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  بررسي و نقد كتاب
 ها انقالبمطالعاتي نظري، تطبيقي و تاريخي در باب 

  *زاهد زاهدانيسيدسعيد 

  چكيده
كتاب . ايم پرداختهي ترجمة اين كتاب يدر اين مقاله به نقد و بررسي شكلي و محتوا

ترجمـة  . اسـت و يك مقدمه داراي نه فصل در دو بخـش   گفتار پيشعالوه بر يك 
نه عـالي بلكـه    ،شود ميبا توجه به اندك اشكاالتي كه در چاپ آن مشاهده  ،كتاب

 ،كنـد  مـي  را تفسـير  هـا  كه بر اساس آن انقالباي  نظريه. خوب ارزيابي شده است
و شرايط مردم در سـه مرحلـة    ،المللي، شرايط نخبگان بينو  يبررسي شرايط دولت

ي عينـي و  ها در بررسي نمونه. اند ي انقالبييها حركت هامداپيو  ها،، فرايندها ريشه
ايـن  و انگلسـتان   ،، فرانسهامريكاگرفته در  صورتي ها البتاريخي، با توجه به انق

است كه نظام ليبرال دموكراسي ساختار سياسي غالب در جهـان شـده    بر آنكتاب 
ي آنـان شـكل   ها ددستاوري جهان كمابيش براي رسيدن به ها است و ديگر انقالب

، بـه عبـارت ديگـر   . اند ناموفق بودهاي  البته برخي در اين راه موفق و عده. اند گرفته
ي انقالبـي  هـا  رشـد تمـدن مـدرن و جريـان     تـأثير توان گفت اين كتاب تحت  مي

ي دار سـرمايه و ليبـرال   يـي گرا مليي مبتني بر ها گرفته در آن، مفسر انقالب صورت
ي هـا  رسـند، ماننـد انقـالب    نمـي كه به ليبـرال دموكراسـي    را ييها است و انقالب

در نقد نظري كتاب . كند ميي انقالبي قلمداد ها ناهنجاري از حركت ينوع ،اسالمي
و  ها، فراينـد هـا  و جـداكردن ريشـه   هـا  ديـدن جريـان انقـالب    خطيبايد گفت كه 

الملـل، نخبگـان و مـردم از يكـديگر در عـالم واقـع        بيني شرايط دولت و ها پيامد
گـران   كنشو  ،بايد شرايط اجتماعي، ايدئولوژي مي پذير نيست، و به نظر ناقد امكان

تـري از هـر    بينانـه  واقعتا تفسير  كردتنيده بررسي  سه عامل درهم منزلة جنبش را به
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گر حركتي است كـه   توجيهاين كتاب مفسر و  ،در واقع. انقالب به دست داده شود
اتيزاسيون در كشورهاي جهان سوم را به سوي ليبـرال  دموكري ها خواهد جنبش مي

ـ  . كنددموكراسي هدايت  دئولوژي كتـاب از زاويـة انقـالب    اگر برعكس جريـان اي
 در واقـع  ،ساالري ديني، نه ليبرال دموكراسي، به اين كتـاب بنگـريم   مردماسالمي و 

  .ستها انقالبعنوان  باتوان گفت اين كتاب كتابي ضد انقالبي  مي
  .ي ديني، توسعة سياسي، ديكتاتوريساالر مردمليبرال دموكراسي،  :ها كليدواژه

 
  مقدمه. 1

، نگـاه بسـياري از انديشـمندان اجتمـاعي و     1357پس از پيروزي انقالب اسالمي در بهمن 
 دربـارة در ايـن مـوج مطالعـات    . سياسي جهان به پديدة انقالب بيش از پـيش جلـب شـد   

  .جزء اولين نويسندگان بود) J. A. Goldstone(جك گلدستون  ،ها انقالب
 George(دانشـگاه جـرج ميسـون    ي اجتماعي ها جك گلدستون استاد مدرسة سياست

Mason School of Public Policy ( او از . سـت ها و از نويسندگان برجستة موضوع انقـالب
 ،)US Institute of Peace( امريكا، مؤسسة صلح )MacArthur Foundation(بنياد مك آرتور 

) American Council of Learned Societies(ديـده   آمـوزش جوامـع   ييامريكـا و شـوراي  
مقالة  200كتاب و حدود  9او مؤلف يا همكار در تأليف . ه استكردرا دريافت  ييها  بورس

. مشـاور همكـاري دارد   در سـمت  امريكاي دولتي اياالت متحدة ها علمي است و با سازمان
 comparative(توسـعة اقتصـادي تطبيقـي    : از انـد  مطالعـاتي او عبـارت   هـاي  يمنـد  عالقـه 

economic development( دموكراتيزاســـيون ،)democratization(رات اجتمـــاعي يـــ، تغي
 political and(ي سياسـي و شـهري   ها ، درگيري)long-term social change(مدت  طوالني

civil conflict(ي اجتمـاعي  ها و جنبش ها ، انقالب)revolutions and social movements( ،
 و شكسـت و بازسـازي دولـت    ،)sources of economic growth(منابع رشد اقتصـادي  

)state failure and reconstruction) (سايت دانشگاه جرج ميسون.(  
از دانشگاه هاروارد كه دورة كارشناسي و كارشناسي ارشد خود را نيز  1982او در سال 

مطالعات : ها انقالبعنوان  با 1986اولين كتاب او در سال . در آن گذرانده بود، دكترا گرفت
 Revolutions: Theoretical, Comparative, and Historical(نظـري، تطبيقـي و تـاريخي    

Studies (ed.) (ي دوم و سوم آن منتشر ها چاپ 2003و  1994ي ها انتشار يافت كه در سال
 بادومين كتاب او . شدكتاب علمي برجسته انتخاب  منزلة به 2005اين كتاب در سال . ندشد
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 The Encyclopedia of Political Revolutions(ي سياسـي  هـا   انقـالب  المعارف دائرةعنـوان  

(Editor in Chief) ( سـومين و چهـارمين   . نشر يافت كه مؤلف اصلي آن بود 1998در سال
 Revolutions of the(ي اواخـر قـرن بيسـتم    ها انقالب هاي عنوان با 1991كتاب او در سال 

Late Twentieth Century ( انقالب و شورش در اوايل دنياي مدرن و)Revolutions of the 

Late Twentieth Century (ي سياسـي چـه   هـا  در انقـالب كتابِ  1999در سال . منتشر شد
صدا و كتاب . را نشر داد)  Who's Who in Political Revolutions (ed.)(كساني كي هستند 

او در سـال  ) Silence and Voice in Contentious Politics(سياسـي   هاي بسكوت در التها
: ي اجتمـاعي هـا  ، احـزاب، و جنـبش  هـا  دولـت كتـاب   2003منتشر شد و در سـال   2001

 :States, Parties, and Social Movements(رات نهـادي  يـ ي تغيهـا  و پـويش  هـا  اعتـراض 

Protest and the Dynamics of Institutional Change (ed.) (عد از آن ب. از او به چاپ رسيد
  .نيز دو كتاب در دست چاپ داشته است

اسـت  ه كـرد در اين مقاله چاپ سوم از كتاب اول او كه آقاي محمدتقي دلفروز ترجمه 
كتاب  ييبه نقد محتوا ،به نقد شكلي و سپس نخست،در اين نقد . شدبررسي و نقد خواهد 

