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 انقالب هانتینگتون ۀنظری پذیریتطبیقی آزمون ۀمطالع

 با انقالب در ایران و مصر
 

 72/27/4911 :تاریخ دریافت                       1جواد هراتیمحمد

 20/20/1149 تاریخ پذیرش:    
 

 ده کیچ

عنوان ، بهمصر 1111سیاسی سال ران و تحوالت یا یانقالب اسالمهای و تفاوتها تشباه ۀسیمقا

 ۀمطالعدر که یکی از موضوعاتی  .از موضوعات مهم و نیازمند پژوهش است، دو کشور اسالمی

انقالب درخصوص  انقالب غربیهای نظریه پذیریانطباق، جه استوتنیازمند تطبیقی این دو انقالب 

متأخر در های یکی از نظریهعنوان به که« ینگتونانقالب هانت» ۀنظری در این دو کشور اسالمی است.

مورد ارزیابی با انقالب اسالمی ایران ران گپژوهشاز سوی برخی ، ارائه گردیدهها انقالب رویداد علل

مورد  1111و همچنان محل بحث است. این موضوع در تحوالت انقالبی مصر در سال قرار گرفته 

 پذیریتطبیقی میزان انطباق ۀحاضر در تالش است تا از رهگذر مطالع ۀمقال .بحث واقع شده است

ارزیابی میزان موفقیت به ، مصر با انقالب اسالمی ایران و تحوالت «نامتوازن ۀعتوس» مشهور به ۀنظری

بر این تطبیقی  ۀدر این مطالعاسالم بپردازد. نگارنده  جهاندو کشور مهم در با تحوالت  این نظریه

موفقیت چندانی ندارد. اگرچه در توضیح تحوالت انقالبی جهان اسالم  مذکور ۀست که نظریباور ا

اما  ،انقالبی باشد عاملی از عوامل نارضایتیعنوان به تواندمی نیاز به مشارکت سیاسی در مصر و ایران

 ارد.سیاسی همخوانی ند ۀتوسع فرایندتحول انقالبی در درخصوص  نظریههای فرضپیشبا 
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  مقدمه

عربی در جهان اسالم  یهاجنبشران و یا یانقالب اسالمهای تفاوت وها ن مشابهتییسه و تبیمقا

بهار عربی و دیگر تعابیر  و نظیر بیداری اسالمی ،که تعابیر مختلفی از آنسیاسی شناسی جامعه راز منظ

اخیر است. در این های موضوعات مهم در پژوهشازجمله  ،(191: 1931ی، وسفییحاج) ارائه گردیده

ران و تحوالت مذکور در جهان یا یانقالب اسالم ۀسیمقا نییتب یه براک یی از موضوعاتیکزمینه 

های هیمورد بحث با نظر ۀدو مقوله کاست  یزان مطابقتیم، شته باشدت دایتواند اهممی اسالم

با عنوان انقالب یا انقالب ها آن دارند که در برخی تعابیر ازهایی انقالب و جنبش دربارۀشده مطرح

 شود.می ناموفق نیز یاد

از  عنوان یکیبه دارد وها انقالب دربارۀنگتون یهانت ۀیه نظرهایی کیژگیوبه باتوجه حاضرمقالۀ 

منشأ عنوان به خواست مشارکت سیاسی را همچنین انقالب مطرح گردیده و متأخرهای هینظر

نگتون از یهانت ۀنظریمناسب بحث و بررسی در این زمینه است.  ۀینظر، دانسته استها انقالب

ز ینهایی و نقد هدق داده شیران تطبیا ینقالب اسالمبا ا سندگانینو یبرخ یه از سوکاست هایی هینظر

به  مربوط ه به مباحثکرسد نظر میبه ظاهربهه کاست ای هینظر عالوهبهبدان وارد شده است. 

تحوالت انقالبی که ه با ین نظریا پذیریمیزان انطباق درحقیقت .ز ارتباط داشته باشدیتحوالت اخیر ن

دان توجه شده و کمتر بها که در پژوهشاست  یدیموضوع جد، دهدمی در جهان اسالم روی

 راتوجهی نتایج قابل، دارد تبقنامتوازن مطا ۀتوسع ۀیک از تحوالت مذکور با نظریکه کدامجهت ایناز

 جوامعاست که در هایی انقالبدرخصوص  این نتایج نقد نظریهازجملۀ  توان برداشت نمود.می

 اسالمی روی داده است.

تحوالت  توان کمتری برای تبیین نگتونیهانت ۀیه نظرکه است یضن فرید اییتأ ینگارنده در پ

نیافتگی سیاسی در کنار بر محور توسعه «ناموزون ۀتوسع» ۀنظری انقالبی در جهان اسالم دارد.

اقتصادی در مصر و همچنین  ۀیافتگی اقتصادی استوار است و این در حالی است که توسعتوسعه

توان ادعای نمی تأمل است وایران عصر پهلوی از موضوعات قابلدورۀ ی در یافتگی اقتصادتوسعه

 ۀتوسع ۀنظری ،درحقیقت یافتگی اقتصادی برای این دو در مقاطع تاریخی مذکور در نظر گرفت.توسعه

سیاسی جوامع خاصی مطرح ساختار اجتماعی ازگیری مدرن و با بهرههای نامتوازن در قالب نظریه

 تأمل است.قابلگردیده و انطباق آن با شرایط اجتماعی و فرهنگی جهان اسالم از موضوعات 
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 ۀدر کنار نظریاند، انقالب اسالمی ایران پرداخته ن و تحلیلینظرانی که به تبیاغلب صاحب عالوهبه

ند و دانمی ثرؤانقالب اسالمی ایران مگیری از عوامل مادی محض را در شکل غیر عامل دیگری، خود

، تطبیقی ۀگردد تا از رهگذر مطالعمی حاضر تالش ۀدر مقال اند.د داشتهبه موضوعات فرهنگی نیز تأکی

 دو تحول انقالبی مذکور در جهان اسالم بررسی گردد. با  این نظریه پذیریمیزان انطباق

  یچهارچوب نظر .الف
ه کست هاعلل رویداد انقالب دربارۀد یجد مطرحِهای هیراز نظ عنوان یکیبه نگتونیهانت ۀینظر

زان انطباق یق دهند و میمختلف تطبهای ن نظریه را با انقالبیتا ااند از محققان تالش نموده یاریبس

 م.یپردازمی مذکورنظریۀ  یبرای همین منظور ابتدا به بررس ؛مختلف را بسنجندهای آن با انقالب

 یجاد نهادهایاز به این یه اصالح در ساختار اقتصادک ن باورندیتوسعه غالباً بر ا پردازانِهینظر

