقیت اما در این زمینه شکست امل رژیم را در پی داشت.
 .2مذهیی ردن میارزه :مذهییشهن میارزه باعث میشه سختیها و مرارتها آن همراه
با اجر اارو و مرگ در این راه نیز شهادت محسوب شود .به همین دلیل ،میارزان مهذهیی
شااعانه به استقیال مرگ میرفتنه و از مقابله با نیروها مسلح هراس نهاشتنه.
 .3پرهیز از مای مسلحانه :اما به جها رو آوردن بهه جنهگ هها چریکهی ،تهرور و
جلوه ها مختل

مای مسلحانه ،به حر ت ها مسالمت آمیز مردمی رو آورد .مههم تهرین

جلوه میارزه سیاسی در انقالب ایران تظاهرات آرا و مسالمت آمیهز بهود .در واقهع ،انقهالب
ایران انقالب راه پیمایی مردمی بود و ا ثر از جنگ و ااونت از سو مرد دیهه نمیشه.
 .4حفظ اتحاد و انساا  :اما در طول میارزه سیاسی همواره از طرح مسائل ااهتالفبران یهز
اوددار می رد و می وشیه وحهت مخالفین مذهیی رژیم را حفظ نه .به همین دلیل ،ااتالف
و تاتت به نهرت در صفوف میارزین مذهیی به چام میاورد و رهیر اما تما گهرایشهها و
جناحها مذهیی را پوشش میداد و به هر حال ،اتحاد مخالفین رژیم قیل از انقالب اسهالمی ،تها
حه زیاد مهیون سیاستها اما برا حفظ انساا نیروها میارز بود.
 .5محیوبیت و نفوذ مردمی اما  :شخصیت اما ابعاد مختلفی داشت نخست اینکهه ،گذشهته از
جنیهها علمی ،فقهی و عرفانی ویژگیها و صفات ااالقهی اهاص ،امها را از دی هران متمهایز
می رد .تقوا ،شااعت ،قاطعیت در تصمیمگیر  ،تیزهوشی سیاسی و زنههگی سهاده و زاههانهه و
سازشناپذیر  ،از ویژگیها شخصیت اما بود .دی ر اینکه ،اما به عنوان مرجع تقلیه ،رهیهر
سیاسی و مرجعیت مهذهیی را در ههم آمیخهت و همهین امهر رهیهر انقهالب ایهران را از سهایر
انقالبها متمایز می نه .گسترش شور انقالبی و هیاان میارزه نیز بر محیوبیت اما افزود .بیانیهها
و سخنرانیها اما سرشار از شور و حماسه بود .رفتار قاطعانه و سازشناپذیر اما نیهز او را بهه
رهیر انقالبی بیبهیل تیهیل نمود (جمعی از نویسنهگان936 :9383 ،ه .)932
زبانی ه آیت اهلل امینی در سخنان اود مرد را با آن مخاطب قرار میداد ،شامل عیهاراتی
نظیر «مرد آگاه ،میارز و شاام ایران»« ،ملت عزیز و شاام» و «ایران مظلو » بود و همهه اینهها
احساسات ملی مرد را برمیان یخت .او مها اصهطالحات اسهالمی «امهت میهارز اسهالمی» و
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«مرد مسلمان ایران» را به ار میبرد .روحانیت عمهالً بها بهه هارگیر عیهاراتی نظیهر «انتظهار
میرود همه امت اسال ماار ت نه»« ،این یک تکلی

الهی است ه بایه اناا شهود» و «بهر

عههه مرد ایران است» ،مرد را به شر ت در راهپیماییها دعوت می رد (فوران.)534 :9383 ،
تردیه نیست ه عامل بسیار مهم در ورود مذهب به صحنه انقالب و تأثیر ش رف آن بر مرد ،
نقش رهیر روحانی -اریزماتیک اما بود ه به علت پیونه بسیار قو الهی ،ایاان فوقالعاده
شااعانه و قهرتمنه عمل نمودنه (رفیعپور.)926 :9383 ،
سه .انسجام اجتماعی :ان یزهها مرد برا انقالب به طور م و بیش پنهان 9و نهه چنههان
آشکار ،2اههاف و ارزشها آنها را شکل میداد ه به تهریج در اواستهها آنهها و رهیراناهان
ظاهر و نهایتاً در قانون اساسی نیز منعکس شه .بهین ترتیب ،نظها ارزشهی جهیهه پایههریهز
گردیه ه عناصر مهم آن از بین رفتن بیعهالتی و نابرابر  ،استیهاد ،وابست ی بهه غهرب و تمایهل
بیاتر به مذهب ،ایثار و انساا بود (رفیعپور 923 :9383 ،و  .)936با توجه به قهانونمنهه هها
پویایی گروهی ،چنه عامل باعث انساا قو بین مرد در هن ا انقالب و دوران بعه از آن شهه:
 .9دشمن ماترک قو (شاه) .2 ،رهیر نیرومنه انقالب .3 ،ایهئولوژ نویهدهنهه یعنهی مهذهب
با ریاههها عمیهق در مهرد  .4 ،فعالیهت ماهترک و ماهار ت مهرد در میهارزات .5 ،پهذیرش
هزینهها زیاد جانی از طرف مهرد (رفیهعپهور .)925 :9383 ،دههه اول دههه انسهاا و تاربهه
طوالنیمهت همکار جامعه و حکومت در سایه آموزهها دینی برا انقهالب و نظها اسهالمی
است ،امر