  .خواهيم پرداخت
  

  نقد شكلي. 2
بخـش  . استو يك مقدمه داراي نه فصل در دو بخش  گفتار پيشاين كتاب عالوه بر يك 

در بخش دوم پنج فصل مشتمل . مقاله تشكيل يافته است 16اول از چهار فصل مشتمل بر 
كـه  انـد   مقاالت برگرفته از كتاب و يا مقالـة نويسـندگان مختلـف   . مقاله آمده است 17بر 

. جا آمده است يككتاب  كتابنامة مقاالت در آخر. ندداراي يك چكيده و ارجاعاتي محدود
ه است در شدمقاله و يا كتابي كه هر يك از مقاالت آمده در كتاب از آن اخذ  شناسي كتاب

نويسندة كتاب اين مقاالت را ويراسـتاري  . صفحة اول هر مقاله در پاورقي ذكر شده است
الع منـد را بـراي اطـ    عالقهه و خوانندگان كردمتني را حذف  درونكرده و اغلب ارجاعات 

كتاب داراي فهرست تفصـيلي در آغـاز آن و نمايـة    . بيشتر به اصل مقاله ارجاع داده است
كتـاب در قطـع   . اند منابعي براي مطالعة بيشتر نيز در انتهاي كتاب آمده. ستاسامي در انتها

 1385چاپ اول اين ترجمه در سـال  . وزيري و از آراستگي ظاهري نسبي برخوردار است
از طـرف انتشـارات كـوير     1500در شـمارگان   1387ر در سال ين تغيو چاپ دوم آن بدو

  .منتشر شده است
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ي گـر  پـژوهش شناسي انقالب در دورة كارشناسي  جامعهتواند براي درس  مي اين كتاب
ي مسـلط فكـري موجـود و رايـج در مـورد      هـا  ، زيـرا جريـان  شودعلوم اجتماعي استفاده 

حجـم كتـاب بـراي سـه واحـد درس در دورة      . دربـر دارد  ييهـا  را با ذكر مثـال  ها انقالب
 اما با توجه به موضع آن در مـورد انقـالب اسـالمي، نقـد كتـاب      ،كارشناسي مناسب است

  .بايد همراه با ارائة آن در كالس صورت گيرد مي
هر چنـد عنـوان كتـاب بـه سـليقة ايـن جانـب اگـر         . استترجمة كتاب روان و ساده 

. تر و خواناتر بود نزديكبود به عنوان اصلي  »ظري، تطبيقي و تاريخيمطالعاتي ن: ها انقالب«
 هـا  سازي معادلخوبي رعايت كرده است و در  بهمترجم محترم قواعد ويرايش و نگارش را 

 از نظـر ترجمـه  . خوبي مفاهيم را به زبـان فارسـي برگردانـده اسـت     بهضمن رعايت امانت 
و  ،ييآرا صفحه ،نگاري حروفاز نظر . كردقلمداد ي موفق ها توان كتاب را از جمله كتاب مي

 و عـالي در نظـر بگيـريم، كتـاب خـوب ارزيـابي       ،را بد، متوسط، خوب ها غيره اگر گزينه
توان گفت در پاورقي صفحة اول هر مقاله كه نام  مي از جمله نواقص شكلي كتاب. شود مي

نشـده   ها بزرگ اول كلمة تيترمنبع آن مقاله ذكر شده است، در اغلب موارد، رعايت حروف 
در . 245، ص 221، ص 163، ص 101، ص 90، ص 76، ص 57ص : مثـــــل. اســـــت

  .220مانند ص  ،شود مي چنيني مشاهده اينارجاعات نيز برخي موارد 
  

  يينقد محتوا. 3
در . گويد كه چاپ سوم كتاب را با اضافاتي به نشر رسانده است مي گفتار، نويسنده پيشدر 

بندي تاريخي از نظريات انقالب بـه   دستهكتاب ضمن ارائة يك  ةمقدماين نشر نويسنده در 
ي انقـالب،  هـا  ريشـه : كـرد بايد در سه مرحله مطالعه  مي را ها رسد كه انقالب مي اين نتيجه

: از نظر او سه عامل در ايجاد شرايط انقالبي اصل است. ي انقالبها و پيامد ،فرايند انقالب
در عامـل اول ايجـاد   . المللي، شرايط نخبگـان، و شـرايط مـردم    بينشرايط دولت و شرايط 

 موجـب انقـالب   هـا  و در عامـل سـوم نارضـايتي    ،و شـكاف  ييبحران، در عامل دوم جدا
اي،  ريشـه عوامـل را در سـه حالـت     هر سـة ايـن   ها نويسنده براي مطالعة انقالب. شوند مي

  ).29: 1387گلدستون، (كند  ميها هستند، بررسي پيامدكه همان  ،و نتايج ،فرايندي
در بررسي فراينـد  . ي انقالب تأكيد گلدستون بر عوامل ساختاري استها در مورد ريشه

 انقالب ضمن بيان عواملي ماننـد ايـدئولوژي مجـدداً بيشـتر بـه عوامـل سـاختاري، ماننـد        
ي ها ها و نتايج انقالب هم ضمن برشمردن نوآوريپيامددودستگي نخبگان، اشاره دارد و در 
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 كند مي، تأكيد ها اقدامات ساختاري، مانند تأسيس نهاد به ي رهبران،ها انقالبي و بيان ويژگي
بـا   ،سـاختارگرا دارد و اي  توان گفت كه گلدستون اساسـاً نظريـه   مي ،به اين ترتيب). همان(

ي بـارز  هـا  يكي از ويژگـي . كند ميدر يك روند زماني توجه  ها انقالببه ده از تجربه، استفا
 »يـي گرا ملـي «دادن به  اهميتو در عين حال بيشتر  »ايدئولوژي«دادن به  اهميتنظرية او كم 

رسد او براي پرهيـز از   مي اما به نظر ،خود نوعي ايدئولوژي است ييگرا مليهر چند . است
از ايـن واقعيـت    اند ي ايدئولوژيك شهرت يافتهها كه به حركت ييها با انقالبابراز موافقت 

  ).35 -  33: همان(ورزد  مي غفلت
، )individualist(نظريــات را بــه فردگــرا  ،شناســي جامعــهدر عــرف مطالعــات نظــري 

  .كنند مي تقسيم) social interactionist(گرا  و كنش متقابل ،)structuralist(ساختارگرا 
و روابط بينشان تمايز قائل شويم، امـا ايـن سـه، در هـر تشـكل       ،توانيم بين فرد، جامعه مي

از نظـام   ‘بعـد ’كدام بـه عنـوان يـك     هر... . ديگر غير قابل تفكيك هستندكاجتماعي، از ي
 تـأثير اجتمـاعي قبلـي    طيشـرا  از كـه  افـراد  زمـان،  طـول  در. نماينـد  مياجتماعي مداخله 

 آن و كنند ميزمينة اجتماعي موجود، عمل  هاي محدوديت و امكانات اساس بر اند، پذيرفته
  .)48 -  47: 1389، زاهد زاهداني( دهند ميتغيير  را

، كه انقالب هم را ي اجتماعيها ، منتقد حاضر جنبشفوق يشناس يهست ياساس مبنا بر
كـل داراي ابعـاد فـردي،     نيـ ا 1.گيـرد  مـي  يك كل اجتماعي در نظر ،يكي از انواع آن است