 یه فاقد نهادهاک یادر جامعه یو اجتماع یاقتصاد ینوساز یینها ۀجینتچراکه  ارآمد دارد.ک یاسیس

ه ک یادجاد خواهد نمود. اصالح در ساختار اقتصیرا ای اسیسی بسامان، ناارآمد باشدکپرتوان و  یاسیس

متناسب با  یاسیدر نظام س یبدون دگرگون، ز استکمتمری غیرسمت نظام اقتصادبهگذار  خود موجب

 یاسیس یثباتیبی، و اقتصاد یاجتماع ینوساز ،درحقیقت سر نخواهد بود.یم دیجد یساختار اقتصاد

 ت و دوران پس از آنو اصالحا یش از نوسازیان دوران پیم یقیعم یهمراه داشته و گسستگبهرا 

را با  یوابستگ یهارشته یاجتماعنظر  از ،گرددیه دستخوش اصالحات مک یشورکآورد. ید میپد

در اثر  یفازطر د.ینمایم یاسیره نظام سیکرا متوجه پ ییگسسته و فشارهای، زندگ یسنت یالگوها

 و آورده یرو ینیشبه صنعت و شهرن یشاورزکار از بخش ک یروینی، رفتن سطح درآمد ملباال

 و ش دادهیرا افزا یسطح رفاه عموم، و خدمات یاقتصاد یاالهاکد ید تولیجد یهاوهیگر شیف دازطر

برآورده ی اسیت سکمشار ۀنیزمدرمردم را  یتواند انتظارهایم نمکحا یاسیدولت و نظام س ازآنجاکه

 .(19: 1917، ذهیری) شودمی سرخورده ینوساز فرایندشور از ، کسازد

انجام  یت تند و ناگهانکحر صورت یکبه یه اصالحات اقتصادکنیابه باتوجه ،گریدعبارتبه

ن یل ایجاد موازنه و تعدیا یگردد. برایم یاسینظام س ۀریکد بر پیشد یموجب فشارها، ردیپذیم

، شود یگوندچار دگری، ز همگام با تحوالت اقتصادین یاسید ساختار سیبا، ت تندکحر

خواهد  یاسیس یهاها و بحرانه منبع تنشکرخ خواهند داد  یاجتماعهای بحران صورتغیرایندر

 شد.
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، انقالب استفاده نموده استگیری لکن علل شییتب یت برایوضعاین ه از ک یفردترین مهم

و  یاقتصاد ۀن توسعیب نگتون ارتباطیهانت است. ییایکپرداز معروف آمرنظریه، نگتونیساموئل هانت

آن  ۀوسیلبه هکند کیم یتلقفرایندی  ۀمثاببهتوسعه را  یرده است. وکان یل بیتفصبهرا  یاسیثبات س

از  یناش یِاسیت مردم در امور سکمشار ۀکنندثباتیجذب آثار ب یت خود را برایشور ظرفکهر 

ن و یتردهیچیپ، شورهاکن یترافتهیعهه توسکمعتقد است  یدهد. ویش میافزا یاجتماع کتحر

 ,Huntington) گرندیدبه یک ی وابستهاسیو س یاقتصاد ۀن توسعین اقتصادها را دارند. بنابرایمولدتر

1969:  267). 

د یه باکداده و معتقد است  یرجامعه تس یاسیس یهاحوزه ۀرا در هم یاسیس ۀتوسع نگتونیهانت

 یاسیس یمستلزم بسط آگاه یاسیس یاصالحات و نوسازوی نظر  از ند.ت شویتقو یومتکح ینهادها

جاد یبه ا یاسیاست است. تحول سیس ۀصحنها به ن گروهیا کتازه و تحر یاجتماع یهابه گروه

مستقل و منسجم باشند تا بتواند ، دهیچیپ، ریپذقیتطب یافک ۀاندازبهه کاز دارد ین یاسیس ینهادها

 یهایرا سازمان داده و دگرگونها ی آناسیس کزه را به درون خود جذب نموده و اشتراتا یهاگروه

 .(Huntington, 1969: 267) ش برندیپرا به یو اقتصاد یاجتماع

 یشورهاکدر بحث توسعه است. در  یاز مباحث اساس یاسیت سکب موضوع مشاریترتبدین

، سازندیومت محدود مکت مردم را در حکه شرکضمن آن زیها نمین رژیمستبدتر یحت، توسعهحالدر

و  یت مردم موجب توقف نوسازکا شریه آکنیاما در ا ؛مردم عالقه دارند ۀت تودیداً به جلب حمایشد

نظران اختالف صاحب ،باشد یزانید تا چه میت مردم باکزان مشاریه مکنیایا  ،ا نهیشود یتوسعه م

 مقاومت یاما از تالش برا ؛ندینمایاستقبال م یاقتصاد یهاتیمردم در فعالت کاز شری، ادارند. عده

 یو تقاضا برا یاعتصاب در بخش دولتی، ع دولتیشتر در صنایمزد ب یتقاضا، هااتیمال برابر در

 .(Huntington, 1969:  284) نندکیت نمیحما ،شتریب یمصرف یاالهاک

 یآن را جزو علل ضرور فقدان قائل بوده و یخاصت یاهم یاسیت سکمشار ینگتون برایهانت

و  یاجتماع یهاشهید بر ریبازشناخت علل انقالب با یمعتقد است برا یداند. ویانقالب م

 ینش متقابل نهادهاکعلل انقالب را در ی، ن روید عمده داشت. از همکیانقالب تأ یشناختروان

 :از داردین یانقالب به دو شرط ضرور»د: یگویو م ندکیم وجوجست یاجتماع یروهایو ن یاسیس

خواستار ، اندرون بودهیاست بیس ۀنون از صحنکه تاک یاجتماع یروهاین ه آن دسته ازکنینخست ا

 یهاگروه کاشترا یبرا را ییرهاینتوانند مس یاسیس یه نهادهاکنیاست گردند و دوم ایدر س کاشترا



 
 و مصر رانیانقالب در ا با نگتونیانقالب هانت یۀنظر یریپذآزمون یقیتطب ۀمطالع

 

 

5 

 

ه وجود کخالصه آن ومت فراهم سازند.کد در حیجداست و جذب نخبگان یدر س دینوپد یاجتماع

 «هاستساز انقالبنهیزم، ریناپذا انعطافی کخش ینهادها نارکجو در تعالیآرزومند و  یهاگروه

(Huntington, 1969:  264).  

