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هحوَز ؾلُبًی ٖعت
اثطاّین هتقی
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تبضید ٍنَل97/12/17 :
تبضید پصیطـ99/12/27 :
چکیده

ایي پػٍّف ثب ّسف قٌبؾبیی ٖلل ًبپبیساضی تحَالت زهَکطاتیک زض ایطاى هٗبنط اًزبم قدس هْدبض
هَد گصاض ثِ زهَکطاؾی زض ایطاى ٖجبضتٌس اظ :اًقالة هكطٍَیتًًْ ،ت هلّی قسى ًفت ،اًقدالة اؾدالهی
 ٍ 57رٌجف انالحبت اهب زض ّط هقُٕ هب قبّس ٍاقِٗ زهَکطاؾی قدنٌٌسُ ّؿدتین رْدت تجیدیي ایدي
هؿألِ ،نبحتًٓطاى ثِ َطح زیسگبُّبی ذَز پطزاذتِاًس تئَضی تلفیقی ؾبهَئل ّبًتیٌگتَى ثب تأکیدس ثدط
ًقف قبثلیت ضّجطاى ثِ ٌَٖاى ٖبهلیت ٍ تأحیط هبّیت زٍلت ،ربهِٗ هسًی ٍ قطایٍ ثیيالوللدی ثدِ ٌٖدَاى
قطایٍ ؾبذتبضی زض ایطاى هٗبنط ،ثٌَِٖاى تئَضی ضاٌّودب زض تحلیدل کیفدی هُدطح قدسُ اؾدت اظ ضٍـ
تبضیری -تُجیقی ثب رجط ثَلی اؾتفبزُ قسُ اؾت ًتیزِ تحلیل کیفی ایدي پدػٍّف قدسضت تجیدیي ٍردِ
ؾبذتبضی تئَضی ّبًتیٌگتَى ضا ًكبى هیزّس ّطهٌس کِ قبثلیدت ضّجدطی ٍ ًفدَش ٍ زذبلدت قدسضتّدبی
ثعضگی هَى آهطینب ،اًگلیؽ ٍ ضٍؾیِ زض تبضید هٗبنط احطگصاض ثدَزُاًدس اهدب قدطٌ کدبیی ثدطای تحندین
زهَکطاؾی ًجَزُاًس زض تحلیل ًْبیی ،يٗف ربهِٗ هسًی ٍ قنٌٌسگی هبّیت زٍلت (پبتطیوًَیبلی ،ضاًتیط ٍ
ایسئَلَغیک) ثِ ٌَٖاى قطٌ الظم ٍ کبیی ٍاقِٗ زهَکطاؾی قنٌٌسُ زض ایطاى هٗبنط هُطح اؾت
واژگان کلیدی :زهَکطاؾی قنٌٌسُ ،هبّیت زٍلت ،ربهِٗ هسًی

 -1زاًكزَی زکتطی ربهِٗقٌبؾی ؾیبؾیٍ ،احس ٖلَم ٍ تحقیقبت ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ،تْطاى ،ایطاى
 -2اؾتبز گطٍُ ٖلَم ؾیبؾی ،زاًكگبُ تْطاى ،ایطاى (ًَیؿٌسُ هؿئَل) emottaghi@ut.ac.ir
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مقدمه

زض زٍضُ هٗبنط زاقتي حنَهتّبی اًتربثی ًتیزِ آى هیعی اؾدت کدِ ؾدبهَئل ّدبًتیٌگتَى آى ضا
«هَد ؾَم زهَکطاتیک قسى» ًبهیس یْن ٖلت گصاض ٍ ٖسم گصاض ثطذی کكدَضّب ،هَيدَٖی هْدن ثدَزُ
اؾت (تیلی )7 :1392 ،تحقیق زضثبضُ زهَکطاؾی ٍ تحلیل آى تب حسٍز ظیبزی هٌٌَ ثِ یْن زقیدق هبّیدت
زهَکطاؾی اؾت هٌَٓض اظ زهَکطاؾی ضا هیتَاى قبهل زٍ زؾتِ انلی زاًؿت :الف) زهَکطاؾی ثِ هخبثدِ
ضٍـ ة) زهَکطاؾی ثِ هخبثِ اضظـ زض ایي پػٍّف زهَکطاؾی ثدِ هٌعلدِ ضٍـ ٍ قدیَُای اظ حنَهدت
هُطح اؾت ّوبىََض کِ ٍ ة گبلیً 1بهیسُ ثَز ،زهَکطاؾی «هفَْهی اؾبؾدب قبثدل ثحدج» اؾدت (زال،
 )15 : 1389غٍظف قَهپتط 2زض  1942هفَْم زهَکطاؾی ضا ضٍـ زهَکطاتیک تطتیجدبت ؾدبظهبى یبیتدِای
هی زاًس ثطای ًیل ثِ تهویوبت ؾیبؾی کِ زض آى ایطاز ،اظ َطیق اًتربثدبت ضقبثدتآهیدع ٍ ضیی هدطزم ،ثدِ
قسضت ٍ هقبم تهوینگیطی هیضؾٌس (ّبًتیٌگتَى)9 :1394 ،
ٍيٗیت گصاض ثِ زهَکطاؾی زض ایطاى ثیدبًگط آى اؾدت کدِ ٖقبیدس زهَکطاتیدک رسیدس زض هدبلف ثدب
ایسئَلَغی اؾالهی هؿیطّبی تبظُای گكَزُ کِ هیتَاًٌس ضّیبیتّبی رسیسی هتٌبؾت ثب یطٌّگ ثدَهی
ٍ ذَاؾتّبی هطزم پسیدس آٍضًدس ًرؿدتیي هدَد زهَکطاؾدیذدَاّی زض ایدطاى ضیكدِ زض رٌدجفّدبی
آظازیذَاّبًِ قطى ًَظزّن زاضز کِ زض ًْبیت ثِ اًقالة هكطٍَِ ٍ قنلگیطی ًٓبم هكدطٍَِ ؾدلٌُتی
اًزبهیس اًسیكِ زهَکطاؾی ،آظازیذَاّی ٍ هكطٍَیت زض ایطاى ،ثِ ٍاؾُِ یطًگ ضیتِّبیی کِ ثِ زالیدل
هرتلفی هَى تحهیل ،ؾیبحت یب هأهَضیت ازاضی ،هسًیت ٍ زهَکطاؾی غطثی ضا هكبّسُ کدطزُ ثَزًدس یدب
ضٍقٌفنطاًی کِ کوبثیف اظ َطیق اذجبض ،رطایس ٍ کتت ضؾیسُ اظ هغطة ظهیي ثب تحَالت اضٍپدب آقدٌب قدسُ
ثَزًس ،گؿتطـ هییبیت الجتِ تَزُّبی هطزم ًیع ثب ضؾیسى اذجبض تطقی ٍ انالح اظ کكدَضّبی ّوؿدبیِ،
آى ّن زض قطایُی کِ زض زاذل ،یؿبزً ،بثؿبهبًی ٍ ذَزکبهگی ثط کكَض حبکن ثَز ،ثِ انالح ٍ زگطگًَی
ٖالقِهٌس هیقسًس ٍ ؾطاًزبم اًسیكِّبی آظازیذَاّبًِ ثِ ّوطاُ اًعربض ٍ ًبضيبیتی تدَزُّدبی هدطزم اظ
اؾتجساز حبکن ،هٌزط ثِ اًقالة هكطٍَیت ایطاى ٍ ثطپبیی ًٓبم هكطٍَِ پبضلوبًی قس
ضًٍس تحَالت ؾیبؾی زض ایطاى ثِ گًَِای پیف ضیت کِ َی ؾبلّبی  1335تب ًٓ ،1323بم ؾیبؾدی
حبکن زض اؾتجساز هُلق ضيبقبّی قطاض گطیت هزوَِٖ تحدَالت ثٗدس اظ قدْطیَض  1323کدِ ثدب زذبلدت
هؿتقین ثیگبًگبى زض ایطاى ٍ ؾقٌَ ؾلٌُت ضيبقبُ آغبظ قس ٍ یًبیی ًؿدجتب آظاز ثدطای هدست کَتدبّی
ازاهِ یبیت ،کِ الجتِ هٌساى ٖوق ٍ زٍاهی زض تحنین زهَکطاؾی زض ایطاى ًساقدت اهدب ثدِ ٍاؾدُِ تودبیع
آقنبضـ ثب زٍضُ پیكیي ٍ پؿیي هیتَاى آى ضا آغبظ زٍهیي هَد زهَکطاؾی زض ایطاى قلوساز کطز
ؾَهیي هَد زهَکطاؾی زض ایطاى کِ ثِ لحبِ گؿتطُ ٍ هیعاى تحَالت ثؿیبض ٍؾیٕ تط اظ اهَاد پیكیي
اؾت ،ثب پیطٍظی اًقالة اؾالهی ایطاى زض ثْوي  1357قنل گطیت هزوَِٖ تحدَالت ثدیي ؾدبلّدبی
1- W.B.gallie
2- Joseph schumpher
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 1368تب  1376یًبی ؾیبؾی ذبنی ضا زض ایطاى ضقدن ظز کدِ زض رطیدبى اًتردبة زٍم ذدطزاز  1376ثدِ
ًتیزِای پیفثیٌیًبپصیط زض اًتربة ضئیؽ روَْض هٌزط قس (قْطام ًیب)264-286 :1385 ،
حبل ثبیس زیس ٍيٕ ایطاى زض ایي زٍضُّبی گصاض زض ثیي اٍيبٔ رْبًی گدصاضّبی زهَکطاتیدک هگًَدِ
ثَزُ اؾت هَد ًرؿت گصاض زض رْبى ،هقبضى ایبهی اؾت کِ ایطاى زض ْٖس قبربض ٍ پؽ اظ قنؿدتّدبی
ذَز اظ یک کكَض هسضًیعُ یٌٗی ضٍؼ (ٍ تحویل ْٖسًبهِ گلؿتبى ٍ تطکوٌچبی) تزطثِ کطز اظ آى ظهدبى
ثصضّبی ًَگطایی زض شٌّیت ثطذی اظ ًرجگبى زٍلتی ٍ غیط زٍلتی هب کن ٍ ثیف اینٌسُ قس ٍ اقساهبتی ًیدع
تب زٍضُ ضيبقبُ ثِ تٌبٍة نَضت گطیت تب ایٌندِ ثدب هدَد زٍم زض قدْطیَض  ،1323تزطثدِ ًبپبیدساضی اظ
زهَکطاتیعاؾیَى زض ایطاى نَضت پصیطیت ٍلدی قدنل ؾیبؾدی زهَکطاؾدی اؾدتقطاض ًیبیدت هدَد ؾدَم
زهَکطؾی کِ قطٍٔ قس زض ایطاى ًیع ٌَیي اًساذت ٍلی ثب هجبضظات زیٌی ٍ ایسئَلَغیک کِ اظ هستی پدیف
ثط يس حنَهت تَؾِٗگطا ٍ زض ٖیي حبل اؾتجسازی پْلَی زٍم رطیبى زاقت ثِ ّن آهیرت ایي تطکیدت
حَازث ٍ رطیبىّب ثِ پیطٍظی اًقالة اؾالهی اًزبهیس کِ زض آى اٍال قنل حنَهت زهَکطاؾی غطثی ثدِ
ضؾویت پصیطیتِ ًكس ٍ حبًیب رطیبى هسضًیعاؾیَى قجلی زض کكَض ثِ ّن ذَضز ایي ٍيٕ ایطاى زض  15ؾدبل
اٍل هَد ؾَم ثَز ؾپؽ ثب آغبظ زِّ 93اثتدسا حطکدتّدبیی زض رْدت تَؾدِٗ (تحدت ٌٖدَاى تٗدسیل ٍ
ؾبظًسگی) ٍ آًگبُ زض زٍ ؾِ ؾبل پبیدبى ّودبى زّدِ تحدَالتی ًَٖدب آؾدیتپدصیط ٍ ًدبهَظٍى زض رْدت
زهَکطاؾی (تحت ٌَٖاى رٌجف زٍم ذطزاز) قنل گطیت (یطاؾترَاُ)72 :13 ،
ثِ ًٓط هیضؾس کِ َی  25ؾبل گصقتِ گصاض ثِ زهَکطاؾدی هْدنتدطیي یطآیٌدس ؾیبؾدی زض هقیدبؼ
رْبًی ثبقس (ثكیطیِ )89 :1384 ،ثحج زهَکطاؾی اظ آى ًٓط حبئع اّویت اؾت کِ گدِگدبّی ندساّبی
هربلف ٍ هأیَؼ کٌٌسُای اظ اَطاف ٍ اکٌبف ثِ گَـ هیضؾس کِ ازٖب زاضًدس ًٓدبم زهَکطاتیدک ردَاة
ًسازُ اؾت ثب تَرِ ثِ اّویت هطزم ٍ اینبض آًبى زض تٗییي کٌٌسگی هؿبئل ؾیبؾی ٍ ارتوبٖی ،زهَکطاؾی
قبیس تٌْب ًٓبهی اؾت کِ اظ ثیفتطیي کبضآهسی ثطذَضزاض اؾت
ثب ًگبّی ثِ ٍيٗیت ایطاى هٗبنط ایي هَيدَٔ ثدِ شّدي هتجدبزض هدیقدَز کدِ ثدب ٍردَز تحدَالت
زهَکطاتیک زض هْبض ثطِّ تبضیری هطا ضًٍس زهَکطاتیعاؾیَى زض ایطاى تخجیت ًكس؟ ثسٍى تطزیدس قٌبؾدبیی
هبلفّبی یطاضٍی زهَکطاؾی زض ایطاى ثِ ّوَاض ًوَزى ظهیٌِّبی گصاض ٍ تخجیت آى کوک ذَاّس کطز
ًٓطیِّبی هتٗسزی زضثبضُ زهَکطاتیعاؾیَى ٍرَز زاضز کِ ّط یک ثدِ ًدَٖی ایدي یطآیٌدس ضا تكدطی
کطزُاًسٖ .سُای ثب تأکیس ثط رٌجِّبی ؾبذتبضی ،گطٍّی زیگط ثط ایي ثبٍضًس کدِ ٖبهدل کلیدسی تحدَالت
ؾیبؾی زض یک کكَض اضازُ ًرجگبى اؾت ٍ اهب گطٍّی زیگط ثط تلفیق ٍ تطکیت ؾدبذتبض ٍ ٖبهلیدت تأکیدس
زاضًس (نبلحی)24 :1388 ،
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ؾبهَئل ّبًتیٌگتَى1زض کتبة هَد ؾَم زهَکطاؾی کِ ًوًَِ ای اظ آحبض ًؿل ؾَم ًٓطیِّب اؾت ،ؾدِ
هَد ذیعـ زهَکطاؾی ٍ زٍ هَد ثطگكت ضغینّبی اقتساضگطا زض تبضید رْبى ضا قبثل هكبّسُ هیزاًس ٍی
گصاض ثِ زهَکطاؾی ضا ثسیي نَضت تٗطیف هیکٌس« :اگط اًتربثبت ٖوَهی ثطای اًتربة تهوین گیطًدسگبى
انلی ضا اؾبؼ زهَکطاؾی زض ًٓط ثگیطین ثٌبثطایي ًقُِ ُٖدف زض یطآیٌدس زهَکطاتیدک قدسى ٖجدبضت اظ
َٖو قسى حنَهتی اؾت کِ ایيگًَِ اًتربة ًكسُ اؾت ثب حنَهتی کِ زض یدک اًتربثدبت آظاز ،ثدبظ ٍ
هٌهفبًِ اًتربة قسُ اؾت» هالک ؾٌزف ّبًتیٌگتَى ثطای زهَکطاتیک قسى تٌْب ثطگدعاضی اًتربثدبت
ٖوَهی آظاز ٍ ٖلودی ٍ یدب ضٖبیدت ٖدسالت ٍ اًهدبف اؾدت (ٖجدبزیّ )47 :1395 ،دبًتیٌگتَى تحندین
زهَکطاؾی ضا هٌٌَ ثِ ٍرَز َٖاهل ظیط هیزاًس:
 -1یطٌّگ زهَکطاتیک :2زهَکطاؾیّبی ًَپب ،ثب اًجَّی اظ هكنالت ضٍثطٍ ّؿتٌس کِ ّیچ حندَهتی
قبزض ثِ حل آى ًیؿت ٍ انَال زهَکطاؾی «ثسیي هٌٗی ًیؿت کِ توبم هكدنالت ضیدٕ هدیقدَز ،ثلندِ
هٌٗبی آى ،ایي اؾت کِ حنوطاًبى ضا هیتَاى تغییط زاز ،ظیطا زض هَضز ًرؿتیي کِ کبضی ًویقدَز کدطز»
ثٌبثطایي هْنتط اظ ذَز هكنالت ،قیَُ ثطذَضز ضّجطاى ٍ هطزم ثب آى اؾت
 -2قبثلیت ًرجگبى :3تحنین زهَکطاؾی زض یک کكَض ًیبظهٌس ّونبضی ٍ ّودبٌّگی ضّجدطاى حعثدی،
ًٓبهی ،یطٌّگی ٍ اقتهبزی ثطای حل هكنالت ٍ ٖسم ثْطُثطزاضی ؾیبؾی اظ ثحطاىّبی یطاضٍی ًٓبم ٍ
حنَهت اؾت اهب اگط ایي احتطام ثِ ربی اتحبز ثطای زهَکطاؾی ،اظ هكنالت ًٓبم ،ثطای هٌبیٕ یدطزی ٍ
گطٍّی ذَز اؾتفبزُ ًوبیٌسًْ ،بزّبی زهَکطاتیکّ ،وَاضُ هتعلعل ٍ قنٌٌسُ ثبقی ذَاٌّس هبًس
 -3تفنیک حنَهت اظ حنَهدتکٌٌدسگبى :زض ردَاهٗی کدِ هدطزم هدیتَاًٌدس ایدي تودبیع ضا ایزدبز
کٌٌس ،هكطٍٖیت زهَکطاتیک ثِ آؾبًی هَضز تطزیس قطاض ًویگیطز اهب زض ًٓبمّبیی کِ هٌیي تَاًبییّدبیی
ٍرَز ًساضز ،هطزم ثِ ظٍزی اظ ضٍیِّدبی زهنطاتیدک ًباهیدس ٍ ؾدطذَضزُ هدیگطزًدس ،گعیٌدِّدبی رسیدس
زهَکطاؾی ضا رؿتزَ هیکٌٌس ٍ حؿطت ثبظگكت ثِ زٍضاى اقتساضگطایی ضا زاضًس ٖدالٍُ ثدط هدَاضز یدَ ،
َٖاهل ظیط ًیع زض تقَیت آى هَحط اؾت:
 -4زاضا ثَزى پیكیٌِ زهَکطاتیک :4کكدَضّبیی کدِ ؾدبثقِ ٍ تزطثدِ پیكدیي ٍ ظیدبزتطی زض زاقدتي
زهَکطاؾی زاضًس ،احتوبل تقَیت ٍ تساٍم زهَکطاؾی ظیبزتط اؾت اهب آًبًی کِ تدبظُ ثدِ ایدي ٖطندِ قدسم
گصاقتِاًس ،قنٌٌسگی ثیفتطی زاضًس