 بنـدي  دسـته گران جنـبش، كـه بـر حسـب عملكردشـان       كنش. و ارتباطي است ،ساختاري
آن ، ها شوند، در شرايط اجتماعي خاص، با استفاده از امكانات و درنظرگرفتن محدوديت مي
بـر اسـاس ايـن    . دهنـد  مـي  ي شكليهاپيامدو  ،در قالب يك ايدئولوژي، انقالب، فرايندرا 

ــه ــدئولوژي ســاختار انقــالب ،نظري ــدنز را اي ــه مفهــومي كــه گي ــة ) Giddens( ، ب در نظري
گـران در   انگيـزة كـنش  . دهـد  مـي  كنـد، شـكل   مـي  معرفي) structuration(ساختارمنديش 

ــه  ــدئولوژي توجي ــي اي ــود م ــدئولوژي . ش ــااي ــات يوس ــروع، امكان ــروع و نامش و  ،ل مش
ي انقالب ها ددستاوررويم و  مي به كجا هك اين. دكن مي معين راي فرايند انقالب ها محدوديت

بخش حركت انقالبي اسـت   انسجامهمة اين عوامل . كند مي معينچيست را هم ايدئولوژي 
  ).1389 :1380 ،زاهد زاهداني(

ي آن از هـا  پيامـد و فراينـد و   هـا  بعدي ديدن انقالب و جـدانكردن ريشـه   سهبا توجه به 
ديـدن جريـان    خطـي تحليل ما از ـ گيرد   مي به تعبيري كه گلدستون آنان را به كار ـيكديگر  

هر انقالب نتيجة ، بعد فرايند، و نهايتاً ها زمان اول ريشه طيگلدستون . كند مي انقالب دوري
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ي، و تاحدي برخـي  الملل بينشرايط دولت، شرايط فقط در اين نوع از نگاه . كند مي را معرفي
نمودار : 1378گلدستون، (شود  مي و نتايج ضرب ،، فرايندها در سه مرحلة ريشهان گر كنشاز 

كند و در انتها نتايج را بـدون   مي او ايدئولوژي را فقط در فرايند انقالب مالحظه). 29صفحة 
هيچ ايدئولوژي را در يك زمـان خـاص   «به عقيدة او . دارد مي درنظرگرفتن ايدئولوژي اعالم

). 33: همان( »مشخص راه براي تحوالت انقالبي آينده در نظر گرفتنقشة توان به عنوان  نمي
امـا در عمـل ايـن     ،تـوان از يكـديگر جـدا كـرد     ميگلدستون را روي كاغذ  ةعوامل ذكرشد

از ديدگاه اين قلم، تأثيرگذاري شرايط و تعامل آن با حركت انقالب . جداسازي ممكن نيست
نتيجه . يدئولوژي از ابتدا تا انتهاي انقالب عملكرد داردا. همواره با جريان انقالب همراه است

نـوآوري نخبگـان بـا    . شـود  مي هم با تحقق خود جنبش و به ظهور رسيدن آن در نظر گرفته
ظهـور ديكتـاتوري يـا دموكراسـي     . گيـرد  مي توجه به ايدئولوژي و در زمينة اجتماعي شكل

در حـالي كـه   . شـود  مي يدئولوژي ايجادپوپوليستي و يا هر شرايط مردمي ديگري، با توجيه ا
و نتايج از يكديگر فقط بـه توصـيف شـرايط دولـت،      ،، فرايندها گلدستون با جداكردن ريشه

پردازد، و از اثرگذاري ايدئولوژي از  مي گانة انقالب سهي، نخبگان، و مردم در مراحل لالمل بين
گويـد و نتـايج را جـداي از     نمـي ابتدا تا انتهاي جنبش و نقش آن در نتايج انقـالب سـخني   

در عمل و در عالم واقـع جـداكردن    كه آنحال . كند ميتوجيهات ايدئولوژي انقالب ارزيابي 
  .پذير نيست امكاناز يكديگر ـ گران  كنشو تأثير  ،شرايط اجتماعي، ايدئولوژي ـاين سه 

او در . ديمبه نظرية گلدستون دا ييبا توجه به مالحظات فوق است كه نسبت ساختارگرا
اي  و شرايط مردمي را در سه مرحله ،ي، شرايط نخبگانلالمل بينواقع شرايط دولت و شرايط 

، كه از ديد او از اهميت ييگرا مليايدئولوژي . كند مي گيرد توصيف ساختاري مي كه در نظر
بـر عهـده    ها كه ايدئولوژي در انقالب را فييوظا دادن برخوردار است، قدرت انجامي بسيار
ي مورد نظر ها داري ليبرال انقالب سرمايهايدئولوژي ماركسيسم و يا  ،از اين رو. ندارد ،دارد

چـون خـود او معتقـد بـه      ،از سوي ديگر. صرف ييگرا ملينه  ،كند مي گلدستون را هدايت
كتاب، از زبـان ديگـران و    ةاوليداري است در فصول  سرمايهايدئولوژي ليبرال دموكراسي و 

داري  سـرمايه ايدئولوژي ليبرال دموكراسي  به پردازد و به نحوي مي ، به نقد ماركسيسمخود
  .كند مي، تأكيد ها شيوة برتر اجتماعي و هدف عمدة انقالب منزلة در طول كتاب، به

به نظر گلدستون در ايران نويد دموكراسي در جريان انقالب و مخالفت بـا ديكتـاتوري   
و در اين كشور يك نظام مذهبي بسيار بسته روي كار آمده است از ديدگاه ا. شاه محقق نشد

شـود   مـي  در طول كتاب هر جا كه بحث در مورد انقالب اسالمي ،از اين رو). 29: همان(
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از نظـر او  . شـود  مـي  رو ي آن با انتقادات شديدي از زاوية ليبرال دموكراسـي روبـه  ها پيامد
زيـرا در آن سـكوالرها،    ،شـود  مـي  تلقـي معنـي   بـي ي دينـي  ساالر مردمعنوان  بامفهومي 
يك در سياسـت داشـته   درجة توانند نقش  نمي ها و ليبرال ،ي مذهبي، دگرانديشانها اقليت
تر مقاالتي كـه در مـورد ايـران در كتـاب آمـده       مفصلاين معنا در ضمن بررسي  به .باشند

  .كنيم مياست بيشتر توجه 
 يهـا  شـه يردر كتـاب  ) .Barrington Moore Jr(پارادايم اصلي او، مانند برينگتون مـور  

، )Social Origins of Dictatorship and Democracy( يدموكراسـ  و يكتـاتور يد ياجتماع
شدن بر  مدرنشدن و در راستاي  مدرنبه عقيدة او انقالب براي . است) مدرنيزاسيون(تجدد 

. گوينـد  مـي  پيـروانش شدن علت انقالب است به نحوي كه مـاركس و   مدرننه  ،شود مي پا
تجربة انقالب اسالمي كه بـه دنبـال گـذر از مدرنيتـه و ايجـاد تمـدن ديگـري بـر اسـاس          

  .كند مي ي اسالمي است اين تصور را باطلها  ارزش
. در اروپـا بودنـد   هـا  قالب سياسي تحقق اجتماعي مدرنيزاسيون يا تجدد، دولـت ملـت  

اسـت كـه در عصـر روشـنگري      ييگرا ملينيز متكي بر پايگاه فكري  ها تشكيل دولت ملت
فرهنگ تمدن مدرن نيز بر پاية عوامل فلسفي مانند . مورد توجه فالسفة سياسي قرار گرفت