فرض پیشیافتگی اقتصادی و توسعهفرض اساسی دارد و آن پیشتوسعه یک  ۀنظریترتیب بدین

 ۀعستوانقالب در گیری علل شکل ،درمجموع اقتصادی است. ۀتوسعسیاسی در کنار  ۀتوسعدوم عدم 

 :ذیل نمایش داد توان در قالب نمودارمی نامتوازن را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن عامل به یجود اه وکبل ،شوندنمی ور لزوماً موجب انقالبکه موارد مذکد در نظر داشت یالبته با

در  یاز عدم تعادل و ناهمگون یناش یهاقت بحرانیحقدر .ندکک میمکبروز بحران در سطح جامعه 

ی گرید یهانهیه عوامل و زمکموجب انقالب خواهد شد  یزمان یاقتصاد و یاسیس یساختارها

 ،هین نظریابراساس ی انقالب اسالم ۀجانبیکل ید وجود داشته باشد و تحلیجدهای ایدهازجمله 

 رسد.نظر نمیبه حیصح

 رانیا یانقالب اسالم نامتوازن و رویداد ۀتوسع .ب
برخی از مختلفی مطرح شده است. های دیدگاه، درخصوص علل رویداد انقالب اسالمی ایران

قالب گران و نویسندگان به ابعاد سیاسی و برخی دیگر مباحث اقتصادی و فرهنگی را در انتحلیل

را با  نامتوازن ۀتوسع ۀیتا نظراند تالش نمودهبرخی  ،در این میان اند.اسالمی مورد توجه قرار داده

 انقالب

نظام ناتوانی 

سیاسی در 

جذب 

مشارکت 

 سیاسی 

 آنومی اجتماعی    

 اقتصادتوسعۀ 

 و نوسازی اجتماعی

 گیریشکل

درخواست برای 

 مشارکت سیاسی
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ه در کان اشاره نمود یتوان به آبراهاممی سندگانین نویا ۀازجمل ران مطابقت دهند.یا یانقالب اسالم

 .پرداخته استور کمذ ۀینظربراساس  ن انقالبین اییبه تب ن دو انقالبیران بیاتاب ک

 سوم یعمران ۀبرنامران با شروع یا ینظام اقتصاد یشمس 01 ۀدهل یاز اوا دگاهین دیاساس ابر

 و پنجم( 1907ـ1911) چهارم یعمران ۀبرنام یده و با اجرایگرد یرات اساسییدچار تغ( 1901ـ1907)

ن یهمچن .افتیشتابان ادامه صورت بهن روند یا، نینگع سیجاد و گسترش صنایو ا( 1911ـ1917)

ران را یا یو اجتماع یاسیس یو حت یساختار اقتصاد، 1911ژه در سال یوهمت نفت بیش قیافزا

وجود به یمختلف اقتصاد یهارا در بخش یان انجام اصالحاتکنمود و ام یرات جدییدستخوش تغ

 .(931تا983: 1913، امیانآبراه) آورد

 دبرای ایجا، اقتصادی کمک کردآبراهامیان بر این باور است که اگرچه شاه به نوسازی اجتماعی 

های حفظ پیوند، ایجاد پیوند بین رژیم و طبقات جدید، فضای باز سیاسی برای نیروهای اجتماعی

 وضیح بیشتر آنکهت .(938: 1913، امیانآبراه) اقدامی انجام نداد، و طبقات قدیمیم ژرموجود بین 

اما شاه  ؛بود یضرور یاسیتوجه به تغییر در ساختار س، تغییرات انجام شده در بخش اقتصادبه باتوجه

نترل خود را بر کطور دائم به، خود ۀسال91ومت کنداشته و دوران ح یتوجهمسئله  نیچگاه به ایه

 داد.می شیران افزایاست ایجامعه و س

عامل مهم »د: یگویم ،رانیارشناس مسائل اکا و یکآمر یت ملیامن یعضو شورا ،یکسیگار

ر ساختار ییعدم توجه به تغ، ران فراهم ساختیدر ا یانقالب یهاتکآغاز حر ینه را برایه زمک یگرید

ها در شخص شاه جامعه بود. تمام قدرت یو اقتصاد یاسین رشد سیب یجاد تناسبیشور و اک یاسیس

آنان در  یه بقاکها بودند راتکنوکان و تیاز دربار کیوچکومت او گروه کر حافته و ابزایز کتمر

ار و کچرا از افوچونیب یرویمطلق آنان به شخص شاه و پ یبه وفادار یو دولت یاسیمقامات س

 .(111: 1917، ذهیری) «داشت یاو بستگ یهاخواست

 شتریب یبا آگاه، افتییش میسرعت افزاهآنان به تعداد کها الن دانشگاهیالتحصفارغان و یدانشجو

، میه رژکیحالدر ؛ومت بودندکدر ح یشتریخواهان نقش و سهم ب ،گذشتیرامونشان میدر پآنچه  از

خواهان ، دیجد ۀجامعه کبرده بودند  ین مطلب پیز به ایم نیرفتن آن نبود. عوامل رژیحاضر به پذ

، اگرچه ردندک ین موضوع را علنیشان این در شعارهایبنابرا ؛باشدیدر امور م یشتریت بکمشار

از ، شتر در جامعهیب یهایو آزاد یاسیت سکموضوع توجه به مشار .ردندکگاه به آن عمل نچیه
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دنبال بهه کردند کیشنهاد میز پیز به آن توجه داشته و به شاه نیا نیکه رهبران آمرکبود  یموضوعات

 .(119: 1917، ذهیری) باشدمسئله  نیا یبرا یحل اصولراه

وشد تا آن را با انقالب کمی ورکمذ ۀنظری حیاز توض ایران بین دو انقالب پس تابکان در یآبراهام

و  ینوساز استیس تنها منبع هکبل، هیاول منبع» :سدینومی بارهایندر یو .ق دهدیران تطبیا یاسالم

 از رقم یصعود یریبا س از صدور نفت حاصل یبود. درآمدها نفت، رانیا یاقتصادۀ توسع

 فرایند ید. طیرس 1917و  1919 ارد دالر در سالیلیم98 به 1909تا1901 یهاسالدالر در  ونیلیم111

و  موس یهابرنامهازجمله  یو اجتماع یاقتصاد یهابرنامه در قالب یو اجتماع یاقتصاد ینوساز

، یشاورزکۀ نیزمدر د.یگرد یو اقتصاد یاجتماع ییربنایامور ز صرف یادیز مبالغ، توسعه چهارم

 یهایو دگرگونقرار گرفت  یشاورزک اصالحاتۀ لوحدر سر یارض و اصالحات ا شدیاح یاراض

 .(931 :1913، میانآبراها) ساخت در روستاها را دگرگون یساختار طبقات، یشاورزک

تر عیوس یو صنعت یانسان منابعۀ و توسع یجاد دگرگونیا یرا برا شاهۀ توسع یهابرنامه انیآبراهام

 موجب، در اقتصاد یجاد دگرگونیا بر، عالوهشاه یاقتصادۀ توسع یهابرنامه»ده دارد: یداند. او عقیم