1- Samuel Huntington
2- Democratic culture
3- Elite Ability
4- Democratic background
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َٖ -5اهل ثیي الوللی :1حوبیت ٍ پكتیجبًی کكَضّبی زهَکطاتیک ،زهَکطاؾی ضا زض کكَضّبی زیگدط
تقَیت هیکٌس ایي ٖبهل زض گصاض ٍ تحنین ثؿیبضی اظ کكَضّب ًقدف زاقدتِ اؾدت ٍ زض قدطایٍ رْدبًی
قسى ینی اظ ٖوسُتطیي َٖاهل گؿتطـ زهَکطاؾی زض کكَضّبی هرتلف هیثبقس (نبلحی)48 :1388 ،
ّبًتیٌگتَى زهَکطاتیک قسى ضا ثب ًگبّی تلفیقی ثبگعاضُّبی ظیط ثیبى هیکٌس:
ّ -1یچ ٖبهل ٍاحسی ثطای تجییي تحَالت زهَکطاتیک زض توبم کكَضّب ٍ یدب زض یدک کكدَض ٍاحدس
کبیی ًیؿت ّ -2یچ ٖبهدل ٍاحدسی ثدطای تنبهدل زهَکطاؾدی زض تودبم کكدَضّب يدطٍضت ًدساضز -3
زهَکطاتیک قسى زض ّط کكَض حبنل تطکیت ٖلتّبؾت  -4تطکیت ٖلتّبیی کِ زهَکطاؾدی ضا ایزدبز
هیکٌس اظ کكَضی ثِ کكَض زیگط هتفبٍت ذَاّس ثَز  -5تطکیت ٖلل هؿدئَل یدک هدَد اظ زهَکطاتیدک
قسى ،ثب تطکیت ٖلل هؿئَل هَد زیگطی هتفبٍت ذَاّس ثَز َٖ -6اهلی کدِ هؿدئَل تغییدطات اٍلیدِ زض
هَد زهَکطاتیک قسى ّؿتٌس احتوبل زاضز هتفبٍت اظ آىّبیی ثبقٌس کدِ هؿدئَل تغییدط ضغیدن ثٗدسی زض
ّوبى هَد ّؿتٌس (ٖجبزی)48 :1395 ،
ثٌبثطایي ؾبهَئل ّبًتیٌگتَىّ ،ن ثط ًقف ؾدبذتبضّب ٍ ّدن ثدط ًقدف ًرجگدبى زض یطآیٌدس گدصاض ثدِ
زهَکطاؾی تأکیس هیکٌس زض اضتجبٌ ثب ثحج زهَکطاؾی قنٌٌسُ ًیع ثط هجٌبی هبضهَة ًٓطی ّدبًتیٌگتَى
زض ایطاى هیتَاى َٖاهل ضا ثِ نَضت ظیط یطهَلثٌسی کطز:
جدول ( :)1عوامل مؤثر بر ناپایداری تحوالت دموکراتیک در ایران معاصر بر مبنای چارچوب نظری هانتینگتون
ًظشیِ تلفیمی ساهَئل ّاًتیٌگتَى ٍ استخشاج عَاهل
لابلیت سّبشی