ــكوالريزم  ــيگرا انســان، )secularism(س ، )pragmatism( يــياگر عمــل، )humanism( ي
عبارت به . شكل گرفته است) leisure seeking( ييجو لذتو  ،)utilitarianism( ييسودجو
بـر اسـاس    ـبـه معنـاي عـام آن      ـمدرنيزم يا تجدد خود يك حركـت ايـدئولوژيك     ،ديگر

بـه ايـن   . اسـت از صحنة زنـدگي اجتمـاعي بشـر     ييگرا آخرتو حذف سنت و  ييدنياگرا
اين مكتب معتقد است دين، كه خود را متولي بيان چيستي و چگـونگي رسـتگاري    ،ترتيب

انجـام  و فقط در مـواقعي   شوددگي اجتماعي بشر حذف بايد از زن مي خواند، مي در آخرت
 .پيدا كند يياجتماعي اين دنيا يياتواند ضامن اخالق فردي شود و كار مي كهد كنوظيفه 

كار  بهي انقالبي ها گيري انواع شيوه با توجه به راهبرد نظري گلدستون، كتاب به دنبال پي
در يـك چنـين    ،بنـابراين  ؛مـيالدي اسـت  شدن جوامع در قرن بيستم  مدرنشده براي  گرفته

اگـر برينگتـون مـور در    . فضاي پارادايمي گزينش و چينش مقاالت كتاب انجام شده اسـت 
پـردازد   مـي ي اصلي ها به معرفي انقالب يدموكراس و يكتاتوريد ياجتماع يها شهيركتاب 

ي همـين حركـت   پيگيـر شـدن بودنـد، گلدسـتون     مـدرن ي مختلف به دنبال ها كه به شيوه
ي بـزرگ  ها ي بزرگ و در ديگر اجتماعاتي كه متأثر از آن انقالبها شدن را در انقالب مدرن
  .كند مي دنبال ،اند  بوده
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  ي انقالبها نظريه: بخش اول 1.3
ي كالسـيك در مـورد   ها به رويكرد ،كمي فصل. اين بخش از كتاب شامل چهار فصل است

و فردريك انگلـس  ) K. Marx(كمونيست كارل ماركس مانيفست حزب . پردازد مي انقالب
)F. Engels( انقـالب   دربـارة ، كه معتقد است بورژوازي مدرنيزم را ايجاد كرده است، بحث

، كه آن را پيروزي بورژوازي بر فئوداليسم )A. de Tocqueville(فرانسه الكسيس دوتوكويل 
و  ،نقـش كاريزمـا، بوروكراسـي   در مـورد  ) M. Weber(و انديشة ماكس وبـر   ،كند مي تلقي

 ،بـه ايـن ترتيـب   ). 57 -  47: همـان (انقالب در فصل اول مـورد توجـه قـرار گفتـه اسـت      
كه انقالب را براي ايجاد جهان مدرن  اند پردازان كالسيك مورد توجه گلدستون كساني نظريه
داري  سـرمايه بعد از تشكيل نظام  را كه انقالبي ،در مورد انديشة ماركس هم. كنند مي تحليل
  .دكن مي در مقدمة فصل بعد انتقاد الزم را ،كند مي بيني پيش

و تيلـي  ) S. Huntington(نتينگتون ها  بر دو مقاله ازاي  نويسنده در مقدمه ،دوم فصلدر 
)Ch. Tilly (ي جهان سوم در قرن بيستم را شاهدي بر ها گرفته در كشور صورتي ها انقالب

 او. گيرد مي ،پذيرد مي ي بورژوازي انقالب صورتها گويد در نظام مي كه ،رد نظرية ماركس
قدرتي كه  نبودن توازنم علتبلكه به  ،وجود مدرنيزاسيون علتنه به  ها گويد اين انقالب مي

  .شكل گرفته است ،ي جامعه ايجاد شده استها  بين گروه
: همـان (دانـد   مـي  يوناز مدرنيزاساي  در مقالة اول اين فصل، هانتينگتون انقالب را جنبه

هـانتينگتون هـدف   . غربي و شـرقي : به عقيدة او دو نوع انقالب در جهان جريان دارد). 64
نگـاهي   ها نگاه هانتينگتون به انقالب). 72: همان(كند  مي يانه ذكرگرا مليرا  ها اغلب انقالب

 آورد مي نمونه رايكه ب ييها او به تفاوت شرايط مدرنيزاسيون در انقالب. ژورناليستي است
كـه در متـون    دارد داري و سوسياليسـتي را  سـرمايه و همان انگارة انقالب  كند نمي توجهي
  .است شدهوفور بحث  بهشناسي  جامعه

پـردازد و تأكيـد او بـر مدرنيزاسـيون در      مي چارلز تيلي به نقد هانتينگتون ،در مقالة دوم
دار و  جهـت مدرنيزاسيون مفهـومي مـبهم و   «به نظر او . هد مي را مورد ترديد قرار ها انقالب

او معتقد اسـت كـه نظريـة هـانتينگتون     ). 76: همان(» انگيز است مجادلهانقالب نيز مفهومي 
است كه قبالً هـم مـورد توجـه     ييها بندي متفاوتي از متغير دستهندارد و  ييگو قدرت پيش
عوامـل  . دارد ها انقالببه عوامل بسيج در بسياري تيلي خود توجه ). 79: همان(بوده است 

: همـان ( اسـت ي امروزي انديشمندان سياسي جهان مـدرن  ها  مورد توجه او همه از دغدغه
امـا   ،هر چند او منتقد هـانتينگتون در تأكيـد بـر مدرنيزاسـيون اسـت      ،به عبارت ديگر). 85
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را  هـا  تيلي انقالب. نظرية او تشريح و تحليل جريان انقالب در بستر سياسي مدرنيته است
و بستگي به قدرت بسيج آنـان   كنند مي مداران اداره سياستداند كه  مي نوعي بازي سياسي

را  ،ي شـرقي ها يعني انقالب ،نتينگتونها  از ديدگاه ها او نوع دوم انقالب). 86: همان(دارد 
  .برد ميزير سؤال 

 منزلة توانند به مي و يا عواملي كه ها در فصل سوم و چهارم نويسنده به بررسي انواع متغير
 ومنويسنده در مقدمة فصـل سـ  . پردازد مي ،ي آن مطرح شوندها ي انقالب و نيز پيامدها ريشه
» مدرنيزاسـيون «و » مبـارزة طبقـاتي  «بعدي و مبتني بر يك عامل مثـل   تك ها گويد انقالب مي

گيري كتـاب بـه    موضعدر واقع از اين به بعد . و داليل چندگانه دارند اند بلكه پيچيده ،نيستند
شـود و در راسـتاي نظريـة     مي ي غربي، با توجه به گفتة هانتينگتون، متمايلها سمت انقالب

  .رود مي پيش ،داند مي نخبگاناز سوي را نوعي بازي سياسي  ها تيلي، كه انقالب
» ها دهقانان و انقالب«عنوان با اي  در مقاله) E. Wolf(اريك ولف  ،سوم فصلدر 

بايـد بـا    مـي  او معتقـد اسـت دهقانـان   . پـردازد  مي ها آنان در انقالببه بررسي نقش 
بعد، تدا اسكاكپول و الن كاي تريمبـرگ  مقالة در ). 89: همان(نخبگان مخالف همراه شوند 

)E. K. Trimberger ( كنند مي ارائه »ها تحليل ساختاري از انقالب«يك )101: همان.(  
را  هـا  دولـت  جك گلدستون »ي مدرنها در ديكتاتوري ها انقالب«عنوان با بعد مقالة در 