 :دیافزای میو« د.یارگر در شهرها گردکۀ ر و طبقیبگقوقح متوسطۀ طبق و گسترش یاجتماعۀ توسع

، میرژه کآنجاتا، قرار داد یمطلوب تیرا در وضع مردم شاه یاجتماعیاقتصادۀ توسع یهابرنامه»

از  71ۀ هد انیدر پا رانیدر ا یزندگ سطح ندکیعا مدا 1911 در سال شدهارائه از آمار و ارقام سرمست

 خواهد شد جهان یصنعت غول از پنج یکی رانیا، قرن انیو در پا ز جلوتر خواهد رفتین یغرب یاروپا

 .(930 :1913، آبراهامیان)

ار خود قرار کرا در دستور  یاقتصادیساختار اجتماع ینوساز، شاه اگرچه معتقد است انیآبراهام

 یهاگروه لکیتش یهانهیزمکردن به فراهم، یاسیس نظامۀ در عرص، اما شد قائل تیاهم آن یداد و برا

و  ومتکح انیوند میجاد پیا، یاجتماع مختلف یروهاین یرو به استیسۀ عرصکردن باز، فشار

 هکبل؛ ردکن داماق، یتنو س میقد یروهایو ن ومتکح انیموجود م یوندهایپ د و حفظیجد یروهاین

ۀ کشب و مسلح یروهاین نکر را بر سه قدرتش، یاسیس ینوساز یجابه، پدرش رد همچونک یسع

 .(938: 1913، آبراهامیان) ندک مکیتح یدولت لیطووضیعر یراسکدربار و بورو تیحما

 قطری از یحزبکت نظام به اشیدوحزب نظام لیبا تبد شاه، 1910 ان در سالیدگاه آبراهامیاز د

رد کجاد یز ایرا ن یچهارم نکر، زیرستاخ حزب لکیو تش مردم و حزب نینو رانیا دو حزب انحالل
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 هنهک ینظام یتاتوریکد یجاد نوعیا، یاصلد. هدف ینما کمکاو  به بر آن طرهیو س تلم نترلکتا در 

 تیزکمر معتقد به، دو حزب ز با ادغامیرستاخ تر بود. حزبیو توتال یحزبکت یدولت در قالب

 لیتبد رانیا انیدر م« یدوست شاه»ر کتف ۀاشاع یقدرتمند برا یابزار به داشت یبود و سع یکراتکدمو

 .(010و019: 1913، آبراهامیان) شود

 وجودبه یاتوده یتید تا نارضایگرد باعث میرژ یهااستیس هک است نیا انیآبراهام یریگجهینت

د شود. یتشد در آنان یانقالب یهازهیو انگ داده را از دست اصالح د بهید امیجد یاسیس یروهاین؛ آید

 ستبر ما ،ستیعمالً با ما ن هکـ آن مید رژیجد کخطرنا استدالل در مقابل کنیا هکر یگگوشه مخالفان

 ردهک تکشر حزب یهادر برنامه شانو عالقه لیم رغمعلیمجبور بودند ، بودند ـ قرار گرفته

برای انقالب را ای موجب نارضایتی و زمینه عوامل نیاۀ مجموع و باالخره( 013 :1913، آبراهامیان)

 .پدید آورد

، رسدنظر میبه انقالب اسالمی ایران دربارۀدیدگاه  اینهای بررسی استدالل درنخستی که  ۀنکت

 ۀعمدو البته مختلفی مطرح شده های دیدگاه، علل رویداد انقالب اسالمی ایرانن یاین است که در تبی

 بیشتریتحول انقالبی تأکید گیری فرهنگ و نقش عوامل فرهنگی در شکل ۀبر حوزها این دیدگاه

اقتصادی و سیاسی نیز در ارتباط با انقالب اسالمی های دیدگاهاگرچه  .دارندها دیگر دیدگاهبه نسبت

ویژه هنقش فرهنگ و ببودن اما بررسی آثار موجود داخلی و خارجی بر برجسته ،ایران مطرح گردیده

فراوانی برای درک های روش( 111: 1981، عیوضی و هراتی) فرهنگ سیاسی شیعه تأکید فراوان دارد

به که  ییاز ابزارها یکینمونه عنوان به .طلبدمی مجال دیگری را از آنکه بحث  طلب وجود دارداین م

نه است. با ین زمیدر ا یمردم یشعارها، دینماک میمک یانقالب یتینارضا یهانهیفهم بهتر عوامل و زم

ل فرهنگی را در آن و عوام یطلبو استقالل یخواهتیتوان آشکارا هوین شعارها میا ییمحتوا یبررس

 آن انقالب و فرهنگ یدئولوژیاست که در ا ییشعارها یدارا یهر انقالبواقع،  درمشاهده نمود. 

وضع نابسامان به نسبت ونیانقالب انقالب یدئولوژینگرش اۀ کنندانین شعارها بیمعه ریشه دارد. اجا

هر انقالب از اسناد  یارهاروست که شعنیااست. از ینظام آرمان یهایژگیاهداف و و، موجود

 رود.یشمار مبهآن انقالب  یهاها و آرمانارزشۀ ن منابع مطالعیتراز مهم یکیبها و گران

 یهایدئولوژیا ایراه نجات ، و رهبر یر نظام رهبرینظ یاغلب بر موضوعات یانقالب یدر شعارها

توان به یدارند که از آن جمله م ییهایژگین شعارها ویشود. اید میتأک یبخش و اهداف انقالبنجات
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، 19شی، پناه) اشاره نمود یت و سادگیجذاب، مشترک یخیتار ۀپیشینداشتن در ریشه، بودنپذیرفهم

1989). 

بر ارزش ، در شعارهای مطرح در انقالب اسالمی، انجام گرفته 89پژوهشی که در سال  ۀپای بر

و ارزش ( درصد91) ن اسالم و ضرورت توجه به آنیت دیاهم و (رصدد01ی )شهادت و جانباز

 انقالب یشعارها یبررس، قین تحقین براساس ایتأکید رفته است. همچن( درصد7ی )حجاب اسالم

 ینظام ،مردم یبرا ،به علل مختلف ،رانیا یاسیدهد که نظام سین نشان میشیت نظام پیوضعبه  مربوط

ن یاز ا یدر بخش .(1989، 19شی، پناه) یاسیت سیضد مردمی و فاقد مشروع، تحمیلی، بوده فاسد

 :ل آمده استیم شده که در جدول ذیرمجموعه تقسیبه سه ز یپژوهش اهداف انقالب اسالم

 

 درصد تعداد هانوع اهداف و ارزش

 01 171 یاسیس یهااهداف و ارزش

 10 913 یفرهنگ یهااهداف و ارزش

 7 93 یاقتصاد یهااهداف و ارزش

 111 713 جمع

 

 یانقالب در بُعد فرهنگ یهااهداف و آرمانبه  ی مربوطانقالب اسالم ین شعارهایشتریب ازآنجاکه

ر ابعاد بوده یدتر از سایجامعه شد یت فرهنگیمردم از وضع یتیاین نیز گویای آن است که نارضا، بوده

بدل شده و  یاسیس یتیبه نارضا یتین نارضایاما ا ؛بوده باشد ین علت انقالب اسالمیترد مهمیو شا

، 19شی، پناه) افته استیم گذشته نمود یت نامطلوب رژیوضعبه  ی مربوطاسیس یدر قالب شعارها

1989). 