عَاهل فشدی

هاّیت دٍلت
عَاهل ساختاسی

جاهعِ هذًی
ضشایط بیي الوللی

روش

هبّیت هَئَ زهَکطاؾی قنٌٌسُ کِ زض حَظُ ربهِٗقٌبؾی ؾیبؾی اؾت ایزبة هیکٌس کِ اظ
ضٍـّبی تطکیجی هتٌبؾت ثب تحلیل ًبپبیساضی تحَالت زهَکطاتیک اؾتفبزُ کطز زض ایي پػٍّف هَى
هَئَ ًبپبیساضی تحَالت زهَکطاتیک ٍ ثطضؾی ثیحجبتی یطایٌسّبی زهَکطاتیک زض ایطاى هُطح اؾت،
ضٍـ تُجیقی -تبضیری 2ثطای زضک ثْتط هَئَ هیتَاًس ضاّگكب ثبقس زالیل ٖلوی اًتربة ایي ضٍـ
ٖجبضت اؾت اظ:
 یطآیٌس تحَالت زهَکطاتیک یک اهط تبضیری اؾت ّسف هقبیؿِ زٍضُّبی ظهبًی تحَالت زهَکطاتیک زض ایطاى اؾت1- International factors
2- Comparative-historical method
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 قَاّس ٍ هساضک زض ضاثُِ ثب هَئَ زهَکطاؾی ثِ ذبَط هبّیت هَئَ هحسٍز ٍ غیط هؿتقیناؾت ٍ هحقق اهنبى هكبّسُ یب زذبلت هؿتقین ضا ًساضز ٍ تٌْب هیتَاى ثط اؾبؼ قَاّس ٍ هساضک هَرَز
ثِ ثبظآیطیٌی آىهِ ضٍی زازُ اؾت پطزاذت
 ثبتَرِ ثِ هبّیت ضٍـ تبضیری -تُجیقی کِ ٖلیت ضا ثیفتط هكطٌٍ ٍ احتوبلی هیزاًس تب رجطگًَِ،لصا اظ تجییيّبی تطکیجی ثْطُ هیگیطز یٌٗی ؾُ ذطز (کٌف هتقبثل ضٍ زض ضٍ) ضا ثب ؾُ کالى (ؾبذتبضّبی
ارتوبٖی پْي زاهٌِ) تلفیق کطزُ ٍ ّط زٍ ضا ثب ّن پیًَس هیزّس زض ایي پػٍّف هیتَاى ٖبهل ًرجگبى،
هبّیت زٍلت ،یطٌّگ زهَکطاتیک ٍ ٖبهل ذبضری تحَالت زهَکطاتیک ضا تطکیت ٍ رْت تجییي هَئَ
اظ آىّب اؾتفبزُ ثِٖول آٍضز
 ضٍـ تبضیری -تُجیقی هیتَاًس زض یک ثؿتط ذبل (ایطاى هٗبنط) ثِ هقبیؿِّبی ٖبم (تفبٍتّب ٍتكبثْبت اهَاد زهَکطاؾی) ثپطزاظز
1
تحقیق تُجیقی -تبضیری زض زٍ ؾُ قبثل اًزبم اؾت :تحلیل زضٍى هَضزی ٍ تحلیل ثیي
هَضزی زض ایي تحقیق تحلیل تبضیری -ضٍایتی ثِ هخبثِ تنٌیک تحلیل زضٍى هَضزی ٍ تحلیل ثَلی ثِ
هخبثِ ینی اظ العاهبت تنٌینی تحلیل ثیي هَضزی هُطح قسُ اؾت (ؾبٖی )56 :1392 ،ضٍـ تحلیل
تبضیری -ضٍایتی ثط هبّیت ظهیٌِهٌسی ،ظهبىثٌسی ٍ یطآیٌسی تحَالت زهَکطاتیک تأکیس زاضز زض تحلیل
تبضیری -ضٍایتی ،تَالی تبضیری حَازث ٍ یطآیٌسّب اظ ظهبى اًقالة هكطٍَِ تب ثِ اهطٍظ ثطضؾی ٍ ؾلؿلِ
حَازحی کِ زض هطحلِ پبیبًی ثِ تَلیس زهَکطاؾی قنٌٌسُ هٌزط هیگطزًس ،ضٍایت هیقًَس اظ َطیق تحلیل
ضٍایتی ،تَالی ضٍیسازّب ثِ نَضت یک زاؾتبى اظ ًقُِ آغبظیي تب ًقُِ پبیبًی؛ یٌٗیٍ ،قَٔ آذطیي هطحلِ
(زهَکطاؾی قنٌٌسُ) ًقل هیقَز ًقُِ آغبظیي حَازث ٍ پبیبى آى ٍ پیًَسّبی ٖلّی ضا تئَضی ّبًتیٌگتَى
ّسایت هیکٌس زض ایي هٌٗب تحلیل قَاّس تزطثی هطثٌَ ثِ تَالی حَازث زض ایزبز زهَکطاؾی قنٌٌسُ
هجتٌی ثط یطيیبت ٖلوی اؾت کِ اظ تئَضی ّب اؾتٌتبد قسُاًس زض تحلیل زضٍى هَضزی ّسف ٖوسُ،
هُبلِٗ هیعاى تأحیطپصیطی هبضهَة ًٓطی تحقیق ثب زهَکطاؾی قنٌٌسُ اؾت
زض ایٌزب هْبض ٍاقِٗ گصاض ثِ زهَکطاؾی زض ایطاى هٗبنط ثِ هخبثِ کل تطکیتثٌسی قسُ ،ثطحؿت ًٖدَیت
ٍ ٖسم ًَٖیت زض هزوَِّٖب ثطضؾی هیقَز لصا تحلیل تُجیقی -تدبضیری ،کدلگطایبًدِ اؾدت تحلیدل
کلگطایبًِ ًیبظهٌس تجییي هؿئلِ اظ َطیق ٖلّیت تطکیجی اؾت زض ایدي پدػٍّف اثتدسا ّدط یدک اظ اهدَاد
هْبضگبًِ گصاض ثِ زهَکطاؾی ثِ ٌَٖاى یک کل ثطضؾی هیقَز کدِ ثدِ آى تحلیدل زضٍى هدَضزی گفتدِ
هیقَز کِ اظ َطیق آى زضک ٖویقی اظ یطآیٌس ٍقَٔ زهَکطاؾی قنٌٌسُ زض تبضید هٗبنط پیسا هیکٌین زض
ایٌزب ظهیٌِ ًقف کلیسی ضا ثبظی هیکٌس؛ آىگبُ اهَاد هْبضگبًِ ثِ ٌَٖاى کل ّب ثب ینسیگط هقبیؿدِ هدی
قًَس کِ ثِ آى تحلیل ثیي هَضزی اَال هیقَز زض تحلیل زضٍى هَضزی ،زهَکطاؾی قدنٌٌسُ زض زضٍى

1- within-case analysis
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ربهِٗ ایطاى هٗبنط اظ َطیق هُبلِٗ ؾلؿلِ حَازحی اظ ًَٔ قطایٍ ٖلّی تحلیل هیقَز تحنین زهَکطاؾی
زض زضٍى ّط یک اظ ٍاحسّبی تحلیل ثِ نَضت رساگبًِ ،ثب ّسایت تئَضی ّبًتیٌگتَى هُبلِٗ قسُ اؾدت
پبؾد ًٓطی ایي ؾَال کِ هطا یطآیٌس زهَکطاؾی ذَاّی زض ایطاى قنٌٌسُ اؾت؟ اثتسا اظ تئدَضی اؾدتٌتبد
هیقَز ٍ زض ازاهِ زض زضٍى ظهیٌِ ارتوبٖی ّط یک اظ ٍاحسّبی تحلیل ،ؾلؿلِ حدَازحی (هبّیدت زٍلدت،
قبثلیت ضّجطی ،ربهِٗ هسًی ٍ ٖبهل ذبضری) رؿتزَ هیقَز ثٌبثطایي زض ایدي پدػٍّف ضٍـ تُجیقدی-
تبضیری ( )QCAثب ضٍینطز تحلیل ثَلی ٍ تنٌیک تحلیل ضٍایتی ثطای تجییي زهَکطاؾی قنٌٌسُ زض ایدطاى
هٗبنط اًتربة قسُ اؾت ضٍـ روٕ آٍضی اَالٖبت (قَاّس ٍ هساضک تبضیری تحَالت زهَکطاتیدک) زض
ایي پػٍّف ضٍـ اؾٌبزی ٍ کتبثربًِ ای اؾت پػٍّف تُجیقی (کیفی) زض نَضتی قطایٍ اَدال پیدسا
هیکٌس کِ ّسف هب هُبلِٗ حبزحِای ذبل زض زضٍى هٌس ٍاحس ارتوبٖی کالى ثبقس اظ حیج ًَٔ زازُ ،ثدب
تَرِ ثِ ضٍـ تبضیری -تُجیقی ،زازُ ّبی ایي پػٍّف اظ ًَٔ زازُّبی کیفی ّؿتٌس
جدول (:)2تشریح روش تحقیق
تطشیح سٍش تحمیك
هشحلِ 1
تحَالت دهَکشاتیک (ضَاّذ تاسیخی)

همایسِ دسٍى هَسدی (تحلیل سٍایتی)
لابلیت سّبشی
هاّیت دٍلت

اًمالب هطشٍطیت
جاهعِ هذًی
ضشایط بیي الوللی
لابلیت سّبشی
هاّیت دٍلت
ًْضت هلّی ضذى ًفت
جاهعِ هذًی
ضشایط بیي الوللی
لابلیت سّبشی
هاّیت دٍلت
اًمالب اسالهی 75
جاهعِ هذًی
ضشایط بیي الوللی
لابلیت سّبشی
هاّیت دٍلت
جٌبص اصالحات دٍم خشداد 57
جاهعِ هذًی
ضشایط بیي الوللی
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یافتهها