ه ضمن تقویهت ههر یهک و تولیهه نیهاز و مسهئولیتهها فهراوان ،مسهائلی چهون

ماروعیت ،اطاعت و ماار ت سیاسی را به لحاظ داالهی و سهطح و عمهق برقهرار ارتیهاط بها
محیط پیرامونی در منطقه و جهان را به لحاظ اهارجی در دههههها بعهه متحهول و بهه تعییهر
صحیحتر متأمل نمود (عیوضی.)913 :9388 ،
چهار .فضیلت شهادت و برگزاری چهلمهای شهدا :از دی ر مضمونها پوپولیسم مذهیی،
تأ یه بر فضیلت شهادت بود ه به مرد در تظاهرات عظیم جرئت و جسارت میبخاهیه .مهرد
بیسالح در برابر ارتش سرتاپا مسلح ایستادنه تا سراناا شیرازه نظم آن را از ههم پاشهیهنه و بها

1. Latent
2. Manifest
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توسل به هویت اسالمی ماترک ،ارادهاش را در سر وب جمعیت متزلزل سااتنه .نیکی هه در
مورد مسالمتآمیزبودن جنیش تودها میگویه« :جان انسان حتی جان سهانی هه دشهمن تلقهی
میشهنه ،محتر بود .موارد نادر از جمله معهود افراد رده باال رژیم در آارین مراحل انقالب
از این قاعهه مستثنی شهنه وگرنه زنهگی آمریکاییان نیز از تعرض مصون بود» .بهه رغهم آن همهه
اسارتی ه بر اموال وارد شه ،موارد تاراج و غارت اموال بسیار معهود بودنه .مرد تنها امهوال و
اثاثیه ادارات ،بانکها و ماروبفروشیها را به ایابانها ریختنه و به آتش ایهنه .در مورد ایهن
عه توسل به ااونت گفته میشه «مرد با دست االی و ایمان قو رژیهم پهلهو را سهرن ون
سااتنه» (فوران 535 :9383 ،و  .)534پیاهوران نه به عنوان ارگران ارگاههها

وچهک ،بلکهه

در مقا بخای از جنیش تودها شهر و فعالیت بازار  ،در انقهالب شهر ت داشهتنه و از نظهر
تعهاد ،نقش مهمی را در برگزار مراسم چهلمها ماهها ژانویه (د  -بهمن) ،فوریهه (بهمهن-
اسفنه) ،مارس (اسفنه -فروردین) و مه ( 9138اردییهات -ارداد  ،)9353قیل از پیوستن صههها
هزار نیرو تازهنفس به عههه داشتنه .بهنه تاکیالتی روحانیان و بازاریان دستانههر ار انقهالب،
میتهها انقالب اسالمی در سراسر اور در اواار سال  9353 / 9138ش بهود .در رأس ههر
میته ،غالیه ًا یهک روحهانی طرفههار آیهت اهلل امینهی قهرار مهیگرفهت و در امهور پاهتییانی از
اعتصابها ،رفاه و غذا و امنیت مناطق زیر پوشش اود فعهال بودنهه .در ژانویهه (د  -بهمهن) و
فوریه (بهمن -اسفنه) ،میتهها انقالب دوشادوش دولت ،وظای

اقتصهاد  ،سیاسهی و نظهامی

بر عههه داشتنه( .فوران.)568 :9338 ،
پنج .اعتماد اجتماعی :بقا و تهاو جوامع و گهروههها انسهانی وابسهته بهه هنشهها و روابهط
اعضا آنهاست .سطح و عمق نشها انسانی در گروه نااندهنهه پیوسهت ی ،انسهاا  ،همههلی و
تعلق میان اعضاست .صاحبنظران علو انسانی معتقهنه آنچهه سهطح هنشهها انسهانی را شهکل
میدهه ،نیاز انسانهاست .هر مقهار نیازها افراد بیاتر و پردااتهتر باشهه ،سهطح هنشهها آنهها
گستردهتر و وسیعتر میشود .عمق نشها نیز بست ی به اعتماد و عواط