های انقالبگیری لکش، عنوان شده یفرع یعاملعنوان به ه اقتصادکران یا یخالف انقالب اسالمبر

مورد توجه  یاسیو س یاقتصاد ۀشتر از جنبیمشابه ب ۀگرفتشکلهای نبشگر جیمورد بحث و البته د

در  یتیدهنده به نارضالکعامل شعنوان به پردازان قرار گرفته است. در مقابل نقش فرهنگهینظر

 .(17 :1931، درخشه و هراتی) رنگ در نظر گرفته شده استمکعامل دست دوم و عنوان به جامعه

 ،توان اشاره نمودمی رانیا یانقالب اسالم بانگتون یهانت ۀینظر پذیریقاانطب در نقد دیگری که ۀنکت

نظران توسعه از صاحب یاریبس به اعتقاد، توسعه اتفاق افتاد عنوان فرایندبه رانیآنچه در ا این است که
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 شناخته (1919، کاتوزیان) رنیزاسیونمدتعبیر برخی نویسندگان شبهتوسعه و بهشبهعنوان به هکبل ،نبوده

و نوعی وابستگی مفرط به غرب ، تحوالتی که در ایران اتفاق افتاد فراینددر  ،دیگرعبارتبهشود. می

 توان از آن با عنوان توسعه یاد نمود.نمی نفتی بوده کههای آمددر ۀپایصنایع بر  ۀگستردواردات 

 تحوالت انقالبی مصر نامتوازن و رویداد ۀتوسع .ج
جنبش انقالبی مصر روی داد و پس از آن ، دنبال تحوالت تونسبهمیالدی  1111در سال 

قانون گیری این تحوالت منجر به شکل ،درنهایتدیکتاتور مصر از قدرت خلع گردید و ، مبارکحسنی

جمهور دتی تحوالت دیگری روی داد و رئیسبعد از گذشت مهرچند  اساسی جدید در مصر گردید.

 کهدرصورتی اما، قانونی این کشور از قدرت برکنار شد و مسیر انقالب به سوی دیگر حرکت نمود

یک عنوان به توانمی مصر 1111از تحوالت ، در نظر بگیریمتر تعریف انقالب را قدری گسترده

 جنبش انقالبی یاد نمود.

مختلفی مطرح گردیده است. برخی های دیدگاه، الت مصر چه بودهدر بحث از اینکه علت تحو 

فرهنگی تحلیل ای گونهبه این تحوالت را درنتیجه گران تحوالت را ناشی از بیداری اسالمی واز تحلیل

 دانندمی خواهی در جهان عربدمکراسینموده و برخی دیگر نیز آن را با عنوان بهار عربی و موج 

د بر کیدر مصر با تأ یتینارضاگیری لکش هادیدگاهدر برخی دیگر از (. 191: 1931، یوسفییحاج)

 .(71تا07 :1931، نیاکوئی) ان شده استیب یاسیو س یمباحث اقتصاد

شود این می مصر مطرح 1111گتون با تحوالت نهانتی ۀنظری پذیریپرسشی که در بحث از انطباق

فقدان مشارکت سیاسی بوده یا عوامل دیگری نیز در آن ، نارضایتی مردم مصرترین آیا اساسیاست که 

نارضایتی در این گیری و اساساً نسبت فقدان مشارکت سیاسی با دیگر عوامل در شکلاند نقش داشته

تواند ما می اقتصادی و سیاسی مصرکشور چگونه است. از این منظر نگاهی کوتاه به وضعیت اجتماعی

 یاری نماید.ها علل وقوع انقالبباب  درهانتینگتون  ۀنظری پذیریرا در تبیین میزان انطباق

 وضعیت اقتصادی مصر .1
سال دارد که با  91ر یون جوان زیلیم01 حدود 1111های منتهی به نظر جمعیتی در مصر سالاز

مصر در  یاوضاع اجتماع گرانِی تحلیلبرخ و فقر گسترده مواجه هستند. یاریکچون بهایی چالش

و  یرامت انسانکق به یعم ییاعتنا، بیمیزان جرایرشد معنادار م، فسادشدن نهیبر نهاد، ریاخهای سال

های وچهکساله در 7ا یپنج  کودکهزاران  ،نیگذشته از ا اند.ردهکد کیتأ یاجتماعهای افول ارزش
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ها راهنار چهارکدر  یفروشدستردند و به کی میزندگها ر پلیشهر و در ز ینارهاکگوشهف و یثک

 ردکتر میانیمصر نما ۀرا در جامع یرفتارو بد یعدالت، بیاستثمار، فقر یهمگ، مشغول بودند

 .(19و11 :1931، نیاکوئی)

، ر معاشفرسای مردم برای امراطاقتتالش  و اجتماعی و افول فرهنگ تساهلهای درگیری

مردم مصر در شرایط دشوار  ،همگی احساس مشترکی را در میان مردم ایجاد کرده بود که در آن

سال  91همچنین نرخ بیکاری در میان جمعیت زیر (. Osama, 2010: 196-198) اقتصادی قرار دارند

 شور ایجاد کرده استوضعیتی دشوار اقتصادی را در این ک شرایط، درصد11رسمی های بنا به آمار
Osama, 2010: 199)). 