ثب ثبظًگطی زقیق هیتَاى هٌیي ًتیزِگیطی ًوَز کِ اٍال ،زهَکطاؾدی ثدِ ٌٖدَاى قدیَُ حندَهتی ٍ
زهَکطاؾی ثِ ٌَٖاى قیَُ ظًسگی هیتَاًٌس ثب ّن ؾبظگبضی زاقتِ ثبقس ،ثدسیي هٌٗدب کدِ زهَکطاؾدی ثدِ
ٌَٖاى قیَُ ظًسگی هفَْهی گؿتطزُتط اؾت کِ هیتَاًس زهَکطاؾی ثدٌِٖدَاى قدیَُ حندَهتی ضا تحدت
پَقف قطاض زّس حبًیب ،زهَکطاؾی ثط اؾبؼ یطٌّگ ذبل ّط ربهِٗ هیتَاًس هحتَای ذبندی ثدِ ذدَز
ثگیطز یٌٗی هیتَاى ثب لحبِ کطزى انَل اٍلیِ هطزمؾبالضی ثِ اضائِ تٗطیفی اظ زهَکطاؾی هجبزضت کدطز
کِ ذهلت ینتبی ربهِٗ ضا هٌٗنؽ ؾبظز
ایٌنِ اهطٍظُ ثط ؾط هَیقیت ٍ ٖسم تَییق ٍ ؾبثقِ زهَکطاؾی ؾري گفتِ هیقَز ًیبظهٌس آى اؾت کِ
قبذهِ ّبی زهَکطاؾی کِ ّوبى ثٌیبزّبی آى اؾت ضا ثكٌبؾدین ثٌیبزّدبی زهَکطاؾدی ٍ یدب اضکدبى آى
هجتٌی ثط هْبض ضکي اؾبؾی اؾت ٍ ثِ ّط حنَهتی کِ ایي اضکبى ضا زض ًٓبم ؾیبؾی ذَز هٌٓدَض کدطزُ ٍ
ثساى التعام ًٓطی ٍ ٖولی زاقتِ ًٓبم ؾیبؾی زهَکطات اَال هیگطزیس ایي اضکبى هْن ٖجبضتٌدس اظ-1 :
قبًَى اؾبؾی ًٓ -2بم پبضلوبًی (هزلؽ)  -3احعاة ؾیبؾی  -4هُجَٖبت آظاز اهطٍظُ ضکي پٌزودی ًیدع
ثِ اضکبى زهَکطاؾی ایعٍزُ قسُ کِ آى آظازی ّبی هدسًی اؾدت زض قبلدت آظازی ثیدبى ٍ قلدن ٍ اًسیكدِ
ٍٖقیسُ ٍ آضهبى ٍ ًیع تَؾِٗ ًْبزّبی هسًی ٍ ارتوبٖی کِ اظ حقَ هلی ٍ هطزهی زیبٔ کٌٌس ثِ گًَدِای
کِ زهَکطاؾی ثسٍى آظازیّبی هسًی ثیهٌٗی اؾت ٍ هطزم ؾبالضی ثسٍى آظازیّدبی هدسًی ثدیٍرْدِ،
ثیپبیِ ٍ ثسٍى اؾبؼ تلقی هیقَز
اصول دموکراسی؛ آظازی هجتٌی ثط هكبضکت ،حبکویت هطزم ،ثطذَضزاضی هدطزم اظ حقدَ ؾیبؾدی
ثطاثط ،انل هكبضکت ،انل اکخطیت ،هیل ٍ ضغجت هطزم ،زهَکطاؾی هحلدی ،قدسضت هدطزم زکتدط حؿدیي
ثكیطیِ زض کتبة گصاض ثِ زهَکطاؾدی اظ زٍ هفْدَم زهَکطاؾدی حدساقلی ٍ زهَکطاؾدی حدساکخطی ؾدري
هیگَیس زهَکطاؾی حساقلی هفَْهی ؾیبؾی اؾت یٌٗی زض ٖطنِ ؾیبؾت ٍ ضٍاثٍ قسضت ًوَزاض هیقَز
زض حبلیکِ زهَکطاؾی حساکخطی هفَْهی یطٌّگی ٍ ارتوبٖی ٍ اقتهبزی اؾت کِ زض آى ثبیس آظازیّدب ٍ
حقَ هسًی ٍ ٖوَهی زض هٌٗبی ؾیبؾی آى ثِ ٍاؾُِ ثطقطاضی هیعاًی اظ تَظیٕ ٖبزالًِ ٍ ٖسالت ارتوبٖی
اظ پكتَاًِ الظم ثطذَضزاض قًَس ثِ ًحَی کِ ّوِ گطٍُّبی شیٌفٕ ٍ َجقبت ارتوبٖی ثتَاًٌس ثدِ قدیَُای
ًؿجتب ثطاثط زض حَظُ قسضت زٍلتی ضقبثت ٍ هكبضکت کٌٌس ٍ زض ًتیزِ ،یطٌّگ زهَکطاتیک زض ؾدُ کدل
ربهِٗ ٍضای ًرجگبى ؾیبؾی گؿتطـ یبثس هفَْم زهَکطاؾی حساقلی ٍ یب ؾیبؾدی زض ًٓطیدِّدبی گدصاض
ثطرؿتگی ثیفتطی زاضز
گصضا ثِ زهَکطاؾی ثِ ّویي هٌٗبی حساقلی ،اهطٍظُ حبٍی ّودِ هٗدبًی ٍ یطآیٌدسّبیی اؾدت کدِ زض
گصقتِ زض هفَْم ٍ ازثیبت تَؾِٗ ؾیبؾی ٌَٖاى هیقس ٍ ّن زض ثطگیطًسُ ًٓطیِّبی گصاض ثِ زهَکطاؾدی
زض ازثیبت زهَکطاتیعاؾیَى زض اٍاذط قطى ثیؿتن هیثبقس اظ ایيضٍ هیتدَاى هفْدَم تَؾدِٗ ؾیبؾدی ضا زض
اثٗبز گًَبگَى آى ثِ هفَْم گصاض ثِ زهَکطاؾی یطٍکبؾت