افراد نسهیت بهه یکههی ر

دارد .بنابراین ،در اعتماد بایه به طرفین درگیر ارتیاط اجتماعی توجه داشت .در مطالعهات مربهوط بهه
اعتماد از دیهگاهها متفاوتی از جملهه دیههگاههها سیاسهی ،اقتصهاد  ،اجتمهاعی و روانشهنااتی
استفاده شهه ه هر یک از منظر و سطح تحلیلی ااصی به اعتماد ن اه می ننه .در ایناا برا تحلیهل
اعتماد در دهه اول انقالب آن را در سه سطح ارد ،میانی و الن مورد بررسی قرار میدهیم.
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الف) سطح خرد :اعتماد در سطح ارد به سه سطح مربوط میشود:
 .9اعتماد عاطفی :به اطمینان و عالیق ماترک با اعضا اانواده مربوط است .این اعتمهاد مینها و
شکلدهنهه سایر روابط اعتماد فرد با دی هران اسهت .2 .اعتمهاد ارتیهاطی بها اویاهان :بهه سهطح
اطمینانی اطالق میگردد ه فرد به اقوا و اویاان اود دارد .3 .اعتماد ارتیاطی با دوستان :به سهطح
اطمینانی اطالق میگردد ه فرد به دوستان اویش دارد.
ب) سطح میانی :اعتماد در سطح عا و عمومی به سطح اطمینانی مربوط میشود هه فهرد
نسیت به عمو مرد و آنهایی ه نمیشناسه دارد ،مثل اعتماد به سازمانها و مؤسسات جامعه،
مغازهداران ،راننهگان ،پلیس ،رسانهها ،معلمین و غیره.
ج) سطح کالن :این اعتماد به سطح اطمینان مرد به نظا و و مقیولیت سیستم حکومتی و
فعالیتها و اقهامات دولت مربوط میگردد .بهه عیهارت دی هر ،ایهن وضهعیت بیهان ر ارزیهابی
سیاسی ناشی از ارتیاط مرد با نهاد دولت است.
در دهه اول انقالب ،پهیهههههایی چهون انقهالب  ،9353جنهگ تحمیلهی ،سهیطره مهذهب و
نهادها مذهیی بر سایر نهادها جامعه و افزایش تحصیالت ،بیهنش و آگهاهی مهرد  ،از عوامهل
فزاینهه سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی است .مقایسهه دوران پهلهو و جمههور اسهالمی و
آمارها به دست آمهه در ابعاد سیاسی ،اجتماعی ،اقتصاد و فرهن ی سهرمایه اجتمهاعی در ایهن
تحقیق ،ناان میدهه در این دهه ،اعتماد باالیی بین مرد و حکومت ایااد شهه و در واقع مهرد ،
دولت را از اود و دولت نیز مرد را از اودش میدانه.
از پیامهشناسی اعتماد در سطح ارد ،میانی و الن اول انقالب میتوان به موارد ذیل اشاره
رد :سطح ارد :االقیت ،همکار  ،مسئولیتپذیر و تعههه ،اودبهاور  ،هاهش ن رانهی و
اضطراب ،صههاقت جهای زین تظهاهر  ،متعههه بهه صهراحت ،صههاقت و سهازگار بهه جها
فریب ار و ظاهربینی ،دلیست ی بیاتر به ار ،است یناپذیر و همساز  ،تقویت ان یزهها.
سطح میانی :شناات تواناییها یکهی ر ،اهش هزینهها ،عملکرد عالی ،سازگار .
سطح الن :جستوجو فعال ،اناا دقیق و اوب هار ،آرامهش و امنیهت روانهی ،ثیهات و
پایهار در روابط ،ماروعیت و اثربخای ،تالش و وشش بیاتر (عیهالهی989 :9388 ،ه .)966
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شش .مسجد به عنوان شبکه اجتماعی« :مساه سن ر اسالمی است و محراب محل جنگ
است .حرب است .این را میاواهنه از دست شما ب یرنه .میزان هم همین نیسهت هه ایهن را
ب یرنه .اینها مقهمه است واال هی برویه نماز بخوانیه ...اینها از مساجه به دیهنه ،اصوصهاً در
این دو سه سال اایر ...مساه یک محلی بود ه مرد را به نهضت و به قیا بر ضه ظلم تهییج
می رد .اینها میاواهنه این سن ر را ب یرنهه (صهحیفه امها  ،ج  362 :93و  .)369مسهاه بهه
عنوان اولین ااست اه بیهارگر مرد در انقالب اسالمی ایران همهواره نقاهی مانههگار داشهته
است .نقش و جای اه آن در حیات سیاسی -اجتماعی و فرهن ی مسلمانان ،سابقها به قههمت
اسال دارد .تأسیس مساه با درااش نور اسال و پیا جهانی آن همراه بود هه ورود بهه آن،
فرد را به اوج تعالی انسانی و رهایی از هر گونه بنههگی در برابهر بهتهها و اههایان دروغهین
می اانه .با توجه به ماهیت سیاسی دین اسال  ،مساه به عنوان انون و محهور فعالیهتهها