در مصر بود.  یانقالب یتینارضاگیری لکشهای گر از بسترید ، یکیگسترده در مصر یفساد اقتصاد

ن یه اکشود می ار گسترده بود و گفتهیو نخبگان وابسته بس کمبار ۀخانوادان یفساد گسترده در م

پسر  ،کرمباجمالبه  یکا تجار نزدیه یپامسئول بلند 93ار داشتند و یاخت را در یخاندان ثروت نجوم

  .(Goldeston: 2011) اندتهخارد دالر ثروت اندویملیکش از یدام بکهرک، مبار

وجود  1111در مصر قبل از  یمیعظ یاسیل اعتراضات سیپتانس هکند کمی ز اشارهیگلدستون ن

و  ارگرانک و ردهکلیجوانان تحصهای و اعتصابها صر مملو از اعتراضم ،قبل از این سال .داشت

 یدستمزدهای، اریکب ینرخ باال دربارۀ یتکبه مسئوالن ممل مذهبی بود تا اعتراض خود راهای گروه

از  یبه موارد ،درمجموع .((Goldeston: 2011 .اعالم کنندو فساد دولت  سیت پلیآزار و اذ، نییپا

دولت از  یاز: خوددار اندعبارته کتوان اشاره نمود ک میمبار یدولت اقتصادات یخصوص

 یآزادسازی، اساس یربناهایز ۀتوسعتفا به کای، شاورزکم در بخش صنعت و یمستقگذاری هیسرما

داران هیبه سرما یق فروش بخش عمومطری ی ازبخش عموم یسازیخصوص ی،و بازار مالها متیق

و یی اکارضعف در ، مصر یازهاین نیدر تأمها استین سیا یارآمدکنظر از . صرفیجو خار یمحل

نظام  یکد در صورت وجود یافزود. شاها آن بر شدت بحران حاصل ازها استین سیا یفساد در اجرا

ا و یمسعودن) ساختمی شورکد یعا یج بهترینتاها استین سیا یاجراتر شفاف یو اقتصاد یاسیس

 .(119 :1931ی، زانیح یدیعس

در ثری ؤمتوان نتیجه گرفت که نارضایتی اقتصادی نقش می اقتصاد گفته شد نیز ۀحوزاز آنچه در 

یافته توسعهساختار ، دیگر ساختار اقتصادی مصر ۀجنبجنبش انقالبی مصر داشته است. از گیری شکل
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نیافتگی سیاسی را توسعهتوان گفت که نظام سیاسی مصر نمی لذا ؛مرتبط با توسعه نبودهای با شاخصه

، مصر دربارۀهانتینگتون  ۀنظریدر بحث از تحلیل  درحقیقت نمود.می اقتصادی تجربه ۀتوسعدر کنار 

، متوازن وجود داردنا ۀتوسع ۀمعنایی که در نظریبهاقتصادی  ۀتوسعتوجه به این نکته ضرورت دارد که 

توان با می سختینامتوازن را به ۀتوسع ۀنظریجهت اینترتیب ازدر مصر اتفاق نیفتاده بود. بدین

آمدن کاررویشاهد ، از سوی دیگر در تحوالت پس از سقوط مبارک تحوالت مصر ارتباط داد.

گرایان هستیم که اسالمحمایت غرب از رقیب  رغمیعلگرایان در انتخابات ریاست جمهوری اسالم

 خاصی را دارد.های داللت، این موضوع

 اوضاع سیاسی مصر  .2

د و در یت رسنسلطبهاول  ادؤف کمل، 1397در سال  یعثمانوری تامپراپس از استقالل مصر از  

 1311شد. از سال  یم سلطنتین رژیزگیجا یم جمهوریرژ، افسران جوان ارتش یودتاکبا  1311سال 

اما با  ؛ان بودیت نظامیمکآن حاترین ه مهمکمصر آغاز شد  یاسیخ سیدر تار یدیفصل جد ،به بعد

شناختن تیرسمبهافت. اقدام سادات در یمصر با غرب گسترش  یکینزد، ارآمدن انورساداتکروی

از  یکیتوسط  یدنبال داشت و موجبات ترور وبها را گراسالمهای انیخشم جر یستیونیم صهیرژ

های استید و سیرس یاست جمهوریبه ر کمباریحسن ،ان را فراهم نمود. با مرگ ساداتیگرااسالم

، نیاکوئی) مواجه شد 1111از اعتراضات در سال  یه با موجکنیاانه سادات را ادامه داد تایغربگرا

1931 :08). 

ط یچه در شرا و یط عادیمصر چه در شرا یه قانون اساسای کگستردههای تیبه ظرفتوجهبا

نظام  یاساسهای یژگیوازجمله  و استبداد ییفردگرا، جمهور در نظر گرفته بودسیرئ یالعاده برافوق

شدن یشخص ،یتین وضعیچن یمنطقۀ جیرفتند و نتمی شماربه کمباریحسنۀ مصر در دور یاسیس

 .(171 :1931ی، زانیح یدیا و سعیمسعودن) قدرت بود ییجاعدم جابه و ومتکح

، وجود دو مجلس سلفی و علیا، محیط سیاسی چند حزبی، البته وجود نوعی انتخابات رقابتی

 ۀتوسعاین امکان را برای رژیم مبارک فراهم آورده بود که ادعای ، مصر ۀجامعآزادی بیان نسبی در 

هیچ تهدیدی ، دمکراسی ظاهری فوق حالبااین بنماید و میزانی از نارضایتی مردم را بکاهد. سیاسی

ه کن اعتقاد بودند یبر ا یشتر شهروندان مصریب .(03: 1931، نیاکوئی) آمدنمی شماربهبرای این رژیم 

 یساالراز مردم یتنها عناصر، دهدمی شور مصر رخک یاسیت و رقابت سکمشارۀ ریآنچه در دا
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 ییفردگرا یاسینظام س یک یبرا یساالرمردمش کروعنوان به ندارد و یواقع یه مبناکاست  یشینما

 .(111 :1931ی، زانیح یدیا و سعیمسعودن) شودمی محسوب

گران فرسودگی حکومت برخی تحلیل، در کنار تمرکز قدرت سیاسی و دمکراسی ظاهری در مصر

این براساس  دانند ومی جنبش انقالبی در این کشورل لعترین مهمعنوان به و عدم گردش نخبگان را

 بردند.می سربه ییدر سن باال ،دست داشتندبهه زمام امور را ک یسانک یتمام، ش از انقالبیپ، دیدگاه

زع را مسئول بالمنا ثر مردم اوکه اک شور موجب شده بودکن یبر ا کومت بالمنازع مبارکسه دهه ح

ا یمخالف دولت های سندگان معروف روزنامهیاز نو یارینند. بسک یالت خود تلقکو مشها رنج

ی شور تلقکو فساد  یماندگرا علت عقب کمبار، شورکن یا یسندگان ناشناس مجالت دانشگاهینو

 دیرسنظر میبه ارآمدکنا ،الت جامعهکحل مش یاز مردم برا یاریبسنظر  از ومت مصرکردند و حکمی

شور مصر شاهد مشارکت سیاسی ک، کومت مبارکدر طول سه دهه ح .(08و01: 1931، نیاکوئی)

 نارضایتی سیاسی در این کشور را فراهم نمود.های نبود و این موضوع زمینه یواقع

 ۀگسترد یهایارکو دست 1111انتخابات سال  ویژهبهن در انتخابات مصر یالمسلمگاه اخوانیجا