04

بررسی جامعهشناختی ناپایداری تحوالت دموکراتیک در ایران معاصر

ّبًتیٌگتَى هَد زهَکطاؾی قسى ضا ایٌگًَِ ثیبى هی کٌس :هَد زهَکطاؾی قسى ٖجبضت اؾت اظ یدک
ؾلؿلِ گصاضّبیی اظ ضغینّبی غیطزهَکطاتیک ثِ زهَکطاتیک کِ زض ظهبىّبی ذبندی ندَضت پصیطیتدِ ٍ
ّنهٌیي گصاضّبی هكرهی ضا زض ّوبى ظهبى زض رْت هربلف ثِ ّوطاُ آٍضزُ اؾت ایي هَد ّنهٌدیي
هَرت ضٍاد لیجطالی قسى ٍ یب کن ٍ ثیف زهَکطاؾی قدسى ًٓدبمّدبی ؾیبؾدی قدسُ اؾدت کدِ کدبهال
زهَکطاتیک ًكسُ ثَزًس الجتِ ثبیس تَرِ زاقت کِ ثِ کبض ثطزى تٗجیط هَد ثطای زٍضُّبی هرتلدف تدبضید
ایطاى کِ زض آىّب قبّس حطکتّبی زهَکطاتیک ٍ تغییطات هقُٗدی هرتلفدی زض ؾدبذتبض ًٓدبم ؾیبؾدی
حبکن ثِ ًفٕ زهَکطاؾی ثَزُاین ،نطیب ثِ هٌَٓض ثْطُگیطی اظ ًٓطیِ اهَاد زض یْن ؾدبثقِ زهَکطاؾدی زض
ایطاى اؾت ٍ اال هَدّبی زهَکطاؾی زض ایطاى ،ثدب آىهدِ ّدبًتیٌگتَى هدَد زهَکطاؾدی هدیذَاًدس ٍ زض
گؿتطُای رْبًی ًتیزِاـ اغلت تغییط ًٓبمّبی ؾیبؾی ثِ ًٓبم زهَکطاتیک اؾت ،هتفبٍت اؾت
تبیین جامعهشناختی ناپایداری تحوالت دموکراتیک در ایران معاصر؛ هَضز اٍل :اًقالة
هكطٍَیت ،هطا هكطٍَِ قنؿت ذَضز ٍ ًتَاًؿت یک ًٓبم ؾیبؾی هسضى زض ایطاى ایزبز ًوبیس؟
عوامل داخلی موثر بر ناکامی مشروطه -1 :پبییي ثَزى ؾُ آگدبّی هدطزم (ربؾدجی:1359،
 -2 )179آهبزُ ًجَزى ثؿتطّبی ارتوبٖی ٍ ینطی ربهِٗ ایطاًی (اضثدبة قؿدتبى -2 )1 :1385 ،ؾدلٌُت
هحوس ٖلی قبُ هؿتجس ٍ هقتسض  -3زض ضٍیبضٍیی هكطٍَِ ثب هكدنالت اقتهدبزی  -4هٌبظٖدبت یندطی،
ؾیبؾی ٍ ٖقیستی کِ تحت ٌَٖاى هكطٍِٖذَاّی زض آضای هطحَم قدید یًدلاهلل ًدَضی تجلدَض یبیدت ٍ
ثیفتطیي ثْطُ ضا اظ آى ضا هحوسٖلی قبُ ثطز (ظیجبکالم -5 )379 :1394 ،تطکیدت یدب هبّیدت ؾیبؾدی ٍ
ارتوبٖی رطیبًبتی کِ پؽ اظ یت تْطاى زض پبیترت ثِ قسضت ضؾیسًس  -6يٗف ؾبظهبًسّی ٍ تكنیالت
(ربؾجی -7 )179 :1359 ،هَيَٖبت رسیسی ّنهَى آظازی ،تَزُ ،هلّت ،کكَض ،هؿدبٍات ٍاضز گفتودبى
ؾیبؾی هكطٍَِ قس کِ هٌساى ًؿجتی ثب قطیٗت ًساقتٌس (ظیجبکالم -8 )396 :1394 ،يٗف ضّجطی ٍ یب
ثیتزطثگی ضّجطاى هكدطٍَیت (ضٍحبًیدت ٍ ضٍقدٌفنطاى) (ندبز ظازُ -9 )36 :1385،هبّیدت کدبهال
هتفبٍت ًیطٍّبی هكطٍَِ ذَاُ ٌَٖ -13اى هكطٍَِ ًیع اثتسا اًسیكِ ٍ ذَاؾتِای هْن ثَز کدِ ّدطکؽ
آى ضا ثِ ضیی ذَز تفؿیط هیکطز  -11یطٌّگ يٗیف گفتگَ ثِ زلیل حبکویت ََالًی اؾتجساز زض ایدطاى
ائتالف هكطٍَِذَاّبى ضا قنٌٌسُ کطز  -12تًبز ثیي ٖلوب (ضٍحبًیدت) ٍ ضٍقدٌفنطاى (اضثدبة قؿدتبى،
 -13 )7 :1385هكنل ًجَزى ٍ یب ًساقتي ینط ٍ ثطًبهِای ثطای لَاظم ٍ ههبل آظازی ٍ حنَهت هطزهی
(نبز ظازُ -14 )35 :1385 ،ذطزُ یطٌّگّب ٍ هٌبظٖبت قَهی ،قجیلِای ٍ هصّجی (تٌَٔ گطٍّدی) -15
زذبلتّبی زٍلت زض اًتربة ًوبیٌسگبى کِ ثِ «ٍکالی قطاضزاز» هٗطٍف قسًس (اَبٖت)75 :1385 ،
عوامل خارجی موثر بر ناکامی مشروطهً -1 :فَش ٍ اؾتیالی قسضت ضٍؾیِ ٍ اًگلؿتبى قطاضزاز
هٗطٍف  )1286( 1937هیبى ضٍؾیِ ٍ اًگلؿتبى ،ایطاى ضا قهِ حَظُ قوبلی ،هطکعی ٍ رٌَثی تقؿین کطزُ
ثَز قوبل ایطاى هٌُقِ ًفَش ضٍؾیِ ٍ رٌَة کكَض قلوطٍ اًگلؿدتبى ثدَز ٍ -2قدَٔ رٌدگ رْدبًی اٍل
(ٍ ٍ )1293-1297ضٍز آلوبى ثِ نحٌِ ؾیبؾت ایطاى ثدَز (ظیجدبکالم )427 :1394 ،اهدب ،ثدب ٍردَز ایدي،
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احؿبؾبت اًقالثی ٍ زهَکطاتیک هطزم تقَیت قس ٍ اقتیب ثِ ثبظؾدبظی ٍ تجدسیل ایدطاى ثدِ یدک کكدَض
هؿتقل زض زل ثؿیبضی اظ ایطاز قٗلِ ٍض قس (کسی)145 :1393،
نهضت ملّی نفت :ضٍیسازّبی  1332-1333ضا ثبیس زٍهیي یطنت تبضیری اظ زؾت ضیتِ تلقی کطز
(یَضاىًًْ )447 :1392 ،ت هلّی ًفت ایطاى ضٍیسازی اًقالثی ثَز ،اهب پیف اظ آًنِ ثتَاًس ثِ یک اًقالة
ارتوبٖی توبم ٖیبض ثسل قَز ،قنؿت ذَضز (کبتَظیبى )239 :1395 ،پطؾف ایي اؾت کِ هطا هٌیي قس؟
َٖاهل زاذلی ًبکبم هبًسى ًًْت هلّی ًفت ایطاى ٖجبضتٌس اظ:
ٖ -1بهل ًرؿت هطثٌَ هیقَز ثِ ههس ؛ ٍیػگیّبی قرهیتی ،زٍلت ٍ ؾیبؾت اٍ کِ ؾدجتؾدبظ
قنؿت ًًْت قس ههس یطیفتِ َٖام ثَز کِ ؾیبؾت ذَثی هحؿَة ًودیقدَز ههدس زض اضظیدبثی
اذتالف هیبى آهطینب ٍ ثطیتبًیب ٍ احتیبد زًیب ثِ ًفت ایطاى ثِ ذُب ضیتِ ثَز ٍ حدَازث ٍ پیبهدسّبی ثٗدسی
ذالف هحبؾجبت ٍ اًتٓبضات اٍ ضا حبثت ًوَز (اضثبة قؿتبى )8 :1385،ههس قرهدب اظ احدعاة ًًْدت
هلّیً -یطٍی ؾَم ،حعة هلّت ایطاى (رٌبحی هٌكٗت اظ پبى ایطاًیؿتّب) ٍ حعة ایطاى -ذَاؾتِ ثَز تب زض
ضٍظ  28هطزاز اًٖب ٍ َّازاضاى ذَز ضا ثِ ذیبثبىّب ًیبٍضًس تب زٍلت ثِ هطزم ٖبزی ًكبى زّس کِ ٌّدَظ ثدط
اٍيبٔ هؿلٍ اؾت (کبتَظیبى)236 :1395،
ههس ّطگع کٌتطل کبهل ًْبزّبی زٍلتی ایطاى ضا زض زؾت ًگطیت ٍ ًتَاًؿت ٍیبزاضی اضتدف ضا ثدِ
ؾوت زٍلت رلت کٌس ٍ زض ًْبیت اثعاض ؾطًگًَی زٍلت هلّی قس (یَضاى )447 :1392 ،ههس زض هجدبضظُ
پیچیسُ ثط ؾط هبّیت زٍلت ًبهبض ثَز ثب ٌٖبنط هحبیِٓکبض ٍ زیطیٌِ ٍ ًیدع ثدب ًیطٍّدبی پطاکٌدسُ زضٍى ٍ
ثیطٍى ائتالف هطزم گطایبًِ ذَیف ثزٌگس حفّ هَاظًِ ثؿیبض زقَاض ٍ ْطیف ثَز ههس ثِ زًجبل اًتقدبل
کبًَى قسضت اظ قبُ ثِ ًرؿت ٍظیطی ثَز یقساى یک ثطًبهِ هخجت تَؾٍ ههس کِ زض ثیف اظ  2/5ؾبل
حنَهت ،ثِ ّیچ اقسام هْوی زض ظهیٌِ انالحبت ارتوبٖی زؾت ًعز (کبتَظیبى)225 :1395 ،
 -2هبّیت ٍ ٖولنطز احعاة ؾیبؾی :هطا حعة تَزُ هٌفٗل ثبقی هبًس؟ هبّیدت رجْدِ هلّدی ائدتالف
ًبّوگًَی اظ لیجطالّب ،ؾَؾیبلیؿتّب ٍ گطٍّْبی هصّجی ثَز کِ ثب تَرِ ثِ ذبؾتگبُّبی هتفبٍت ینطی
ٍ َجقبتی ،قنٌٌسگی آىّب ضا ضٍقي ؾبذت (هسًی -3 )292 :1361،ثِ هحى ایٌنِ ًًْت هلّی ضًدگ ٍ
رالی ًبؾیًَبلیؿن ثِ ذَز گطیت اًگیعُ قسضت َلجی قست یبیت  -4تٗبضو زض ضّجدطی؛ اظ یدک َدطف
آیت اهلل کبقبًی کِ ذَاّبى ٍحست رْبى اؾالم زض ثطاثط اؾتٗوبض ثَز ٍ اظ ؾَی زیگط زکتط هحوس ههس
ثِ ٌَٖاى یک هْطُ ًبؾیًَبلیؿت قٌبذتِ هیقس ّ -5وِ هیع ثدِ حدل هؿدئلِ ًفدت ثؿدتگی زاقدت ٍ
قنؿت زض ایي هْن زلیل انلی ؾطذَضزگی ،هٌس زؾتگی ٍ قنؿت ًْبیی ثَز (کبتَظیدبى)239 :1395 ،
 -6ینی اظ ٖلل هَیقیت کَزتبی  28هطزاز ٖ ،1332الٍُ ثط اتحبز ٍ ٍحست کالم ذَزقبى ،تفطقدِ ّدبی
هلّت هب ثَز (ثبظضگبى)16 :1363،
َٖاهل ذبضری ًبکبم هبًسى ًًْت هلّی ًفت ایطاى ٖجبضتٌس اظ -1 :حل ًكسى اذدتالف ًفتدی ایدطاى ٍ
ثطیتبًیب ؾجت قس تب زضآهس اقتهبزی ایطاى کبّف یبثس ایي ثحطاى اقتهبزی ثِ زلیل اقتهبز تکهحهدَلی
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ٍاثؿتِ ثِ ًفت ٍ ثلَکِ کطزى َالّبی ایطاى تَؾٍ قَضٍی قنل گطیدت  -2آهطیندب هٌدبیٕ ذدَز ضا زض
ؾطًگًَی زٍلت هلی ههس زیس ٍ تََئِ کَزتبی  28هطزاز  1332ضا تكنیل زاز اضتف ًیع تحت ضّجطی
قبُ ثب کوک آهطینب زٍ ضغین کوًَیؿتی ذَزهرتبض ضا کِ ثب کوک اضتف ؾطخ زض آشضثبیزدبى ٍ کطزؾدتبى
تكنیل قسُ ثَزًس ،زض ّن قنؿت ایي ضٍیساز هَرت ایعایف ًفَش قبُ قس (ثكیطیِ)38 :1395،
انقالب اسالمی  75ایران :ایي اًقالة زض انل ائتالیی هیبى ثردفّدبیی اظ اقدطاییت ایطاًدی،
ضٍقٌفنطاى ًَپب ٍ َجقِ تبرط پیكِ رسیس ثطای انالحبت ؾیبؾی اظ ثبال ثَز ٍلیني زض زؾتیبثی ثِ اّدساف
انلی ذَز تَییق کبهل ًیبیت (ثكیطیِ)77 :1392،
ًٓبم روَْضی اؾالهی ثِ ٌَٖاى «زٍلت ایسئَلَغیک» اظ ّوبى آغبظ هَارِ ثب هٌسیي ثحدطاى هتدطاکن
ثَزُ اؾت ّطهٌس کِ ایي ثحطاىّب ثِ ٍیػُ پؽ اظ ؾبل  1368ثطٍظ آقنبضتطی یبیتِ اؾت ثطذدی اظ ایدي
ثحطاىّب ًتیزِ یكبضّبی یطآیٌدس زهَکطاتیعاؾدیَى اظ زضٍى ثدَزُ ٍ اظ ّودبى آغدبظ کدن ٍ ثدیف حًدَض
زاقتِاًس زض هقبثل ثطذی زیگط اظ ثحطاىّب ٍ یب ثطذی اظ آىّب زض ًتیزِ یكدبضّبی یطآیٌدس رْدبًی قدسى
ٖبضو گطزیسُاًس ثََِض کلی یكبضّبی زهَکطاتیعاؾیَى اظ زاذل ٍ یكبضّبی رْبًی قسى اظ ذبضد کِ ثدب
ینسیگط هطتجٍ ّؿتٌس ،زؾت ثِ زؾت ّن زازُ ٍ ًٓبم ؾیبؾی ایطاى ضا کِ زاضای ٍیػگیّبی هرتم ذَز
اؾت ،ثب ثحطاى هَارِ ؾبذتِ اًس:
 -1ثحطاى هكبضکت ؾیبؾی :ثِ ََض کلی زض ایطاى ظهیٌِ ٍقَٔ اًقالة ارتوبٖی اظ پبییي پسیس ًیبهدس ٍ
اؾبؾب زض هؿیط ًَؾبظی ثِ قیَُ هحبیِٓکبضاًِ یب انالحبت اظ ثبال قطاض گطیت ٍ ؾطاًزبم ثب ٍاکٌف ؾدٌت
گطایبًِای ثب ٖطنِ ًَؾبظی غطثی هَارِ قس قنبف ثیي ًیطٍّبی ؾدٌتی ٍ هدسضى زض ؾدبلّدبی اٍلیدِ
اًقالة زض قبلت زٍ گطایف ٖوسُ اؾالهی ٍ غیط اؾالهی ْبّط قس (ثكیطیِ)78 :1392 ،
 -2ثحطاى هكطٍٖیت ؾیبؾیًٓ :بم ؾیبؾی زض ایطاى ثٌب ثِ قبًَى اؾبؾی زاضای ؾِ هجٌبی هكطٍٖیت
اؾت :ینی هكطٍٖیت ٍ اقتساض تئَکطاتیک -کبضیعهبتیک کِ زض قبلت ًْبز ٍالیت یقیِ ْدبّط قدسُ اؾدت؛
زٍم اقتساض ؾٌتی -ضٍحبًی کِ ثِ هَرت آى ثطذی اظ هْنتطیي هٌبنت حنَهتی ثِ َجقِ ضٍحدبًی ٍاگدصاض
هیقَز ٍ هْٓط انلی آى قَضای ًگْجبى اؾت؛ ٍ ؾَم اقتساض قبًًَی -زهَکطاتیدک کدِ هزلدؽ ٍ ًْدبز
ضیبؾت روَْضی ٍ قَضاّب هسایٕ انلی آًٌس اهب تساذل ٍ تٗبضو آى ؾِ ًَٔ هَرت ثدی حجدبتی ؾیبؾدی،
ثطٍظ اذتالف زضثبضُ قنل یٗبلیت ٍ هكبضکت ؾیبؾی ٍ ًْبیتب ثحدطاى زض هكدطٍٖیت هدیگدطزز ثدِ ًٓدط