دینی ،سیاسی و اجتماعی ،نقش مهمی در تاریخ پرفراز و ناهیب اسهال داشهته اسهت.از صههر
اسال  ،این مکان به عنوان نماد اسالمی مطرح گردیه و پیامیر با سوقدادن عمههه فعالیهتهها
عمومی و حکومتی به مساجه ،به واقع مساه را انون نظها سیاسهی جههان اسهال قهرار داد.
گونهشناسی مرا ز فعال سیاسی به اصوص در سطح تهودههها مردمهی ،مؤیهه نقهشآفرینهی
تاریخی مساجه در تحوالت اجتماعی و میارزات سیاسی مرد ایران به اصوص در سهه اایهر
است .با توجه به فعالیتها متنوعی ه در مساجه اناا گرفته ،آنهها از جنیهههها گونهاگون
قابل بررسیانه .فعالیت مساجه ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصاد  ،فرهن ی و بوده و در طول تهاریخ
همواره با توجه به مقتضیات و شرایط سیاسی جامعه تغییر مییافتهه اسهت .از ایهن رو ،در ههر
دورها یکی از این ار ردها ،نقش پررنگتر در حوادث و وقایع اجتماعی ایفا هرده اسهت.
مساجه تأثیرگهذار تههران در دههه  ،9341ماننهه مسهاجه بهازار و شهکلدههی و شهکلگیهر
اجتماعات ،تیلیغات و اعال مخالفتها سیاسی علیه حکومت نقش اساسهی داشهتنه .در ایهن
دوره مساجه با محوریت نیروها انقالبی و با بیان اعتراضها مردمهی ،هار رد اجتمهاعی و
سیاسی مناسیی در دوره اول نهضت در جامعه داشتنه .جای اه و ار رد تیلیغی و اطالمرسهانی
به مرد  ،همچنین ارزنههترین پای اه جهت سازماندهی و ههایت گرایش انقالبهی ملهت ایهران
بود .تأثیر تابخانهها مساجه در امور فرهن ی ،تیلیغی و اطالمرسانی ،قیهل از انقهالب بسهیار
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مهم است .این تهأثیر در مسهاجه قیها ،لهرزاده ،جاویهه و الاهواد ملمهوس مهیباشهه .از دی هر
ار ردها تیلیغی مساجه ،تکثیر و توزیع اعالمیههها و نوارهها انقالبهی در طهول ایهن دوره
است .توزیع و تکثیر اعالمیهها اما امینی در مساجه قیا ،لرزاده و جاویه ه نقش مهمی در
پیروز نهضت داشتنه ،از جمله این اقهامات بود .ار رد مهم مسهاجه تیلیهغ و اطهالمرسهانی
بوده و در واقهع ،مسهاجه در ایهن دوره بهه عنهوان پای هاه اطهالمرسهانی عمهل مهی ردنهه .از
شااصترین فعالیتها تیلیغی مساجه -آنچه بیاترین تأثیر را در مسائل فرهن ی -اجتمهاعی
در این دوره داشته است -سخنرانی و اطابه بوده است .افراد جامعه به اصوص مسهاه هها
بیاترین آگاهیها اجتماعی -مذهیی را از همین طریق دریافت می ردنه .از جملهه تغییراتهی
ه در این دوره به وجود آمه ،حضور و نقشآفرینی سانی بهود هه تها آن زمهانی در مسهاجه
سخنرانی نکرده بودنه .مساجه اور قیل از این ااتصاص به معممهین داشهت و آنهان از ایهن
پای اه مردمی در جهت میارزه علیه حکومت استفاده می ردنه ،اما در این دوره اساتیه داناه اه
و روشنفکران بسیار با همکار تعهاد از روحانیان برجسته در ایهن مرا هز دینهی بهه ایهراد
سخنرانیها انقالبی میپردااتنه .به عنوان نمونه ،دعوت از د تر شریعتی ،مهنههس بازرگهان،
د تر یهاهلل سحابی و غیره توسط د تر مفتح و استاد مطهر جهت سهخنرانی در مسهاه قیها و
مساه الاواد ،از این موارد است .بنابراین ،میتهوان گفهت سهازمانهها مهذهیی سهنتی (مثهل
مساجه) و جهیه (مثل هیئتها مؤتلفه اسالمی) ،ستون اصلی انقالب و وسیله ماار ت مرد
در این جنیش بودنه .بازار سازمان ماار ت سیه بود .سازمانها ادار با اوجگیهر انقهالب
به آن پیوستنه و با رهیر انامنها اسالمی هه دسهتورات اهود را از مسهاجه و روحانیهت
میگرفتنه ،ماار ت مستخهمین دولت در انقهالب را موجهب شههنه .آنچهه از بررسهی نحهوه
ماار ت مرد در نهضتها صهساله اایر در ایران به دست میآیهه ایهن اسهت هه سهازمان
مذهیی عمهه ترین ارگان برا رهیر و جلب ماار ت مهرد در سرنوشهت سیاسهی اهویش
بوده است .اعتماد مرد به رهیر مذهیی ،آنان را متقاعه به ماار ت در امور می رد هه بهه
عنوان تکلی