 یهاامیساز قمخالف به پارلمان که زمینه یروهایاز ورود ن یریجلوگ یبرا کمباریدولت حسن

گونه به ن نگاه انتقادیهمچن ،(138تا131 :1931ی، احمد) شد 1111ها در آغاز سال یمصر یسراسر

 ۀگرانکوبسراقدامات  برابر در وت غربکگذشته است و س ۀدهدر دو  یغرب یهاموضع دولت

 یگریاز عوامل د ،(118تا1931:193ی، احمد) انتخابات یتراشی برای برگزارمانعو  یعرب یهادولت

 شور است.کن یدر ای انقالب یتینارضا یبرا

توان نتیجه گرفت که تمرکز قدرت سیاسی و عدم گردش نخبگان یکی می ،اساس آنچه گفته شدبر

، ی در مصر را فراهم نموده بود. این نوع برداشت از تحوالت مصرنارضایتگیری شکلهای از زمینه

با تحوالت  ناموزون ۀتوسع ۀنظری پذیریمیزان انطباق، نماید تا در دیدگاه ابتداییمی را فراهمای زمینه

 سازد.تواند این فرضیه را با خدشه مواجه ، میاما نگاهی به دیگر مسائل مصر ؛بیایدنظر به مصر زیاد

نیافتگی این کشور از یک سو و تحوالت توسعهاقتصادی در مصر و  ۀگستردفساد ، این مسائلازجمله 

تواند بر میزان می کارآمدن یکی دیگر از نظامیان مصری است کهرویپس از براندازی نظام مبارک تا 

نباید شرایط وخیم اقتصادی و نارضایتی  تدرحقیق تأثیرگذار باشد.، مذکور ۀنظری پذیریانطباق
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دور داشت و این در حالی است که تأکید نظر  از نارضایتی در این کشور راگیری اقتصادی در شکل

 اقتصادی است.  ۀتوسعبر نارضایتی سیاسی ناشی از آغاز  نامتوازن ۀتوسع ۀنظری

 یبراای جرقه ،شته شدکس یثر ضرب و شتم پله در اکد یساله بنام خالد سع18مرگ جوان 

، ار خود بودکنت در حال انجام یافکه در ک ید در هنگامیبود. خالد سع یاعتراضات انقالبگیری لکش

(. 11: 1931ی، وئکاین) شته شدکش و ضرب و شتم قرار گرفته و یالعاده مورد تفتقانون فوقبراساس 

را از خالد سعید در فضای مجازی منتشر نمودند و این موضوع پس از آن فعاالن اینترنتی تصاویری 

 یجوانان، ون مصریدلیل بود که اغلب انقالب همین بهجنبش در مصر گردید.  ۀموجب گسترش شعل

بود و  یمنسجم یمانند تونس فاقد رهبر ،وستند و اعتراضاتیشده به انقالب پرکب ذیترته بهکبودند 

 ر وارد جنبش شدند.یز با تأخین نیالمسلمگرا همچون اخواناسالمهای انیاحزاب و جر

 نامتوازن در ایران و مصر ۀتوسع ۀنظری پذیریارزیابی انطباق .د
یکی بیانگر این موضوع است که ، اقتصاد و سیاست مطرح گردید ۀحوز درمصر  دربارۀکه  مطالبی

باید در این می اما دو نکته را ؛است ت سیاسیمعلول درخواست مشارک، مصر 1111تحوالت از دالیل 

عامل جنبش ترین مهمعنوان به تواندنمی اول اینکه عدم مشارکت سیاسی :زمینه در نظر گرفت

چه برخی از علل این تحوالت به فضای بسته سیاسی نیز  کههرچند  ،آید شماراجتماعی مصر به

علل دیگری  توسعه نبوده و فرایندست مشارکت سیاسی ناشی از دوم اینکه درخوا ۀنکتیابد. می ارتباط

اقتصادی به مفهومی که  ۀتوسعنمود. ضمن اینکه مصر در فضای  وجوجستباید می برای آن

هانتینگتون  ۀنظریممکن است در ابتدا ، اگرچه این اساس برنبوده است. ، نمایدمی هانتینگتون مطرح

فرض پیش، گونه که اشاره شداما همان ،ل رویداد تحوالت مصر را توضیح دهدبتواند بخشی از عل

 با وضعیت اقتصادی مصر همخوانی کمتری دارد.، اقتصادی است ۀتوسعگیری نظریه که شکل ۀاولی

نباید شرایط ، فرهنگی به تحوالت مصر را در نظر نگیریمهای رسد حتی اگر نگرشمی نظربه

دور داشت و نظر  از نارضایتی در این کشور راگیری خیم اقتصادی و نارضایتی اقتصادی در شکلو

بر نارضایتی سیاسی ناشی از آغاز توسعه اقتصادی  نامتوازن ۀتوسع ۀنظریاین در حالی است که تأکید 

 است.

ل انقالب با استفاده از این یحلت ۀعمدال کاش انقالب اسالمی ایران نیز پذیریدر بحث از انطباق

 رانینظران انقالب اه اغلب صاحبکیحالدر ؛ستن به علل وقوع انقالب استینگر یبعدتک، نظریه



 
 و مصر رانیانقالب در ا با نگتونیانقالب هانت یۀنظر یریپذآزمون یقیتطب ۀمطالع

 

 

05 

 

 یاقتصادیاسیساختار س ان آن را در قالبیآبراهام، ران دارندیاز انقالب ا یبه تبیین فرهنگ ینگاه

ل انقالب یه به تحلک یپردازانهیاز نظر یاریه بسکاست  یحال ن دریاند. کوجو میجستو  یبررس

که اهمیت آن بیش از اند دیگری نیز تحلیل نمودههای آن را در قالباند، ران پرداختهیا یاسالم

 شود.می شناخته( 1913، کاتوزیان)درخواست مشارکت سیاسی است. 

هد که می انقالب اسالمی ایران ارائه شده است نشان دربارۀدیگری که های همچنین بررسی نظریه

های نیافتگی سیاسی و اقتصاد را دارد. نگاهی به نظریهتوسعه از غیر دیگریهای انقالب اسالمی زمینه

مذکور انقالب اسالمی ایران را از منظر فرهنگی های انقالب ایران و اینکه نظریهدرخصوص  انقالب

 ست.شاهدی بر این مدعا، استتر رنگو موضوعات اقتصادی و سیاسی در آن کماند تحلیل نموده

 عامل ملموس که، درصورتیهابیداری اسالمی در این کشوربه  مربوط حثفارغ از مبا ،حقیقتدر

تأثیر بیشتری بر تحوالت مذکور داشته ، نارضایتی اقتصادی، بدانیمثر ؤممادی را در این تحوالت  و

پیروزی  ،درنهایتمردم در جریان انقالب و های اینکه شعارهای انقالبی و درخواست عالوهبهاست. 