هیضؾس کِ ذلٍ ٍ تساذل اًَأ هكطٍٖیت ٍ ٖسم غلجِ الگَیی ٍاحس ظهیٌِ هٌیي ثحطاًدی ضا زض روْدَضی
اؾالهی یطاّن آٍضزُ اؾت (ثكیطیِ)89 :1392 ،
 -3ثحطاى ؾلُِ ؾیبؾی :زض هَضز نَضت ثٌسی ارتوبٖی -ؾیبؾی ذدبل ایدطاى اظ  1368تدب 1376
ایي ؾِ کبض ٍیػُ ثِ نَضت ظیط قبثل ثیبى اؾت :اٍال اًؿزبم ٍ ٍحست َجقبت ؾٌتی ٍ هبقجل ؾطهبیِزاضی
حبکن زض ثلَک قسضت اظ َطیق ایزبز اؾتیالی ایسئَلَغیک ٍ هوبًٗت اظ یٗبل قسى قنبفّبی ثبلقَُ حبًیب
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رلَگیطی اظ اًؿزبم ًیطٍّبی هتٗلق ثِ َجقبت هسضى ثِ قیَُّبی گًَبگَى ٍ ایزبز تفطقدِ هیدبى آىّدب
حبلخب ثؿیذ تَزُای رْت تأهیي هقبنس ذَز (ّوبى)99 ،
َْْض ًرجِگطایی ؾیبؾی زض یطآیٌس اًقالة ،تقَیت ٌٖهط اقطایی ٍ پسضؾبالضاًِ ،تطکیت یعآیٌسُ قَای
ؾِ گبًِ ،ايوحالل تكنالت هطزهیَْْ ،ض ٍ اؾتیالی گطٍُّبی یكبض ٍ ًفَش ،کٌتطل رٌدبحی زض یطآیٌدس
اؾترسام ًیطٍّب زض هؤؾؿبت زٍلتی ،کَقف ثطای ّن قنلؾدبظی اشّدبى ،يدطٍضت گدصض ّودِ هیدع اظ
یطٌّگ ٍ کتبة گطیتِ تب کطزاضّبی یدطزی اظ تؿدوِ ذدٍ تَلیدس یندطی ٍ ایدسئَلَغیک حدبکن ٍ غیدطُ،
ٍاکٌفّبی ذبهَقی ثطاًگیرت کِ ثٗس اظ ذطزاز  76ثِ تسضیذ آقنبضتط ٍ ؾبظهبى یبیتدِتدط قدس (ّودبى،
)134
ثحطاىّبی هكطٍٖیت ،هكبضکت ٍ ؾلُِ ؾِ ٍرِ ٍاقٗیت ٍاحسی ضا تكنیل هیزٌّس کِ اظ یدک ؾدَ
ثِ ٍیػُ زض ؾبلّبی پؽ اظ  1368هَرت تًٗیف کبض ٍیػُّبی انلی حنَهت زض حفّ ّوجؿتگی ٍ حل
هٌبظٖبت ؾیبؾی ٍ ارتوبٖی گطزیسُ ٍ اظ ؾَی زیگط ثب ایزبز قنبف زض ثلدَک قدسضت ًیطٍّدبی ؾیبؾدی
تبظُای ضا ایزبز ٍ یب آظاز ؾبذتِ اؾت
ًتبیذ کلی َطح پیوبیف هلّی اضظـّب ٍ ًگطـّب کِ هَد اٍل آى زض  28هطکع اؾتبى زض ؾدبل 1379
ثب ربهِٗ آهبضی ً 16824فط اًزبم گطیت ضا هیتَاى زض هحَضّبی ظیط ذالنِ کدطز :کدبّف زض اٖتقدبز ٍ
التعام هصّجی ایطاز ثِ ٍیػُ ًقهبى زض ثبٍضّبی هصّجی رَاًبى؛ ضاثُِ هٌٗیزاض هیدبى کدبّف زض اٖتقدبز ٍ
التعام ثب کبّف ؾي ٍ ایعایف ؾَاز ،کبّف ٖالقِ ثِ زضٍؼ زیٌدی ،گدطایف یعایٌدسُ ثدِ قدیَُ ظًدسگی
غیطزیٌی ٍ غیطایسئَلَغیک ،گؿتطـ اؾتفبزُ اظ یطآٍضزُّبی یطٌّگی غیط هزدبظ اظ ًٓدط حنَهدت زیٌدی،
تٗبضو یعایٌسُ هیبى اضظـّبی ًؿل اًقالثی ٍ ًؿل رسیس ،کبّف احؿبؼ اهٌیدت ٍ گؿدتطـ احؿدبؼ
ًباهٌی؛ گؿتطـ قبذمّبی ثی اٖتوبزی ٍ ثسیٌی ،کبّف احؿبؼ ّوجؿتگی ٍ پیًَس ارتوبٖی ،ایدعایف
احؿبؼ ثی ٖسالتی ارتوبٖی اٖن اظ ثی ٖسالتی قبًًَی ٍ ثی ٖسالتی زض یطنتّب ،ایدعایف ثدی اٖتودبزی
ؾیبؾی ثِ ٍیػُ زض اهط ضٖبیت هالکّبی قبیؿتگی ٍ کبضزاًی ،کبّف هكنگیدط احؿدبؼ تدأحیط گدصاضی
ؾیبؾی ،کبّف زض ًطخ ٖالقِهٌسی ؾیبؾی؛ ایعایف ثیاٖتودبزی ثدِ احدعاة ؾیبؾدی ٍ ٖولندطز آىّدب؛
کبّف احؿبؼ اهیس ارتوبٖی ٍ غیطُ (ثكیطیِ)133 :1384 ،
انالحَلجبى زض هْبض اًتربثبت پی زض پی (ّفتویي اًتربثبت ضیبؾت روَْضی زض ؾدبل  ،1376اٍلدیي
اًتربثبت قَضاّبی قْط زض ؾبل  ،1377قكدویي اًتربثدبت هزلدؽ قدَضای اؾدالهی زض ؾدبل ٍ 1378
ّكتویي اًتربثبت ضیبؾت روَْضی زض ؾبل  )1383ثِ پیطٍظی زؾت یبیتٌس ٍ تَردِ تحلیلگدطاى هؿدبئل
ؾیبؾی ٍ ارتوبٖی ایطاى ضا ثِ ذَز رلت کطزًس ،اهب پؽ اظ ایي ،هقجَلیت ارتوبٖی ذَز ضا اظ زؾت زازًس ٍ
قنؿت ّبی تنبى زٌّسُ ٍ هؿتوطی ضا زض هٌسیي اًتربثبت ثٗسی (زٍهدیي اًتربثدبت قدَضاّبی قدْط زض
ؾبلّ ،1381فتویي اًتربثبت هزلؽ قَضای اؾالهی زض ؾبل ًْ ٍ 1382ویي اًتربثبت ضیبؾت روْدَضی
زض ؾبل  )1384تزطثِ کطزًس (روكیسی)34 :1388 ،
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قنؿت زض اًتربثدبت ضیبؾدت روْدَضی ؾدبل  ،1384هٗیدبض یدطٍز ٍ ایَلكدبى زاًؿدتِ قدسُ اؾدت
(روكیسی )35 :1388 ،زض زٍضُ زٍم ذبتوی ًؿجت ثِ زٍضُ اٍل اضظیبثیاـ ثِ گًَدِای اؾدت کدِ قدبّس
ضیعـ قتبثبى ٍ تهبٖسی َطیساضاى انالحبت ّؿتین (ثْلَلی)13 :1384 ،
ظهیٌِّب ٍ ٖللی کِ ؾجت ثیاٖتٌبیی هطزم ثِ انالح َلجبى ٍ ذطٍد تسضیزی آىّب اظ حبکویت ؾیبؾی
قسًس -1 :تساٍم ؾیبؾت تٗسیل اقتهبزی :رْتگیطی اقتهبزی ّط زٍ زٍلت ؾبظًسگی ٍ انالحبت ینؿبى
ثَز  -2توطکع هحى ثط زغسغِّبی ؾیبؾی ٍ ضٍقٌفنطاًِ :آىّب هُبلجبت ٍ ذَاؾتِّبی تَزُّبی هدطزم
ضا ثِ هٌس انُالح ؾیبؾدی ٍ ضٍقدٌفنطاًِ تقلیدل زازًدس (روكدیسی -3 )46 :1388 ،کكدونف زضًٍدی
انالحَلجبى :هَى ثطزاقت ٍاحسی اظ ضٍـّب ٍ اّساف «انالحبت» زض هیبى ذدَز ًساقدتٌس (روكدیسی،
ً -4 )47 :1388بتَاًی ذبتوی زض ثطآٍضزُ کطزى هُبلجبت ؾبذتبضقدنٌبًِ اپَظیؿدیَى  -5غَغبظیؿدتی ٍ
تٌف آیطیٌی انالح َلجبى :هؿألِ قتل ّبی ظًزیطُ ای ،تحطین اًتربثبت ،هؿبئل هطثٌَ ثِ کَی زاًكگبُ
اظ ایي رولِاًس (روكیسی -6 )48 :1388 ،زض زٍم ذطزاز ٍ زض انالحبت ثِ قٗبض ٖدسالت کوتدط پطزاذتدِ
قس  -7هؿئلِ زیگط ،غفلت اظ ؾبظهبًسّی ارتوبٖی اؾت ٍ ّوبى ثحج ربهِٗ هسًی ثَز زض زٍلتّبی ًْن
ٍ زّن ؾبظهبى ظزایی قس ٖ -8لت ایٌنِ ؾیس هحوس ذبتوی ًتَاًؿت ثِ هَیقیت زؾت یبثس اقتجبّبتی ثَز
کِ ذَز ذبتوی ًیع ثِ آى اقبضُ کطزُ اؾت ثعضگتطیي ایي اقتجبّبتٖ ،سم زض ًٓطگیطی یطٌّگ حبکن ثط
ربهِٗ ،تَقٗبت ثیزب ٍ غیطهٌُقی احعاة ٍ گطٍُّب ،هطزم ٍ زاًكزَیبى اظ ذدبتویٖ ،دسم ٍردَز ًْبزّدبی
هسًی قبًًَی ٍ احطگصاضٖ ،سم تَرِ ثِ ًقف زیي زض تَؾِٗ ؾیبؾی ،ارتوبٖی ،یطٌّگدی کكدَض هدیثبقدس
(کوبلی ثبًیبًی -9 )32 :1385 ،انالحَلجبى هَرت گؿتطـ ثیاٖتوبزی هلّی ٍ گؿؿت ربهِٗ ٍ زٍلدت
قسًس ضاُ ٖالد پبضازٍکؽ زهَکطاؾی تَؾِٗ تبضیری ایطاى ضا زض زهَکطاؾی تٗبهلی ًرجگبى هیزاًٌسً ،دِ
زض زهَکطاؾی تَزُای انالح َلجبى (ثْلدَلیٖ -13 )12 :1384 ،دسم زضک زضؾدت اظ هٌُدق تدسضیزی
تنبهل ٍ ًبزیسُ گطیتي هلعٍهبت تَؾِٗ ایطاى ثب اؾتطاتػیّبی رسیس غطثیّب کِ حبندل اًتردبة َجیٗدی
ربهِٗ غطثی ثَزُ اؾت (ّوبى )14 ،ذُطی کِ زٍم ذطزاز ضا تْسیس هیکٌسً ،حَُ اؾدتفبزُ اظ آظازیّدب ٍ
ٖسم تَرِ ثِ لَاظم ٖقالًیت اؾت (ثبقی -11 )333 :1383 ،انالح َلجبى ثب تقؿین ربهٗدِ ثدِ ذدَزی ٍ
غیطذَزیٍ ،یطاى کطزى ْطف اٖتوبز هلّی ثب ًَٖی تَّن پبتَلَغیک ،گصاقتي ثبض تغییط یطاتدط اظ تحودل ٍ
ایزبز اًقالة اًتٓبضات ٍ زضذَاؾتّب ،اٍلَیت ًسازى ٍ هحول گصاقدتي اندالحبت ثدط حدَظُّدبی یٌدی
هسیطیت ربهِٗ کِ ثب اقتهبز ٍ هٗیكت ٍ ؾالهت ٍ اهٌیت ظًسگی یطزی ٍ ارتوبٖی آحبز هدطزم زض اضتجدبٌ
ثَز ،ؾپطزى هقسضات ثِ زؾت یطنت َلجبى اًقالثی هأة ٍ اًحهبض انالحبت ثِ ثٗدس ؾیبؾدی ،هَرجدبت
ثیاٖتوبزی ٍ گؿؿت ربهِٗ ضا یطاّن کطزًس ًساقتي پبضازاین تئَضیک ٍ یقساى آیٌسُ ًگطی هجتٌی ثدط آى
ضا ّن کِ ايبیِ کٌینٖ ،وق هكنل ضٍقيتط هیقَز (ثْلَلی -12 )15 :1384 ،هًٗل ًٓدطی ٍ یندطی
انالح َلجبى« ،اتنبی هُلق آىّب ثط «ًٓطیبت ٖلَم ارتوبٖی ؾنَالض غدطة» ثدَز ّودیي اهدط ؾدجت
زٍضایتبزگی آىّب اظ ٍاقٗیتّبی ربهِٗ ایطاى ٍ ؾطاًزبم ًبکبهی ٍ ؾقٌَ آىّب گطزیدس (روكدیسی:1388 ،
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 -13 )39گؿتطـ آًَهی ؾیبؾی اظ یک ؾَ یطآٍضزُ تٗبضو هیبى ایسئَلَغی ضؾوی ٍ اینبض ٖودَهی ٍ اظ
ؾَی زیگط هحهَل ًبکبهی زض گصاض زض َی ؾبلّبی انالحبت ثَزُ اؾت (ثكیطیِ )97 :1384 ،تٗدبضو
ٍ یب ًبّوبٌّگی یعآیٌسُ هیبى ایدسئَلَغی ضؾدوی ٍ کطزاضّدب ٍ ایندبض ٖودَهی ،ظهیٌدِ اندلی آًدَهی یدب
ثیٌّزبضی ؾیبؾی ٍ اًفٗبل یعایٌسُ ثطذبؾتِ اظ آى ضا تكنیل هیزّس ثِ ََض کلدی هٌٓدَض اظ آًدَهی زض
قطایٍ ایطاى يٗف ٌّزبضّب ٍ ّوجؿتگی ایسئَلَغیک اظ یک ؾَ ٍ ٖسم اؾتقطاض ّوجؿتگی ٍ ٌّزبضّدبی
زهَکطاتیک اظ ؾَی زیگط اؾت (ثكدیطیِ -14 )99 :1384 ،اظ رولدِ ٍیػگدیّدبی ؾدیس هحودس ذدبتوی
ٖجبضتٌس اظ :هكطٍَِ ذَاّی ،ضاثُِ ثب غطة ،هقبثلِ ثب ؾٌت گطاییً ،فَش کالم ،ایزبز احعاة ؾیبؾی ،اٖتقبز
ثِ َّیت زیٌی ،ثبظگكت ثِ ذَیكتي ٍ پیًَس زیي ٍ ؾیبؾت هحؿي کسیَض يوي اقبضُ ثدِ ٖدسم تحقدق
ثركی اظ اًتٓبضات ربهِٗ اظ ذبتوی ،هیگَیٌس :اٍ ّطگع ثبٍض ًنطز کِ ضّجط انالحبت اؾدت ٍ ّودَاضُ ثدِ
ٌَٖاى ضئیؽ روَْض قبًَى اؾبؾدی ثدبقی هبًدسُ ایدي زض حدبلی اؾدت کدِ هدطزم اٍ ضا ضّجدط اندالحبت
هیپٌساقتٌس ٍ هٌس ؾبل ََل کكیس تب هطزم پصیطیتٌس کِ ذبتوی ًقف ضّجطی ضا ثطای ذَز ثدبٍض ًدساضز اظ
یک ؾَ هكرهب ّیچ ثطًبهِای ًساقت ٍ اظ ؾَی زیگط ًرَاؾت ثطًبهِای ثطای تحقق آىّدب اضائدِ کٌدس
(کوبلی ثبًیبًیً -15 )33 :1385 ،جَز ًْبزّبی هدسًی قدَی اظ تٌگٌبّدبی ردسی زٍضاى اندالحبت ثدَز
(کوبلی ثبًیبًی -16 )31 :1385 ،ثب ایٌنِ انالح َلجبى َدی ّكدت ؾدبل ( )1376-1384زض حبکویدت
ؾیبؾی حًَض زاقتٌس اهب ّیچگبُ ثِ نَضت زقیق هكرم ًنطزًس کِ هطاز آىّب اظ «انالحبت» هیؿت
(روكیسی -17 )37 :1388 ،ینی زیگط اظ يٗفّبی رٌدجف اندالحبت ،یقدساى ؾدبظهبى اؾدت هدَى
رٌجف انالح َلجی ثط اؾبؼ یک ثطًبهِ اظ پیف تٗییي قسُ ًجَز  -19ینی زیگط اظ هكدنالت رٌدجف
انالحبت ،يٗف قٌبذتی ٍ تئَضیک آى ثَز اظ لحبِ تئَضیک ضٍی رطیبى انالحبت ٍ اهنبًبت ٍ لدَاظم ٍ
قطایٍ آى اظ قجل کبض ًكسُ اؾت (ثبقی)325 :1383 ،
بحث و نتیجه گیری