شرعی بر ایاان معین مهینمودنهه .مسهاجه ،تکایها ،بقهام متیر هه و حسهینیههها

مکانهایی بودنه ه مرد از طریق آنان به این همکار پردااتنه .مراسم عزادار  ،به اصوص
عزادار حضرت اما حسین (م) ال ویی برا اناا جنیشها اجتماعی بوده است.
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 .3ابعاد فرهنگی سرمایه اجتماعی
برا دستیابی به در ی واقعبینانه از ابعاد فرهن ی انقالب اسالمی ،یادآور وضهعیت فرهن هی
دوران پیش از انقالب ضرور است .یکی از شااصهها فرهن ی حا میت استیهاد در دوران
پهلو  ،تخریب سنتها اصیل دینی و ملی مرد مسلمان ایران با ترویج فرهنگ میتذل غرب،
به بهانه تاهداواهی و نوگرایی بود ه بسیار از مظاهر فرهنهگ ملهی و ناهانههها هویهت
تاریخی مرد مسلمان ایران را از میان برد .رواج فرهنگ ابتذال ،الابالیگر و بیبنهوبار هها
ااالقی و اقتصاد

ه به طور رسمی از رسانهها عمومی تیلیغ میشهه ،نهادهها فرهن هی و

اجتماعی را به تیاهی و نابود سوق داد و هویت اسالمی -ایرانی جامعه را نابود ساات .فساد
گسترده در جامعه ایران پیش از انقالب به ارزش تیهیل شهه بود و رژیهم پهلهو  ،آشهکارا بهه
ترغیب و تیلیغ آن میپرداات .در عین حال ،آنچه بهیش از ههر چیهز ایرانیهان را رنهج مهیداد،
ستایش و ترویج فرهنگ بی انه و تحقیر فرهنگ اود بود ه سراناا مرد مسلمان ایهران را
به رویارویی با حا میت و سرن ونی رژیم سوق داد .انقالب اسالمی با زدودن زن ارها و اوها
از چهره دین ،به احیا فرهنگ اسالمی به عنوان مکتیی پویا و حیاتبخهش پردااهت .احیـای
دوباره تعالیم اسالم ،احساس خودباوری ،اعتماد و اتکا به خود را در جامعه زنهه هرد و از
تهاو احساس حقارت و اودباات ی مرد ایران در برابر بی ان ان جلهوگیر نمهود .پیههایش
روحیه اعتماد به نفس و اودآگاهی فرهن ی ،مرد را در زمینهها علمی ،فرهن ی و اجتمهاعی
به موفقیتها چامگیر رسانه .افهزایش سهطح آگهاهیهها عمهومی و رشهه مطیوعهات و
ناریات ،گسترش انونها آموزشی و تربیتی و درااش و تعالی آثار هنر و فرهن ی ایران
در سطح جهان ،از دستاوردها فرهن ی انقالب اسالمی ایران به شمار میآیه .شخصیت اصیل
زن ایرانی نیز ه در رژیم گذشته تحت تأثیر فرهنگ منحط غرب ،هویت اود را از دست داده
بود ،در سایه تعالی اواهی اسالمی احیا شه .احیا تفکر دینی ،تحول ارزشها و ن هرشهها و
همچنین ،احیا مفاهیمی چون جهاد ،شهادت ،ایثار و اخالص ،مردمیشههن قهوا مسهلح و
ایاههاد و سههازماندههی نیروهها بسههیج مردمههی ،همههاهن ی بههین تعهههه ،تخصههص ،دیانههت و
روشنفکر و همکار حوزه و دانا اه نیز از دی هر دسهتاوردها فرهن هی انقهالب اسهالمی
محسوب میشود (منصور  261 :9383 ،و  .)251فرهنگ ،بنمایه و هویتبخهش ههر جامعهه
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است ،آن گونه ه با توجه به ویژگیها فرهن ی ههر جامعهه ،از جای هاه ،هویهت و نقهش آن
جامعه سخن میرود .بر همین اساس ،زیربنا و عامل پیارفت و توسعه حقیقهی ههر جامعهها
اصول فرهن ی حا م بر آن است ه در قالب اعتقادات و باورها ،ارزشها و هناارها ،رفتارهها
و دستاوردها هر جامعه تالی مییابه.
 .1مقابله با تهاجم فرهنگی و نفی مظاهر فرهنگی غرب :انقهالب اسهالمی هه در اسهاس
انقالب فرهن ی بود ،با تعمیم اودبهاور فرهن هی و گسهترش شهعایر دینهی ،زمینهه را بهرا
تقویت پایهها ایمانی مرد و پرورش نسلهها اودبهاور فهراهم نمهود و بها عمهومی هردن
آموزش در سطح جامعه و افزایش سطح علمی دانشآموات ان ،به رشه استعهادها و شکوفایی
قهرت ابتکار مرد -به ویژه جوانان -مک رد .افزون بر این ،با دگرگهونسهااتن ن هرش زن
مسلمان نسیت به اود و محیط پیرامون اویش ،و را به بازیابی جای هاه و نقهش واقعهی زن
ایرانی در اانواده و جامعه فرااوانه (منصور .)965 :9383 ،
 .2عمومیشدن آموزش و ارتقاء سطح جامعه :پیش از پیروز انقالب اسالمی ایران ،بهه
رغم هیاهو زیاد

ه در تیلیغ رشه فرهن ی اور و میارزه با بهیسهواد مهیشهه ،درصهه

بسیار از مرد ایران حتی در شهرها بهیسهواد بودنهه .در نظها جمههور اسهالمی ،نهضهت
مهرسهساز رشه شتابنهها یافت ،آن گونه ه هر ساله بیش از صه هزار متر مربع بهه فضها
آموزشی اور افزوده میشه .نهضت سوادآموز در باسواد ردن میلیونها نفهر هه از نعمهت
اوانهن و نوشتن محرو بودنه ،موفقیت چام یر داشت .در راستا همین رشهه فرهن هی،
قهرت ابتکار و االقیت مرد به ثمر ناست ،به گونها
نخی ان ایرانی در رشتهها مختل

ه جهان هر ساله شاهه پیهروز هها

در سطح جهانی است (عیوضی و هراتی.)966 :9381 ،

 .3ارتقاء جایگاه زن در اجتماع :بر اثر اودباات ی فرهن ی و رواج ارزشها غربهی در
عصر پهلو  ،هویت اسالمی زن مسلمان ایرانی مورد تههیه قرار گرفت .در جامعهه بهه تههریج
فرهنگ برهن ی و بیعفتی رواج مییافت و از فعالیتهها اجتمهاعی و سهودمنه زنهان اسهته
میشه .بعه از انقالب ،جای اه زن در جامعه اسالمی تعیین شه و زنان همان گونه ه در جریان
انقالب فعالیت داشتنه ،پس از انقالب نیز به جای اه واقعی اهود دسهت یافتنهه و توانسهتنه در
صحنه ها مختل

جامعه حضور یابنه (منصور  .)963 :9383 ،زنان سهم مهمهی در انقهالب
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داشتنه و در اغلب موارد این نقهش در راسهتا اطهوط طیقهاتی بهود .در تظهاهراتی گسهترده،
هزاران زن چادر پیااپیش صفوف جمعیت حر ت می ردنه و با این ار ضمن اینکهه اطهر
را به جان میاریهنه ،از دامنه اطر می استنه .ه مینویسه« :اینهها عمههتاً «زنهان بهازار »
زنان طیقهها پایین و دانااویان بودنه .زنان در شوراها

هارگر نیهز حضهور داشهتنه امها

تعهادشان زیاد نیود» (فوران.)533 :9338 ،
 .4ایجاد روحیه خودباوری:پس از انقالب ،اودباور و اوداتکایی به گونها آشکار در
بین آحاد جامعه ایااد شه ،مقولها

ه بیشک مهمترین دسهتاورد اجتمهاعی انقهالب اسهالمی

ایران در سطح داالهی بهه شهمار مهیرود .اوج ایهن اودبهاور و شهکوفایی شخصهیتی را در
سالها جنگ تحمیلی شاهه بودیم .بیتردیهه ایثهار ،فهها ار  ،صههاقت و ااهالص مهرد و
نهادها مردمی در دوران پس از پیروز انقالب اسالمی همواره زبانزد جهانیان بوده و هست.
تأمین حقوق همهجانیه افراد و ایااد امنیت قضایی عادالنه بهرا عمهو و تسهاو هم هان در
برابر قانون ،توسعه و تحکیم برادر اسالمی و تعاون عمومی بین مرد و نیز تههوین قهوانین و
مقررات مهنی ،جزایی ،مالی ،اقتصاد  ،ادار  ،فرهن هی ،نظهامی ،سیاسهی بهر اسهاس مهوازین
اسالمی ،از دی ر ره آوردها اجتماعی انقالب اسالمی ایران است .اما در این میهان بهه وجهود
آمهن محیطی مناسب برا رشه و تعهالی مهاالت ااالقهی و انسهانی را مهیتهوان مههمتهرین
دستاورد فرهن ی انقالب اسالمی برشمرد ه از طریق ارزشها در ابعاد مختل

زنههگی افهراد

به وجود آمه (عیوضی و هراتی.)963 :9381 ،
 .1مطبوعات :در سالها آغازین انقالب ،حضور و فعالیت گسترده گروههها سیاسهی و
انقالبی با گرایش ها و عقایه مختل

سیاسی ،باعث رونق فعالیهتهها مطیوعهاتی شههه بهود.