از اي  رود كه تحليل تازه مي كند و به اين سو پيش مي به پاتريمونيال و نئوپاتريمونيال تقسيم
و  ها گرفته در پادشاهي صورتي ها بر عليه رهبران نئوپاتريمونيال در مقابل انقالب ها انقالب
 ،»ستيز با نخبگان«، »ي خارجيها فشار«به سه عامل  وي با تمسك. ي سنتي ارائه كندها نظام

بحث او در اين مقاله ). 110: همان(دهد  مي را توضيح ها اين انقالب »ي مردميها شورش«و 
از زاوية بحث  ،در واقع. استنتينگتون ها  ي شرقيها جايگزين و يا تحليل ديگري از انقالب

ي مدرن يـا  ها ي انقالبي در حكومتها حركت، ها تيلي مبني بر بازي سياسي دانستن انقالب
بـراي   هـا  مبـارزه بـا ديكتـاتور    هـا  به عقيـدة او ايـن انقـالب   . كند مي تا حدي مدرن را بيان

نخبگان از طريـق بسـيج   از سوي سرنگوني آنان و يا كسب امتياز رفاهي و اقتصادي از آنان 
  .استو يا شورش مردم 

نقـش كـارگزار و فرهنـگ در    «بـه  ) E. Selbin(در آخرين مقالة اين فصل اريك سلبين 
ي انقالبي نظـر  ها در جنبش ها سلبين در اين مقاله به نقش افراد و ايده. پردازد مي »ها انقالب
ماننـد  (ي فرهنگـي  هـا  هر چند در انقالب اسالمي ايران نقش رهبري انقـالب و ايـده  . دارد

اين مورد آثار متعـددي از خـود    ن انقالب درابسيار بارز بود و محقق) الگوگرفتن از عاشورا
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اي  اما در ايـن مقالـه بـه آن هـيچ اشـاره      ،)Fischer, 1980 ←براي مثال، ( اند به جا گذاشته
گـراي ايـران و شـخص چگـووارا در انقـالب بهـار و        چپي ها شود و از نقش جنبش نمي

  ).123: همان! (آيد مي ايران سخن به ميان 1379تابستان 
  :گويد مي در مقدمة اين فصل. ي انقالب پرداخته استها نويسنده به پيامد ،چهارم فصلدر 

ي بهداشتي بهتـر، احسـاس غـرور بيشـتر     ها افزايش سواد، تحصيالت و مراقبت ها انقالب
امـا   ،انـد  ميليـون انسـان بـه ارمغـان آورده     هـا  نسبت به قدرت ملي، و استقالل را براي صد

ي اصلي خود، يعني آزادي، رفاه مادي، و برابري بيشـتر  ها معموالً در تحقق وعده ها انقالب
  ).131: همان( اند  براي همه ناكام مانده

نوعي  ها خواهد بگويد انقالب مي كه نويسنده شود مي از مقدمة اين فصل كامالً آشكار
 دهند و به جاي حاكمان گذشته دستة ديگري را به حكومـت  مي چرخش نخبگان صورت

و غيره نيز بـه   ،غرور ملي ،كي از لحاظ پيشرفت، رفاهاند  يها ددستاوررسانند، هر چند  مي
در مقالة اول ايـن  . خوبي انعكاس دارد بهاين معنا در مقالة اول اين فصل . آورند مي ارمغان
 جاناتان كلـي » انقالب و زايش مجدد نابرابري قشربندي در جامعة انقالبي«عنوان با فصل 

)J. Kelley ( لنو هربرت ك)H. Klein (  را  هـا  ايجاد نوعي نابرابري جديد بعـد از انقـالب
  .كنند مي تفسير

از  »ها جنسيت و انقالب«عنوان  با) V. Moghadam(در مقالة دوم نيز خانم والنتين مقدم 
پردازد و چنين  مي به انقالب فرانسه تا انقالب اسالمي ايران) feminism(گرايانه  زنيك نگاه 

ي هـا  اما هنـوز تفـاوت   ،اند داشته ها ر چند زنان نقش اساسي در انقالبگيرد كه ه مي نتيجه
 او دو نوع انقالب را از هم متمـايز . ميان زنان و مردان در جوامع بعد از انقالب وجود دارد

 »مردسـاالرانه «يا مدل ) woman-in-the-family( »زن در خانواده«مدل انقالب ) الف: كند مي
)patriarchal (( »بخش زنان ييرها«مدل ) و بwoman emancipation ( ساز مدرن«يا مدل« 
)modernizing) (ي مردانـه بـه   ها معتقد است در مدل اول دموكراسي او ).149 -  148: همان

گونه از جوامع را در مورد زنان، از قبيل افزايش سن ازدواج  ايني ها پيشرفت. اند وجود آمده
گونـه از   ايـن با قواعدي كه در جهت تقويت نهـاد خـانواده در    ،و افزايش امكان تحصيالت

اما در مدل دوم كه  ،كند مي بخشي زنان باطل اعالم ييشود در جهت رها مي بيني پيشجوامع 
داند كـه بايـد بـراي مقاصـد اقتصـادي و       مي ي مولد يا شهروندانها بخشي از نيرو«زنان را 

 )free union( »پيونـد آزادي «. كند مي فرضبخش  ييرها) 154: همان( »سياسي بسيج شوند
كند  مي با الهام از نگرش انگلسي به وجود آوردند در راستاي درست تلقي ها كه بلشويك را
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: همـان (مدل درسـت روابـط جنسـيتي دارد     منزلة به »خانوادة سوسياليستي«و تأكيد قوي بر 
بخشي زن  رهاييحداقل يك انقالب بورژوايي نيز با مدل «: گويد مي در نهايت). 156 -  155

 در ادامـه ). 156: همـان ( »1930و  1920 هـاي  دههانطباق دارد، يعني كماليسم در تركيه در 
شـدن،   غربـي برابري زنان با مردان را بخشـي از تعهـد تركيـه بـه      آتاتورككمال « :گويد مي

نون مدني سكوالر را به جـاي قـانون   و قا) همان( »كرد مي سكوالرشدن، و دموكراسي تلقي
قـوانين   1926تـا سـال   «دهـد كـه    مي او چنين ادامه). 157: همان(خانوادة اسالمي قرار داد 

كـامالً عرفـي    يـي ملغي شدند و قوانين مـدني و جزا ] در تركيه[حقوقي اسالمي يا شريعت 
وي معتقد اسـت هويـت ملـي تـرك عمـالً از يـك عنصـر        ). همان( »را گرفتند ها آن يجا

مسلماً مورد تركيه «گيرد كه  مي طلبانة جنسيتي برخوردار بود و در مورد تركيه نتيجه مساوات
  ).158: همان( »ي قرن بيستم بودها بخشي زنان در انقالب رهايينمونة كامل مدل 

  :تقد است كهدر مورد وضعيت زنان در انقالب اسالمي والنتين مقدم مع
ي اجتماعي، داليل متفاوتي براي مخالفت با شاه داشتند؛ محروميت ها زنان، مانند ديگر گروه

، و آرزوهـاي يـك آينـدة    ييگرا اسالمپنداري با جريان  ذات هماقتصادي، سركوب سياسي، 
  ).123: همان(سوسياليستي 

. نـه اعتقـادي   ،كنـد  مـي  او مشاركت زنان در انقالب اسالمي با حجاب را ابزاري توجيه
خواهـد زنـان را در پوشـش     مي اهللا خميني آيتمعتقد است وقتي براي زنان آشكار شد كه 