صرف درخواست  رغم تالش غرب برای عدم پیروزی آنان و مسائل دیگر نیزیگرایان علاسالم

بنابراین اگرچه ممکن است  ؛کندمی مشارکت سیاسی برای ایجاد انقالب در مصر را با اشکال مواجه

 توضیحنامتوان بتواند بخشی از تحوالت مصر که به مبحث مشارکت سیاسی ارتباط دارد  ۀتوسع ۀنظری

 توان آن رانمی با اشکاالتی مواجه است که، مذکور با تحوالت مصر ۀنظری پذیریاما انطباق ؛دهد

مذکور در  ۀنظریگونه که همان ،برای توضیح کامل جنبش انقالبی مصر برشمردای نظریهعنوان به

در با اشکاالتی مواجه است.  میاسالهای یکی دیگر از کشورعنوان به تطبیق با انقالب اسالمی ایران

نامتوازن با دو انقالب مذکور را  ۀتوسع ۀنظریتوان در جدول ذیل وضعیت می کلی ۀمقایسیک 

 :نمایش گذاشتبه
 21مصر در اوایل قرن  ایران در اواخر عصر پهلوی ننامتواز ۀتوسع ۀنظری 

 اقتصادی ۀتوسعفقدان  یافتگیوسعهفقدان ت یافتگی اقتصادیتوسعه 1

 سیاسی ۀتوسعفقدان  سیاسیۀ توسعفقدان  نیافتگی سیاسیتوسعه 1

 نیاز به مشارکت سیاسی نیاز به مشارکت سیاسی نیاز به مشارکت سیاسی 9

مشارکت ایجاد منظور به انقالب 0

 سیاسی

انقالب برای بازیابی هویت و فرهنگ 

 تهیمدرنقابل با و ت

انقالب برای بهبود وضعیت 

حال درعین اقتصادی و معیشت

 مشارکت سیاسی
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 گیری جهینت
آید که می شماربهها باب علل رویداد انقالب متأخر درهای نظریهازجمله  نامتوازن ۀتوسع ۀنظری

 اقتصادی در ۀتوسع فرایندکه داند می جوامعینیافتگی سیاسی در توسعهعلت اصلی انقالب را در 

مشارکت های اتمام رسیده است و ساختار سیاسی توان جذب درخواستبهیا  آغاز گردیدهها آن

 شده را ندارد.ایجاد

و این در حالی است که  یافتگی اقتصادی استتوسعه ۀنظریفرض این پیش باید توجه داشت که

مورد نظر های اقتصادی با شاخصه ۀی از توسعفرایندتوان ادعا نمود که ، نمینه در مصر نه در ایران و

کار برد هب توان برای ایرانمی مدرنیزاسیون راهتوسعه یا شبهشب ،تعبیر برخی از نویسندگانبه ایم.داشته

 ۀشدتوصیفوضعیت  ط نمود.یافته را استنباتوسعهتوان یک کشور نمی و از وضعیت مصر نیز

فرض اول این پیش پذیریبنابراین انطباق ؛ستخوبی بیانگر این مدعابه اقتصادی و اجتماعی در مصر

 ست.روهبا اشکاالتی روب نظریه با انقالب اسالمی ایران و تحوالت مصر

موضوع ، می ایران پرداخته شدهانقالب اسالکه به تبیین مختلفی های ز سوی دیگر در نظریها

نظران بر این صاحبد قرار گرفته است و اغلب انقالب اسالمی مورد تأکیبودن گیگرایی و فرهناسالم

بیشتر در  عالوهبهفرهنگی داشته است. انقالب اسالمی ایران  ۀوجهباورند که انقالب اسالمی ایران 

 ،مذکور درنیته اتفاق افتاد و این در حالی است که نظریهبا م لقالب چالش سنت و مدرنیته و تقاب

عامل  به عنواناست،  تهیمدرن یندهایاز فرا یآن را که بخش بودننشدن توسعه و ناهمگوندرست اجرا

 اصل مدرنیزاسیون بود. فرایندان چالشی بر رداند و این در حالی است که انقالب اسالمی ایمی انقالب

یکی از  شده برای مشارکت سیاسیایجادهای استبداد سیاسی و درخواسته ، اگرچمصر دربارۀاما 

یافتگی اقتصادی توسعه فرایند این وضعیت محصول اام ،قیام مردمی علیه دولت مبارک بودهای زمینه

 وضعیتصورتحاکم بود و شاید در  ۀناشی از فساد طبق ۀمشکالت اقتصادی گسترد دلیلبه بلکه ،نبود

سوی دیگر در تحوالت پس  از گردید.نمی موضوع اعتراضات سیاسی چندان مطرح، اقتصادی مطلوب

رغم حمایت یگرایان در انتخابات ریاست جمهوری علآمدن اسالمکارشاهد روی، از سقوط مبارک

وان ادعای ت، نمیساختار اجتماعی متفاوت از ایران دلیلبه البتهگرایان هستیم که غرب از رقیب اسالم

 انقالب برای تحوالت مصر را اثبات نمود.بودن فرهنگی

در فضای گفتمانی خاصی مطرح شده که  نامتوازن ۀتوسع ۀنظریرسد که نظر میبه مجموعدر

تطبیق آن با دیگر تحوالت انقالبی  و انقالبی در ایران و مصر دارد تبیین تحوالت موفقیت کمتری در



 
 و مصر رانیانقالب در ا با نگتونیانقالب هانت یۀنظر یریپذآزمون یقیتطب ۀمطالع
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تحوالت در تحلیل  نامتوازن ۀتوسع ۀنظری منتهی شود کهنتیجه تواند به این می المیمتأخر در جهان اس

 اغلب توفیق کمتری دارند.، جهان اسالم
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Abstract 
Comparison of similarities and differences of Iran revolution (1979) and Egypt 

political changes (2011) as the two Islamic countries is important issue which needs 

more surveys. One of the subjects in comparative study of these two revolutions is 

compatibility of Western revolution theories on the revolutions of these two countries. 

Huntington’s theory which is presented as one of the latest theories on reasons of 

revolutions, has been compared to Iran revolution by some researchers which needs 

more discussion. This subject has been proposed in Egypt revolution in 2011. This 

article tries to evaluate success rate of “unbalanced development” theory by the 

revolutions in these two Islamic countries through comparative study of compatibility 

rate of this theory with the two mentioned revolutions. The author believes that the 

theory does not have considerable success in Islamic revolutions. Although the need to 

political engagement can be a factor among of revolution’s factors, but it is not 

compatible with the theory’s presumptions with regards to revolutions in the process 

of political development. 
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