افزایش تعهاد ناریات ه ا ثر آنها حزبی و گروهی بودنه ،ناانه رونق مطیوعهات بهود ،امها بها
عملکرد به گروهها سیاسی و حذف تهریای آنها از صحنه رقابتها و منازعهات ،از فعالیهت
مطیوعات نیز استه شه و مطیوعاتی در صحنه مانهنه ه دولتی بودنه یا از حمایتها دولهت
بهرهمنه میشهنه .ناریات مستقل و غیر دولتیا

ه در حه بسهیار انههک وجهود داشهتنه نیهز

بیاتر ناریات ادبی و فرهن ی بودنه .بر اسهاس آمارهها موجهود در دههه اول انقهالب383 ،
ناریه منتار میشه ه از این تعهاد  918عنوان -اعم از روزنامه ،هفتههنامهه و  -...مربهوط بهه
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دوران انقالب بود .در این دهه ،تعهاد ماوزها صادرشهه برا انتاار ناریات روزانه ،سهیزده
عنوان بود ه  91عنوان به سالها  9368 -9364مربوط شه .در سال  9364برا  99عنوان -
اعم از روزنامه ،هفتهنامه ،دوهفتهنامه و  -...در سهال  9365بهرا  99عنهوان و در سهال 9368
برا  54عنوان ،ماوز انتاار صادر شه ه از این تعهاد ،چنانکه اشاره گردیه 91 ،مورد روزانه،
 34عنوان محلی و منطقها  54 ،عنوان سراسر و  2عنوان بینالمللی بود .به لحاظ تقسیمبنه
موضوعی و بر اساس آمارها موجود ،هفت عنوان روزانهه ،نهوزده عنهوان محلهی 32 ،عنهوان
علمی -تخصصی ،چهارده عنوان فرهن ی -سیاسی ،شانزده عنهوان علهو انسهانی ،سهه عنهوان
سینمایی -ادبی ،پنج عنوان زنان ،پنج عنوان ورزشی ،یک عنوان جوانان ،سه عنوان عامهپسهنه و
دو عنوان طنز و سرگرمی بود (بی ژهفر.)38 :9388 ،
 .6انقالب و تغییر ارزشها :میان ارزش و نشها متقابل ،مهلها رفتهار  ،هناارهها،
آرمان ها ،معنیها ،منظومه ها نماد  ،ایههئولوژ  ،نقهشهها اجتمهاعی ،رونهه جریهان امهور
اجتماعی و جامعهپذیر  ،رابطه و همیست ی وجود دارد .ارزشها را نمهیتهوان ثابهت دانسهت.
عوامل مختلفی سیب میشود ارزشها تغییر نه .منهراس میگویه« :ارزش همراه با نوم تمههن
تغییر می نه» .تحول اجتماعی نیز مستلز تغییر و تحول ارزشهاست .ویلیهر مهور در تعریه
تحول اجتماعی میگویه« :تغییرات مهم و اساسی در طول زمان در ال وهها رفتهار و فرهنهگ
یعنی هناارها و ارزشها ،تحول اجتماعی است» .ریچارد شفر میگویه« :اگرچه ا ثراً ارزشها،
به طور نسیی به صورت ثابت در طول زنهگی فرد باقی میمانه ،اما عواملی چنه ممکهن اسهت
ارزشها فرهنگ را دچار تغییر نه» (محسنیان راد.)36 :9335 ،
باتامور مینویسه« :علل اساسی جنیشها انقالبی و انقالبها همان طور ه نظریه مار س
اثیات می نه ،عیارت است از تعارض منافع ،ااصه میان طیقات اجتماعی .با این حهال عناصهر
متعهد دی ر نظیر ااتالفها قو و دینی یا احساسات ملی هم ممکن است در این فرآینهه
وارد شونه» (باتامور.)254 :9356 ،
هربرت مار وزه میگویه« :انقالب اجتماعی دی ر تنها ناشی از تضادها طیقهاتی نیسهت و
به میزان زیاد از تضادها فکر و روانی نیز ناشی میشود» .لوئی آلتوسر جوامعی را هه در
آنها تضادها اجتماعی از همه جا دی ر فراگیرتر و نمایانتر است ،یعنی حلقههها ضهعی
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جامعه سرمایهدار را متحملترین مناطق بهرا وقهوم انقهالب مهیدانهه .آنتونیهو گراماهی از
بنیانگذاران نئومار سیسم اروپایی معتقه است بهون نفوذ در عوامهل اصهلی حفهظ و انتقهال و
بازآفرینی فرهنگ ،سب قهرت سیاسی و یا تحکیم آن امکانپذیر نیسهت .تهالکوت پارسهونز،
ضمن آنکه سیستم فرهن ی را باالترین رده از نظر ردهبنه عوامل مؤثر در هنشهها باهر
میدانه ،معتقه است جامعه بار رو به تکامل است و در دستیابی به واقعیت نهایی فرهنهگ
نقش بسیار مهمی دارد و از طریق ارزشها به جوامع منتقل مهیشهود .ههانتین تون مهینویسهه:
«انقالب متضمن تغییرات شهیه ،امل و سریع در ارزشها ،ساات اجتماعی ،نهادها سیاسی،
اط مایها حکومتی و رهیر سیاسی -اجتماعی است» (محسنیان راد 41 :9335 ،و .)31
 .1انقالب و تغییر ارزشها :وسایل ارتیاط جمعهی در اشهاعه ارزشهها و افهزایش تعههاد