اما در نهايت سـركوب شـدند و    ،اسالمي ببيند احساس خطر كردند و به اعتراض پرداختند
ن بودند، كه طبقة رهبري انقـالب نيـز بـود، بـه ايـن كـار       ييتنها زناني كه از طبقة متوسط پا

 هـا  ي عمومي زنان منع نشد و آنها كند كه فعاليت مي او تأكيد). 153: همان(رضايت دادند 
كند كـه   مي او تلويحاً ادعا. اما مدل مردساالرانه در ايران باقي ماند ،حق رأي را حفظ كردند

او زن و خـانواده  . گرنه انقالب چنين قصدي نداشـت  زنان حق رأي خود را حفظ كردند و
  :كند مي وري اسالمي ايران را چنين توصيفدر نظام جمه

در جمهوري اسالمي، خانواده واحد اساسي جامعه است، و نقـش حيـاتي در خوشـبختي،    
در . كند مي و ثبات اجتماعي ايفا ييي جديد، و همگراها اخالقيات عمومي و آموزش نسل

مي از جمهوري اسالمي، حفظ خانواده و انسجام اجتماعي و حفظ سـالمت انقـالب اسـال   
طريق حجاب و رفتار درست به زنان واگذار شده است، و اين وجه مشخصة مدل انقالب 

  ).154: همان(رود  مي مردساالرانة ايران به شمار

پيونـد  «دانـد و بـه    مي مقدم مدل خانوادة درست را مدل سوسياليستي كه اينبا توجه به 
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اسالمي خانواده براي او ناهنجار  گذارد، بديهي است كه مدل مي بين زن و مرد احترام »آزاد
ي كـرد و قـوانين   غـ تلقي شود و به تمجيد از آتـاتورك بپـردازد كـه قـوانين اسـالمي را مل     

  .سكوالريستي را به جاي آن گذاشت
مفروض ديگر اين مقاله اصل تساوي بين مرد و زن است كه در جريان رشد نظام مدرن 

و  امريكـا ي ها افكار ليبراليستي بعد از انقالبگسترش . پس از انقالب صنعتي به وجود آمد
وري  بهرهو نياز به وجود زنان در بازار كار براي افزايش  1789و  1778ي ها فرانسه در سال

). 44 -  38: 1388رودگر، (را رواج داد  امريكاخواهي در اروپا و  تساوي هاي بحثاقتصادي 
تر داشتند از حضور زنان در بازار كـار   راه ربهس و ترِ كارفرمايان كه نياز به وجود كارگر ارزان

 خود حقوق كمتري نسبت به مـردان بـه آنـان    ييسودجواما بنا بر انگيزة  ،كردند مي استقبال
به دنبال رسيدن به حقوق اقتصادي و سياسي  ييگرا زنموج اول جنبش  ،از اين رو. دادند مي

آقابابـايي و شـالباف،   (شـهرت يافـت    برابر با مردان آغاز شد و با شعار حق رأي براي زنان
 به پايان ييگرا زنبا كسب حق رأي براي زنان در اوايل قرن بيستم اين موج از ). 16: 1382
گرايـان بـه    زني هـا  بعد از جنگ جهاني دوم اصالحاتي صورت گرفـت و بحـث  . رسد مي

. سمت تغيير نگرش فرهنگي نسبت به زنان پـيش رفـت كـه بـه مـوج دوم مشـهور اسـت       
كوشند تا تحليل وضعيت زنان، علل فرودستي و وضـعيت آرمـاني    مي طرفداران موج دوم«

: همـان ( »شمول ارائـه دهنـد   جهاني عام و ها ي خود را در قالب نظريهها و نيز راهبرد ،آنان
ميالدي تـا اواخـر    1970موج سوم از دهة  .)همان(برابري گفتمان غالب اين موج بود ). 18

ه به دنبال تنوعات فرهنگي و اعمـال آنـان در وضـعيت اجتمـاعي و     اين قرن رواج يافت ك
تـرين   مهمد كه كن مي چند ويژگي مهم، موج سوم را از موج دوم متمايز«. استسياسي زنان 

مباحـث مقـدم بيشـتر تحـت تـأثير مـوج اول و دوم       ). همان( »ستها تأكيد بر تفاوت ها آن
ي خـاص  هـا  مورد ايران به علـت ويژگـي  كه در  ييگرا زناو به موج سوم . است ييگرا زن

  .تفاوت است بي ،تواند مصداق داشته باشد مي فرهنگ اسالمي بيشتر
ي انقالب در ايـران  ها پيامد: ديكتاتوري يا دموكراسي«عنوان  بادر مقالة بعدي اين فصل 

رسـند   مي به اين نتيجه) J. Goodwin(و جف گودوين ) J. Foran(جان فورن  »و نيكاراگوئه
ه، در حـالي كـه انقـالب    كـرد انقالب اسالمي ايران يك حكومت ديني اقتدارگرا ايجاد «كه 

 هـا  آن). 165: 1387گلدسـتون،  ( »نيكاراگوئه به يك دموكراسي پوپوليستي منجر شده است
ان طبقـة متوسـط را   فكر روشناقشاري مانند روحانيون و  ،در مورد ائتالف گسترده در ايران

گران تحت  صنعتگر، بازرگانان و  اعتصابكارگران صنعتي . كنند مي رهبران انقالب معرفي
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فشار شديد اقتصاد بازار، دانشجويان، كاركنان دولت، متخصصـان، و زنـان و مـردان طبقـة     
كننــدگان و  همراهــيي مهــم را هــا ي شــهرهــا آبــاد حلبــين شــهري ســاكن ييمتوســط پــا

نويسندگان، بعد از پيروزي انقالب و از نظر ). همان(شمرند  ميكنندگان در انقالب بر شركت
، ها و بعد چپ ها ، اول ليبرال1360شكند و تا سال  مي شكست رژيم شاه، اين ائتالف در هم

شود  مي و يك گروه، كه روحانيون باشد، حاكم شوند مياعم از سكوالر و اسالمي، كنار زده 
بخشـي از پرسـتيژ   « مالحظـه و  درخـور روحانيون به علت داشتن منابع اقتصـادي  ). همان(

 اهللا خميني و جـذابيت مردمـي قرائـت خـاص او از اسـالم مبـارز را يـدك        آيتالعادة  فوق
بـه  ). 166: همـان ( »ندكردي خارجي را مهار ها از بحراناي  كشيدند؛ و با مهارت سلسله مي

اهللا خمينـي در برابـر مجلـس     آيتطرح واليت فقيه حق وتوي فراواني به  ،نظر نويسندگان
 را هـا  سـكوالر سـپاه پاسـداران   . د و به اين ترتيب قانونگذاري تابع قوانين شـرع شـد  بخشي

  ).همان(سرعت آغاز شد  بهو حمله به زنان سكوالر و طبقة متوسط  كردسركوب 
صـدر را از رياسـت    بنـي مجلس تحت كنتـرل روحـانيون،   ] 1360خرداد [ 1981ن ئدر ژو

ي حكومـت ايـران در   هـا  با بازسازي نهاداي  ، روحانيون به طرز ماهرانهكردجمهوري عزل 
نظام حقوقي تحت نظـارت مـذهبي   . ندكردقالب اسالمي، كنترل خود را بر جامعه تحكيم 