ثب تَرِ ثِ هجبحج هُطٍحِ هیتَاى هْبض هقُٕ زهَکطاؾی زض ایطاى هٗبنط ضا ثط اؾدبؼ یبکتَضّدبی؛
ؾبذتبض پیف اظ ذیعـ زهَکطاتیکٖ ،لل تحَالت ٍ تغییطات ،قبثلیت ضّجطاى رٌدجفّدب ،هبّیدت زٍلدت،
ٍيٗیت ربهِٗ هسًی ٍ ًفَش قسضتّبی ذبضری ،هقبیؿِ کطز زض رسٍل شیل ثِ ایي هَيَٖبت ثِ اذتهدبض
اقبضُ قسُ اؾت
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جدول ( :)3چهار مقطع دموکراسی در ایران معاصر
تحَالت
دهَکشاتیک

هطشٍطیت

ًْضت هلّی

همایسِ بیي هَسدی
ساختاس پیطیي

لابلیت سّبشی

علل

هاّیت دٍلت

تحَالت
پاستیوًَیالیسن

لاًَى

اختالف بیي سّبشاى

گزاس اص

فمذاى ًْادّای

ًفَر ٍ دخالت لذست

سٌتی

گشایی

(طباطبایی ٍ بْبْاًی با

پاتشیوًَیالیسن ٍ

دهَکشاتیک ٍ ًبَد

ّای سٍسیِ ٍ اًگلیس

ًَسی)

ًظام سلطٌتی

تجبشُ پیطیي

هذسًیسن هطلمِ

استمالل

عذم تَاًایی هصذق دس

دٍلت تحصیلداس

سایِ پْلَی دٍم ٍ بی

ًفَر ٍ دخالت آهشیکا ٍ

پْلَی اٍل

خَاّی

هذیشیت هسائل گشیباًگیش

سهك بَدى جاهعِ هذًی

ًمص هستمین آى دس

ًفت
اًمالب 75

ضعف جاهعِ هذًی

ًفَر لذست ّای بضسگ

کَدتای  22هشداد 1332

ًْضت
هذسًیسن هطلمِ

جوَْسی

تَاًایی سّبشی ایت اهلل

دٍلت

بسیج تَدُ ای ٍ ضعف

بحشاى گشٍگاًگیشی ٍ

پْلَی دٍم

خَاّی

خویٌی ٍ ًاٍابستگی ٍی بِ

ایذئَلَطیک ٍ

ضذیذ جاهعِ هذًی

اًضٍای سیاسی التصادی

جٌاح ّای هختلف

تحصیلذاس ٍ

ایشاى

دهَکشاسی صَسی
جٌبص

سٌت گشایی

اصالح

ًاخَدباٍسی خاتوی بِ

دٍلت ساًتیش ٍ

گفتواى جاهعِ هذًی ٍ

ّوشاّی ًکشدى آهشیکا

ایذئَلَطیک

طلبی

عٌَاى سّبش اطالحات

ضبِ دهَکشاسی

ضکل گیشی ٍ حیات

با اصالحات ٍ هحَس

ضعیف آى

ضشاست خَاًذى ایشاى

اصالحات

هطاحل هقبیؿِ کیفی ثب ضٍـ رجط ثَلی -1 :تكنیل رسٍل ًٓطیِ ضاٌّوبی زهَکطاؾدی قدنٌٌسُ (ثدط
اؾبؼ تئَضی ّبًتیٌگتَى) زهَکطاؾی قنٌٌسُ زض زضٍى ّط یک اظ زٍضُّبی تبضیری ثِ نَضت رساگبًدِ،
ثب ّسایت تئَضی هُبلِٗ قسُ اؾت ٍ زض پی پبؾد ًٓطی ثِ ایي ؾَال اؾت کدِ هدطا یطآیٌدس زهَکطاؾدی
ذَاّی زض ایطاى قنٌٌسُ اؾت؟ ثطای ایي کبض اثتسا ثبیس زٍضُّبی تحَالت زهَکطاتیک زض ایطاى هٗبندط ضا
ثط اؾبؼ ًٓطیِ ضاٌّوب (ًٓطیِ تلفیقی ّبًتیٌگتَى) ٍ َجق َٖاهل هؤحط زض ًٓطیِ ضاٌّوب هقبیؿدِ کدطز زض
رسٍل شیل کِ ثِ ٌَٖاى پیف زضآهسی ثط رسٍل اضظـ اؾت ،ایي کبض نَضت گطیتِ اؾت
جدول ( :)4جدول نظریه راهنمای دموکراسی شکننده
ًظشیِ ساٌّوا

علل دس ًظشیِ ساٌّوا

ًظشیِ ّاًتیٌگتَى (تلفیمی)

ضَاّذ تاسیخی
هطشٍطیت

ًْضت هلّی ًفت

اًمالب 75

جٌبص اصالحات

ًخبگاى سیاسی

؟

؟

؟

؟

هاّیت دٍلت

؟

؟

؟

؟

ًْادّای دهَکشاتیک

؟

؟

؟

؟

عاهل خاسجی

؟

؟

؟

؟

 -2تكنیل رسٍل اضظـ ثطای ًوبیف زازُّب:
زض ایي رسٍل ٖسز یک ثِ هٌٗبی ٍرَز ٖبهل ٍ ٖسز نفط ثِ هٌٗبی ٖسم ٍرَز ٖبهل زض زٍضُ تبضیری
هَضز ًٓط اؾت
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جدلو ( :)5جدول ارزش برای نمایش دادهها
()Y
ضشایط/علل (هتغیشّای هستمل)
()D
ًفَر لذستّای بضسگ

()C
جاهعِ هذًی ضعیف

پیاهذ/هتغیش ٍابستِ
()B

هاّیت ضکٌٌذُ دٍلت

()A

(دهَکشاسی ضکٌٌذُ)

لابلیت سّبشی

1

1

1

0

هطشٍطیت

1

1

1

0

هلّی ضذى ًفت

0

1

1

1

جوَْسی اسالهی

1

1

1

0

اصالحات

ًَ -3قتي هٗبزالت اٍلیِ ٍ هٌتزِّبی اٍلیِ ٍ هكرم کطزى قطایٍ الظم ٍ کبیی :ثب تَرِ ثِ قَاّس
تزطثی ثسؾت آهسُ زض رسٍل اضظـ زض ذهَل زهَکطاؾی قنٌٌسُ ٍ ثط اؾبؼ قَاٖس رجط ثدَلی ،الگدَی
زهَکطاؾی قنٌٌسُ یب ًبپبیساضی تحَالت زهَکطاتیک زض ایطاى ثِ نَضت ظیط ثیبى هیقَز:
Y= aBCD+ aBCD+ ABCd+ aBCD