وابست ان یک ارزش نقش دارنه و هر گاه سلطه حکومتها بر وسایل ارتیاط جمعی برداشته و
محتوا آنها از سو گروهها و افراد تنظیم شه ،ارزشها حکومتی تیهیل به ارزشها نسهیتاً
متنوعی میشود ه گروهها در تالش برا اشاعه آن هستنه .در میهان وسهایل ارتیهاط جمعهی،
مطیوعات و روزنامهها به علت مانهنیبودن از یک سو و سادگی تکنولهوژ و امکانهات مهاد
انتاار از سو دی ر ،در مقابل رادیو و تلویزیون ،در مقاطع پس از حذف سلطه حکومتها بهر
مطیوعات ،بیاتر مورد استفاده گروهها و سازمانها قرار میگیرنه .در واقع ،گروهها اجتمهاعی
و سیاسی گوناگون از روزنامهها برا بیان عقایه ،نظرات و گرایشها اود استفاده رده و بهه
تیلیغ ارزشها اود میپردازنه .به این ترتیب ،شکل و محتوا چنین روزنامههههایی ویژگهی
انقالبی دارد ،یعنی نه ماننه روزنامهها استیهاد  ،به طور مستقیم و غیر مستقیم در تالش برا
تیلیغ حکومت مستیه و سلطهگر و عامل سانسور است و نه ماننه روزنامههها ایهر  ،بیاهتر
حالت یک سازمان حرفها فروش ایر را دارد ،بلکه در تالش برا تیلیغ ارزشها مربوط به
این ایهئولوژ ااص برا حل مسائل است .ن اهی بهه تهاریخ  961سهاله انتاهار روزنامهه در
ایران ناان میدهه چنه مقطع تاریخی نادر وجود دارد ه مطیوعات بهون نیاز به سب اجهازه
انتاار و بهون هیچ گونه نترلی از سو حکومتها به صورتی متنوم منتاهر شهههانهه .اوایهل
انقالب ماروطیت (فرار و پناهنهگی محمهعلی شاه قاجار به سفارت روسیه و متعاقیهاً اهروج
از اور تا پیارو نیروها روسیه در ااک ایهران 23 -تیهر  9288تها  2د  9211ه .ش) و
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اوایل انقالب اسالمی (فرار محمهرضا شاه پهلو از اور تا حمله ارتش عراق بهه ایهران26 ،
د  9353ه .ش تا اول مهرماه  )9351از مقاطع ویژه مذ ور است .در این دورههها ،گهروههها
اجتماعی و سیاسی گوناگون از مطیوعات برا بیان عقایه و نظرات اهود اسهتفاده هرده و در
واقع ،به عنوان وابست ان به ارزش ،به تیلیغ ارزشها اود پردااتهانه .آزاد واژها است ه
در انقالب اسالمی ،بیش از هر واژه دی هر بهه تنههایی بهه صهورت ارزش در سهرمقالههها
نخستین شمارهها روزنامهها جهیه این دوره درآمهه است .اما گذشهته از ایهن واژه ،مقولهه
اسال  ،اما  ،دین و مذهب بزرگترین گروه ارزش در انقالب اسالمی است .نتایج به دست آمهه
از تحلیل محتوا مطیوعات دوره انقالب اسالمی و استخراج ارزشها منعکسشههه در آنهها
ناان میدهه جامعهه ایهران در آسهتانه پیهروز انقهالب  22بهمهن  9353بها نفرتهی عمیهق از
امپریالیسم ،استعمارگران و بی ان ان و نیز بیزار از شاه ،سلطنت پهلو و رژیم شاهناهاهی و
با درک همیست ی میان شاه و بی ان ان و در آرزو آزاد به سو اسهال پنهاه مهیبهرد و بهه
عنوان آرمان به آن تکیه می نه .این اسال بیاتر اربرد است تها سهنتی .جامعهه ایهران ،ایهن
اسال را اصیل و اسال امینی میدانهه .آن را مکتهب انقالبهی اسهال مهینامهه و بهه نظهرات
اجتماعی ،نظرات فلسفی ،موازین ،ارزشها و آرمانها ،سهنتهها اجتمهاعی ،ااهالق ،بیهنش،
تعلیمات ،نهادها ،عهالت و آزاد اسهالمی رو مهیآورد و از روح انترناسیونالیسهتی اسهال و
جهانبینی اسالمی به صورت ارزش با جهت مثیهت سهخن مهیگویهه .او بهرا رهیهر انقهالب
صفاتی چهون ییهر ،بهتشهکن ،سهازشناپهذیر ،آهنهین اراده ،دلسهوز ،پهاکنههاد و نهورانی را
برمیشمارد و رهیر را مرد مقهس و مسیح قهرن بیسهتم مهینامهه و در نهار آن از هاخ عظهیم
معنویت ،انسان اهاگونه ،تالیات عرفانی ،تقوا ،تو ل ،جهاد مقهس ،جهاد ا یر ،معازه و مرگ
ملکوتی سخن میرانه (محسنیان راد .)313 :9335 ،پیروان نظا ارزشهی انقالبهی در سهرن ونی
شاه موفق شهه و اواستههایاان را به هناارها فراگیر در بین مرد درآوردنه .مهمترین ابهزار
انقالبیون تاکیل شهه بود از .9 :رادیو ،تلویزیون ،جرایه  .2سهازمانهها دولتهی  .3مهذهب .4
روشها سنتی و مذهیی تأثیرگذار  .5پای اه عظیم مردمی .این عوامل دست بهه دسهت ههم
داده و نیرو هناار عظیمی را به وجود آورده بودنه ،به حه