 ها ي تبليغاتي حزب به كار گرفته شد، و دانشگاهها تلويزيون براي نياز و قرار گرفت، راديو
ي درسـي بسـته   هـا  مـه برنا ‘كـردن  اسالمي’به مدت دو سال براي حذف اساتيد سكوالر و 

سپاه پاسداران به عنوان نيروي نظامي تقويت شد، و ارتش تحـت نظـارت مـأموران    . شدند
بـه  ] 1355[ 1976هزار نفر در  390ي مسلح از ها سياسي قرار گرفت؛ تعداد نيرو ـ عقيدتي

افزايش يافـت، كـه   ] 1360دهة [ 1980بيش از يك ميليون و صد هزار نفر در اواسط دهة 
بوروكراسي دولت چنـدين برابـر   . شد مي پاه پاسداران و نيروهاي احتياط را شاملارتش، س

ي هـا  بـه عـالوه، بخـش   . بزرگ شد و نيروهايش از ميان حاميان وفادار رژيم جذب شدند
مـد، و دولـت را از منـابع مـادي عظيمـي      آاز اقتصاد نيز تحت كنترل دولـت در اي  گسترده

  ).167: همان(داد  مي نظام پاداشبرخوردار ساخت كه با آن به معتقدان 

  .دهد مي خوبي نشان بهپاراگراف باال نگاه نويسندگان مقاله را به انقالب اسالمي 
 كـه  ، آنشناسـي رايـج    جامعـه خاص به مفهوم  يبايد گفت روحانيون در كشور ما قشر

روحانيت يك نهاد اجتماعي اسـت  . نيست ،خصوصي باشده داراي منافع مادي و سياسي ب
منافع . استو اقتصادي  ،ي ديني در سه بخش سياسي، فرهنگيها و هنجار ها غ ارزشكه مبلّ

به خصوص روحـانيتي كـه   . كنند گره نخورده است مي تبليغ چه آنمادي بسياري از آنان با 
، محـل  هـا  مثـال ايـن  و ا ،درگير انقالب شد، مانند شهيد بهشتي، شهيد مطهري، شهيد بـاهنر 
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ـ  را نهاد دين. درآمدي غير از وجوهات شرعي داشتند و  هـا  غ ارزش، كه در همة جوامـع مبلّ
مـردم ايـران بـه    . كننـد  مي ي فردي و اجتماعي است، روحانيت رهبري و مديريتها هنجار

و با توجه به سابقة طـوالني   ،دنعلت اعتمادي كه به آنان با توجه به ضوابط خاص خود دار
يخي كه بين نهاد سياست و دين در ايران برقرار است، و با توجه به تجربة تاريخي كه در تار

و نهضت  ،ي تنباكو، انقالب مشروطه، نهضت ملي نفتها صد و پنجاه سال اخير در نهضت
گـاه هـر    هـر . نـد خرداد داشته است، آنان را به رهبري خود در انقالب اسالمي برگزيد 15

كمـا  . شـود  مـي  بر اعتماد مردمي عدول كند اين اعتماد از او سلبروحاني از ضوابط حاكم 
  2.استدر سي و چند سال گذشته اين اتفاق به دفعات افتاده  كه اين

بـا منـافع خـاص، در ديگـر      يقشـر  منزلـة  بـه  ،در مورد نگاه نويسندگان بـه روحانيـت  
وحـانيون ايـران   ر«: گويد مي 176در صفحة  ،مثالً. ي مقاله نيز شواهدي وجود داردها بخش

بر اساس تفسير ( قرآنبيش و پيش از هر چيز به دنبال يك جمهوري اسالمي تحت هدايت 
شـناس   اسالمن امتخصص در نقش قرآنتفسير روحانيون از ). 176: همان( »بودند) خودشان
اين تخصص ضوابط علمي مخصوص به خـود را دارد كـه سـابقة آن بـه     . گيرد مي صورت
در  ميكـر  قـرآن علم تفسير علمي است كه از همان اوان نـزول  . رسد مي سال 1400حدود 

در . با ضوابطي بسيار دقيق بـه حيـات خـود ادامـه داد     ها ميان مسلمانان شكل گرفت و بعد
چه در كسوت روحانيـت باشـند و    ـگيرند   مي ضمن براي همة كساني كه آن ضوابط را فرا

را  قـرآن لماً جامعة اسالمي تفسـير بـه رأي   مس. باز است قرآنراه براي تفسير  ـچه نباشند  
  .داند مي ضابطه از اين كتاب آسماني را مسدود بيپذيرد و راه براي هر گونه برداشت  نمي

بـر عهـده    1342خـرداد   15، كه رهبري انقالب را از )ره(  خمينيشخص حضرت امام 
 1358شود، در سال  مي تلقي) ع(  زمانداشت، به عنوان مرجع تقليد اعلم اعدل كه نايب امام 
نماينـدگان منتخـب مـردم بـه      دستبر اساس قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، كه به 

كـه   1342خرداد  15از . تصويب رسيد، رهبر قانوني كشور در مقام واليت فقه قرار گرفت
، گـرا  ملـي گـرا يـا    چـپ او علَم مبارزه با شاه را برداشت هرگز با هيچ گروه سياسي، اعم از 

ي چپ داشـتند،  ها خواندند اما گرايش مي كه خود را مسلمان ييها حتي گروه. ائتالف نكرد
  3.نشددر نجف خدمت ايشان رسيدند و با آنان همراه 

در مسير حركت . كس ائتالف نكرد هيچاو با  اما ،وستنديپ او حركت به ياسيس يها گروه
كـرد،   مـي  مشـي آن را او تعيـين   خـط  ـ 1342خرداد  15يعني  ـانقالب اسالمي كه از آغاز  

او همـه را بـه يـاري    . كه به او پيوستند يك به يك از او و پيروانش جـدا شـدند   ييها گروه
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انقالب فراخواند و به آنان بها و حتي منصـب داد، امـا خـود آنـان تـوان حركـت بـا او را        
مـراه ايـن   نـد كـه مـا ديگـر ه    كردرسماً اعالم  امريكابا  هگروهي پس از قطع رابط. نداشتند

كردند بر عليه جريـان   مي صدر وقتي با گروهي كه از او حمايت بنيشخص . انقالب نيستيم
انقالب كودتا كرد و رسماً به كشتار رهبران انقالب و انقالبيـون در مقـر حـزب جمهـوري     

ي او در منسب ها دست زد و خيانت ،در دفتر رياست جمهوري و كوچه و خيابان ،اسالمي
همـين مـاجرا را   . كـرد معـزول   وي را ، مجلس منتخب مـردم شدفرماندهي كل قوا آشكار 

در سال » آميز ميان روحانيون و مخالفانشان خشونتمبارزة «نويسندگان در جاي ديگر مقاله 
  ).176: همان(كنند  مي تعبير 1981

. انـد  حزب مطلق حاكم نبـوده  كدام هيچاما  ،اند از آغاز انقالب تاكنون احزابي شكل گرفته
ترين حزب در زمان خودش بود بعد  قدرترسد پر مي حزب جمهوري اسالمي نيز كه به نظر

تن از سـران كشـور شـد، از     72كه منجر به شهادت بيش از  ،1361از انفجار مقر آن در تير 
متشـكل از   ييصدا و سيما طبق قانون اساسي زير نظر شورا. شدفعاليت افتاد و سپس منحل 

و رئيس  ،رئيس جمهور، رئيس مجلس(گانه  سهدو نماينده از طرف هر يك از رؤساي قواي 
 ،به ايـن ترتيـب  . عزل و نصب رئيس آن نيز به عهدة رهبري است. شود مي اداره) قوة قضائيه