ٖ Yالهت اذتهبضی زهَکطاؾی قنٌٌسُ اؾت ٍ ّوبىََض کِ زض رسٍل اضظـ هكرم قدسُ اؾدت
حطٍف ثعضگ ًكبًِ ٍرَز ٖبهل ٍ حطٍف کَهک ًكبًِ ٖسم ٍرَز ٖبهل هیثبقس ّطیک اظ تطکیدتّدبی
هٗبزلِ یَ ثیبًگط ٍرَز یب ٖسم ٍرَز َٖاهل هَرَز زض ًٓطیِ ضاٌّوب زض یک زٍضُ ذبل اؾت ٍ ثب تَردِ
ثِ تَيیحبتی کِ زض قؿوت ضٍـ اضائِ قس هٌتزِّبی هٗبزلِ یَ ثِ ندَضت ظیدط ًَقدتِ هدیقدَز (زٍ
تطکیت) ٍ زض ًْبیت هٗبزلِ ًْبیی ٍ قطایٍ الظم ٍ کبیی اظ هٗبزلِ ًْبیی اؾترطاد هیگطزز
Y=aBCD+ABCd
ًَ -4قتي هٌتزِّبی اٍلیِ
Y=BC
ًَ -5قتي هٗبزلِ ًْبیی
Y=B+C
 -6قطایٍ الظم ٍکبیی
زض ًتیزِ ّوبىگًَِ کِ هكبّسُ هیقَز ،زهَکطاؾی قنٌٌسُ زض ایطاى ًبقی اظ حًَض ّنظهدبى تدأحیط
هبّیت قنٌٌسُ زٍلت ٍ ًیع ربهِٗ هسًی يٗیف اؾت الجتِ قبثلیت ضّجطی ٍ ًفدَش ٍ زذبلدت قدسضتّدبی
ثعضگ تٌْب زض زٍضُ روَْضی اؾالهی تأحیطگصاض ثَزُ اًس ایي ًتیزِ ثیبًگط ایي ٍاقٗیت اؾت کدِ زض ایدطاى
هٗبنط قطایٍ ؾبذتبضی ثط تحنین یب ٖسم تحنین تحَالت زهَکطاتیدک تأحیطگدصاضی ثدیفتدطی زاضز تدب
َٖاهل یطزی (قبثلیت ضّجطی) زض ّط نَضت يٗف زهَکطاؾی زض ایطاى ثیفتدط ًبقدی اظ يدٗف ربهٗدِ
هسًی اظ یک َطف ٍ هبّیت پبتطیوًَیبل ،ضاًتیط ٍ ایسئَلَغیک زٍلت اظ َطف زیگط اؾت
تئَضی تلفیقی ّبًتیٌگتَى ثِ ٌَٖاى تئَضی ضاٌّوب زض ایي تحقیق زض ربهِٗ ایدطاى هدَضز آظهدَى قدطاض
گطیت ثب تَرِ ثِ تلفیقی ثَزى آى یٌٗی تَرِ ّوعهبى ثِ ٖبهلیت ٍ ؾبذتبض ،قسضت ٍرِ ؾدبذتبضی آى زض
تجییي یطاظ ٍ یطٍزّبی زهَکطاؾی ذَاّی هكَْز گكت ایي ًنتِ قبثل تَرِ اؾت کِ ّطهٌس کِ قبثلیدت
ضّجطی رٌجف ّب ثِ ٌَٖاى ٖبهلی هْن رلَُ گطی کطزُ اؾت ٍ زض روَْضی اؾالهی قسضتوٌساًِ اًقالة ضا
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ثِ پیف ثطزُ ٍ ثِ ؾطاًزبم هقهَز ضؾبًسُ اؾت ٍ زض ؾبیط تحطکبت زهَکطاتیدک هٗبندط ضّجدطاى اظ ایدي
قبثلیت ثطذَضزاض ًجَزًس اهب ّویي ٖبهل ثسٍى زض ًٓدط گدطیتي ؾدبذتبض ربهٗدِ هدسًی ،احدعاةًْ ،بزّدبی
زهَکطاتیک ٍ ٍ ًیع ؾبذتبض زٍلت ٍ ضغین ؾیبؾی قُٗب قطٌ الظم ثَزُ اهب کبیی ًیؿت ّویي قًیِ زض
اضتجبٌ ثب قطایٍ ثیي الوللی زٍضُ ّبی گصاض ثِ زهَکطاؾی زض ایطاى ًیع نبز اؾت
ربهِٗ هسًی ٍ هبّیت زٍلت زض ایطاى اظ قطایٍ الظم ٍ کبیی تساٍم تحَالت زهَکطاتیک ثَزُ ٍ ظهدبًی
ایي تحَالت زهَکطاتیک قنٌٌسُ ذَاّس ثَز کدِ قدطایٍ ؾدبذتبضی زض ربهٗدِ ایطاًدی (هبّیدت زٍلدت ٍ
ٍيٗیت ربهِٗ هسًی) ثِ ؾوت زٍلت تحهیلزاض ٍ ضاًتیط ٍ تًٗیف ًْبزّدبی زهَکطاتیدک حطکدت کٌدس
ربهِٗ هسًی ضیكِ زض یطٌّگ ،تبضید ٍ ضٍحیِ ایطاًیبى ٍ ثبالذم ضیكدِ زض زیدي اؾدالم زاضز زض ربهٗدِ
ایطاًی ثبیس ثبٍض ربهِٗ هسًی ضا زض هطزم ایزبز کطز اظرولدِ قدبًَىپدصیطی ،حبکویدت هلّدی ،حدل ٍ یهدل
اذتالیبت اظ َطیق قبًَى ٍ هیل ثِ تغییط شیال ثِ ثطذی اظ ضاّنبضّبی ٖولی تساضک ظهیٌِّبی زهَکطاؾی
ٍ تساٍم آى اقبضُ هیگطزز:
 اظ ًٓط یطٌّگی ٍ ارتوبٖی ثبیس ؾُ آگبّی هطزم ضا ثبال ثدطز الجتدِ ٖبهدِ هدطزم قدبیس اَالٖدبتٖوَهی ذَثی زاقتِ ثبقٌس اهب قكط تحهیل کطزُ ثبیس هزْع ثِ آگبّیّبی ؾیبؾی ٍ تبضید هٗبنط ایدطاى
ثبقٌس تب ثتَاًٌس ثب کٌبض ّن قطاض زازى ضٍیسازّبی گصقتِ زض رْت ضیتبضّبی زهَکطاتیک گبمّدبی هدؤحط ٍ
ثبزٍام ثطزاضًس ٍ اظ تهویوبت ٖزَالًِ ٍ َٖامگطایبًِ پطّیع کٌٌس
 اظ ًٓط اقتهبزی هؿئلِ ًفت اظ َٖاهل ث ؿیبض تأحیطگصاض زض تبضید هٗبنط ایدطاى ثدَزُ اؾدت کدِ ثدطهبّیت زٍلت ،اقتهبز ،یطٌّگ ٍ ارتوبٔ زض ایطاى احطات هرطثدی ثدِ ردب گصاقدتِ اؾدت ٍ تدساٍم هؿدألِ
ٍاثؿتگی ضا ثبٖج قسُ اؾت ضٍیبضٍیی هٌُقی ثب هكنالت اقتهدبزی هدطزم ٍ تدالـ زض رْدت کدبّف
یكبضّبی ًبقی اظ آى ضٍی هطزهی کِ ثِ ٍاؾُِ ایٌتطًت ٍ زؾتطؾی آؾبى ثِ هٌبثٕ ذجطی ٍ اَالٖبتی ثِ
ضاحتی زض رطیبى ؾطهٌكأ ضٍزازّب قطاض هیگیطًس
 اظ ًٓط آهَظـ ٍ تطثیت تقَیت یطٌّدگ گفتگدَّ ،وگطایدی ٍ ّوجؿدتگی ارتودبٖیًٓ ،دن ٍ کدبضتكنیالتی ٍ ثبالذم ثحج قْطًٍس ثِ نَضت ثٌیبزی ٍ اظ َط آهدَظـ ٍ تطثیدت ضؾدوی زض هدساضؼ ٍ
زاًكگبُّب ثِ گًَِای تئَضیک ٍ ٖولیبتی ثِ کبض گطیتِ قَز
منابع

 ثكیطیِ ،حؿیي ثكیطیِ ،حؿیي ثكیطیِ ،حؿیي ثكیطیِ ،حؿیيًگبُ هٗبنط

( )1384گصاض ثِ زهَکطاؾی تْطاىً :گبُ هٗبنط
( )1394هَإً تَؾِٗ ؾیبؾی زض ایطاى تْطاى :گبم ًَ
( )1394گصاض ثِ هطزم ؾبالضی تْطاىً :گبُ هٗبنط
( )1392زیجبهِای ثط ربهِٗقٌبؾی ؾیبؾی ایطاى زٍضُ روَْضی اؾالهی تْطاى:
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 ثبظضگبى ،هْسی ( )1363اًقالة ایطاى زض زٍ حطکت تْطاىً :كط ًطاقی ثبقیٖ ،وبزالسیي ( )1383رٌجف انالحبت زهَکطاتیک زض ایطاى تْطاى :اًتكبضات ؾطایی ربؾجیٖ ،جساهلل ( )1359ثطضؾی ًًْتّبی اذیط ایطاى اًقالة هكطٍَیت تْطاى :ثیرب ظیجب کالم ،نبز ( )1394ضیكِیبثی ٖلل ًبکبهی انالحبت ٍ ًَؾبظی ؾیبؾی زض ٖهط قبربض ؾٌتٍ هسضًیتِ ،تْطاى :اًتكبضات ضٍظًِ
 ؾبٖیٖ ،لی ( )1392ضٍـ پػٍّف تُجیقی ثب ضٍینطز تحلیل کوّی ،تبضیری ٍ یبظی تْطاىً :كطآگِ
 قْطام ًیب ،ؾیس اهیط هؿَٗز ( )1386رْبًی قسى ٍ زهَکطاؾی زض ایطاى تْطاىً :گبُ هٗبنط َبلجبى ،هحوسضيب ( )1393ضٍـقٌبؾی هُبلٗبت اًقالة ثب تأکیس ثط اًقالة اؾالهی ایطاى تْطاى:پػٍّكنسُ اهبم ذویٌی ٍ اًقالة اؾالهی
 یَضاى ،ربى ( )1392هقبٍهت قنٌٌسُ تبضید تحَالت ارتوبٖی ایطاى اظ نفَیِ تب ؾبلّبی پؽ اظاًقالة اؾالهی تطروِی احوس تسیي ،تْطاى :هؤؾؿِ ذوبت یطٌّگی ضؾب
 کبتَظیبى ،هحوسٖلی ّوبیَى ( )1395اقتهبز ؾیبؾی ایطاى اظ هكطٍَیت تب پبیبى ؾلؿلِ پْلَیتطروِی هحوسضيب ًفیؿی ٍ کبهجیع ٖعیعی ،تْطاىً :كط هطکع
 هسًی ،ؾیسراللالسیي ( )1361تبضیدؾیبؾی هٗبنط ایطاى رلس اٍل ،تْطاى :زیتط اًتكبضات اؾالهی هسًی ،ؾیسرالل السیي ( )1361تبضید ؾیبؾی هٗبنط ایطاى رلس زٍم ،تْطاى :زیتط اًتكبضاتاؾالهی
 ّبًتیٌگتَى ،ؾبهَئل ( )1394هَد ؾَم زهَکطاؾی زض پبیبى ؾسُ ثیؿتن تطروِی احوس قْؿب،تْطاى :اًتكبضات ضٍظًِ
 اضثبة قؿتبى ،هحوسیَؾف ( )1385هقبیؿِای هیبى ًًْت هكطٍَِ ایطاى ٍ ًًْت هلّی قسىًفتhttp://www.islahweb.org/content/2006/9/95 ،
 اَبٖت ،رَاز ( )1385هبّیت زٍلت زض ایطاى ( )1زٍلت پبتطیوًَیبل پیف اظ هكطٍَیت اَالٖبتؾیبؾی -اقتهبزی ،قوبضُ 231-232
 اَبٖت ،رَاز ( )1385هبّیت زٍلت زض ایطاى ( )2زٍضُ گصاض اظ زٍلت پبتطیوًَیبل ثِ زٍلتاتَکطاتیک اَالٖبت ؾیبؾی -اقتهبزی ،قوبضُ 233-234
 اَبٖت ،رَاز ( )1385هبّیت زٍلت زض ایطاى ( )3زٍلت اتَکطاتیک (پْلَی اٍل) اَالٖبتؾیبؾی -اقتهبزی ،قوبضُ 235-236
 اَبٖت ،رَاز ( )1385هبّیت زٍلت زض ایطاى ( )4گصاض اظ زٍلت اتَکطاتیک ثِ زٍلت اقتساضگطایثطٍکطاتیک اَالٖبت ؾیبؾی -اقتهبزی ،قوبضُ 243-244
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