هه انقالبیهون بهه راحتهی بهه

بسیار از اههاف ارزشی اود دست یافتنه ،زیرا از ایناا بهه بعهه ارزشهها بهه هناهار تیههیل
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(یعنی فراگیر یا همهگیر) شهنه .بنابراین ،طولی نکایه ه این تغییر ارزشها در بیاتر زمینههها
به چام میاورد و از ایناا به بعه مرد در روش ،همچون گذشته ،برا نمایش ارزشهها ،بها
یکهی ر یک مسابقه را آغاز نمودنه .منتهی این بار در جهت ارزشها نظا ارزشهی جهیهه و
انقالبی .تحول ارزشها عمیقتر بود و به تغییرات ظاهر ا تفا ناه .جلسات قرآن معمول شه.
مساجه آن قهر پر میشهنه ه برا نمازها جماعت و جمعه جایی نیهود و مهرد بها فاصهله
یلومتر از دانا اه تهران برا نماز جمعه میایستادنه .درصه قابل توجهی از جوانان به جا
هاو به دانا اه به حوزه رو آوردنه و حوزه رونق یافت تا جایی هه در آناها نیهز نکهور
برگزار میشه .شور و التهاب مهرد بهرا اههمت بهه قههر زیهاد بهود هه جوانهان ایثهارگر
میاواستنه به هر نحو اهمتی به جامعه بنماینه و از این طریق ،جههاد سهازنهگی و بسهیج بهه
وجود آمه .تغییر ارزشی در نظا اقتصاد نیز تأثیر اود را ناان میداد ،زیرا تقاضا بر پایه نیهاز
به وجود میآیه و نیاز و ارزش با هم رابطه دوسویه دارنه ،همچنانکه نیازها ،ارزشها را شهکل
میدهنه ،ارزشها نیز در پهیهآمهن نیاز مؤثرنه .از این رو ،با تغییر ارزشها ،تقاضا برا برای
از االها اهش و برا برای دی ر افزایش یافت.

نتیجهگیری
سناش سرمایه اجتماعی در اورها در حال توسعه در مقایسهه بها اهورها توسهعهیافتهه
بسیار ماکل و پیچیهه است .ایران در طول تاریخ حکومتها مختلفی را تاربه هرده اسهت.
در دوره هر یک از حکومتها قیل از انقالب ،سه شااص لیه سهرمایه اجتمهاعی ،یعنهی
ماار ت ،آگاهی و اعتماد متفاوت بوده است .در حکومتها قیل از انقالب ،میزان ماهار ت
و اعتماد

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

ماار ت و آگاهی انتقاد مرد در دههها پایانی حکومت پهلو نسیت به دورهها گذشهته
بهیود یافت .همچنین ،اعتماد مرد به روشنفکران غیر ابزار و منتقه جامعه به شههت افهزایش
یافت و در نهایت ،سیر صعود سرمایه اجتماعی در سال  9353بهه پیهروز انقهالب اسهالمی
منار شه .با پیهروز انقهالب و آغهاز تغییهر و تحهوالت گسهترده در سهااتارها سیاسهی و
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اقتصاد

اور ،میزان ماار ت مرد و اعتماد متقابل دولت و مرد به شههت افهزایش یافهت.

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

هه مهرد حضهور گسهتردها در سهال بعهه از پیهروز در

همهپرسی قانون اساسی جمهور اسالمی داشتنه .تهاو سرمایه اجتماعی و تقویت آن به دلیل
به ارگیر برای سیاستها در دوره جنگ تحمیلی ،میزان اعتماد بهاال مهرد بهه یکههی ر و
مرد به رهیران مذهیی ،ماار ت گسترده مرد در میهان نیرد را به دنیال داشت .بعهه از اتمها
جنگ ،تهاو روحیه اعتماد و ماار ت در میان مرد  ،مرد و دولت ،رهیران سیاسی و مهذهیی
و عمو جامعه ،زمینه آغاز حیات جهیه در رشه و توسهعه اقتصهاد

اهور را در دههه 9331

فراهم نمهود .مؤلفهههها بنیهادین انقهالب اسهالمی از جملهه اسهتقالل ،آزاد  ،جمهوریهت و
اسالمیت ،قانون اساسی و از همه مهمتر نهادها انقالبی و اجتماعی ،زمینهساز تحوالت عظهیم
در سااتارها سیاسی ،اجتماعی و فرهن ی ایران گردیهنهه .در ایهن چهارچوب ،در دههه اول
انقالب اعتماد از حالت درونگروهی به صورت برونگروهی درآمه و از سطح اهانوادههها بهه
سطوح باالتر یعنی اویااونهان ،دوستان ،همکهاران ،همسهای ان ،ههممحلهههها ،هماههریان و
هموطنان صعود رد و زمینهساز شکلگیر مرد ساالر دینی در ایران شه .بهرا حفهظ ایهن
دستاورد سترگ جمهور اسالمی میبایست از این پهس ،بهیش از گذشهته بهه ارتقهاء سهرمایه
اجتماعی از طریق اعتمادساز  ،برقرار نظا ها ماار تی ،تقویهت نهادهها مههنی و تهأمین
امنیت شهرونهان در جهت حضور داوطلیانه در نهادها اجتماعی بیانهیاه.
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