ذكر اسـت كـه بـه هـر      شايانالبته . نسبت حركت حزبي به آن دادن به دور از واقعيت است
چه در قانون اساسي آمده  آناين رسانه طبق . وژي حاكم بر آن ليبراليسم نيستصورت ايدئول

. كنـد  مي ي خود را تنظيمها ي فردي و اجتماعي اسالمي برنامهها ارزش چهارچوباست در 
  . هر چند از اين زاويه، بنا بر ديدگاه برخي از مسلمانان، هنوز هم ايراداتي بر آن وارد است

ي علوم انساني هدف قـرار گرفتنـد و تصـفية    ها گي عمدتاً رشتهدر جريان انقالب فرهن
كـه   ،از اسـاتيد دانشـگاه   درصـد  پـنج كمتـر از  . شكل نگرفت ها هم در دانشگاهاي  گسترده

تـا بـه    هـا  دانشگاه. ي الحادي داشتند، كنار گذاشته شدندها وابستگي به رژيم گذشته يا فرقه
ي دروس هـا  برنامه »كردن اسالمي«تالش براي . كنند مي ي سكوالر را تدريسها امروز دانش

  .نشده است ها اما منجر به تصفية خاصي در دانشگاه ،علوم انساني در جريان است
 ،كـه بـه آن تحميـل شـد    اي  به علت جنگ گسـترده  ،افزايش نيروهاي نظامي در كشور

مانـد   مـي  شد و قواي نظامي در حد گذشته باقي نمياگر بسيج عمومي داده . صورت گرفت
دهد  نمييك كشور اجازه  ساكنانهيچ منطقي به . آمد ميي بيگانه درها كشور به تصرف نيرو

ي خود را رها كنند، و به اين علـت كـه ممكـن اسـت مـتهم بـه افـزايش        ها تا دفاع از مرز
ي هـا  آيا نويسندگان مقاله از عده و عـدة نيـرو  . ي نظامي شوند دست از دفاع بردارندها نيرو
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؟ آيا آنان هرگز كشور خود را كـه بـه ديگـر    اند نقل كرده ييكشور خود رقمي در جانظامي 
گويد منافع ما به خطر افتـاده اسـت، مـورد     مي صراحت بهكند، و  مي نقاط جهان لشكركشي

گذرد،  مي ساله هشتاكنون كه بيش از دو دهه از جنگ تحميلي  هم؟ آيا اند مالمت قرار داده
تهديد حملة نظامي قـرار نـدارد؟ آيـا در منطـق نويسـندگان، دفـاع از       هنوز كشور ما مورد 

  ي يك كشور مشروعيت ندارد؟ها مرز
بوروكراسي دولت چندين برابر بزرگ شد و نيروهايش از ميان «گويند  مي در جملة بعد

بـالغ بـر    1355در بخـش عمـومي در سـال     شـاغالن كل  .»شدحاميان وفادار رژيم جذب 
سرشماري عمـومي نفـوس و   ( استنفر  3453341بالغ بر  1365ال نفر و در س 1673092
بخـش دولتـي    شاغالناين ارقام حاكي از حدود دو برابر شدن ). 65و  55ي ها مسكن سال

حتي ده سـال بعـد يعنـي در    . ي مورد نظر نويسندگان است نه چندين برابر شدنها در سال
نفر بوده است كه هنوز به سه  4258000بخش عمومي معادل  شاغالن تعداد نيز 1375سال 

ريـزان   برنامـه هر چند اين افزايش مورد تأييـد همـة انديشـمندان و    . رسد نمي 55برابر سال 
تي كه به نـوع اجـراي آن وارد   اسازي، صرف نظر از انتقاد خصوصيكشور نيست و جريان 

  .كند مي كردن دولت را دنبال كوچكاست، حركت 
آورند كه  مي به ميانرا دادن به معتقدان به نظام  پاداشنويسندگان سخن از  ،در جملة بعد

  .كند مي را به ذهن متبادر ها مرغ و غيره در نماز جمعه تخمشايعات توزيع كوپن مرغ و 
دار  عهدهمĤب و متخصص كه  غربي«در صفحات بعدي مقاله، نويسندگان از اخراج زنان 

نويسند و از اعـزام كـارگران بـه     مي »بودند ، و حكومتها مشاغل بارزي در تجارت، رسانه
گرفتـه در   صورتي ها كه با واقعيت) 169: همان(د نگوي مي طور گسترده براي جنگ سخن

  .دارد بسياري ةفاصلتاريخ انقالب اسالمي 
ــري نتيجــهدر  ــبهم  ،گي ــة م ــه نويســندگان در يــك جمل ــاد دســتاور« ب ي سياســي و ه

ايـن  «گوينـد   مي اما در ادامه ،شوند مي لبراي انقالب قائ »ي اقتصادي برجستهها محدوديت
ي سياسـي و مـدني و توسـعة    هـا  ن شكست انقـالب در حـوزة آزادي  دها صرفاً مبيدستاور

  .كند مي تر روشنرا  ها ييگو مبهمپاراگراف بعد اين ). 170: همان( »اند اقتصادي
مشروعيت حكومت ديني به واسطة ناتواني در ايجاد توسـعة اقتصـادي همچنـان محـدود     

كه تحت رياست جمهوري خاتمي بر حكومت جديد سيطره دارند  ‘ايانيگر عمل’است و 
خواهنـد توانسـت در   هـا   آن كه ايناما  ،به دنبال ايجاد اصالحات سياسي و اقتصادي هستند

  ).همان(انجام دهند، كامالً محل ترديد است اي  دهمقابل مخالفت روحانيون تغييرات عم
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دهد كه از نظر نويسندگان مقاله، مشروعيت حكومت در  مي خوبي نشان بهاين پاراگراف 
در پيگيري خط مدرنيزاسيون اگر توسعة اقتصـادي   ،به عبارت ديگر. توسعة اقتصادي است

 ،اسـت، حاصـل شـود    ي موجود در ذهن آنان، كـه فقـط سـرمايه داري   ها بر اساس فرمول
در جمهوري اسالمي بر اساس قـانون   كه آنحال . تواند مشروعيت داشته باشد مي حكومت

ف در نيابـت از  يي اسالمي و انجام وظـا ها اساسي مشروعيت حكومت در تبعيت از ارزش
آنـان اميـد بـه    . شـود  مـي  تـر  روشندر ادامه نظر نويسندگان . شود مي كسب) عج(  زمانامام 
دارند كه تحت رياست جمهوري خاتمي بر حكومت سيطره دارند و در مقابل  ايانيگر عمل

ايـاني كـه در تبعيـت از    گر عمل ،به عبارت ديگر. مخالفت روحانيون بايد كاري انجام دهند
در دوران  چـه  آنخواهند در ايران كاري از پـيش برنـد؛    مي ي غير ديني يا سكوالرها انديشه

  .خود را عريان نشان داد 88در فتنة توسعة سياسي به نتيجه نرسيد و 
دارند كه ناشـي   مي آميزي را بيان تناقضگيري مقاله، نويسندگان مطالب  نتيجهدر قسمت 

  .استد مدرنيته دستاور منزلة از گرايش آنان به ايدئولوژي ليبرال دموكراسي به
مـدني يـا   انقالب ايران يك حكومت ديني عمدتاً غير ليبرال را به وجود آورد كـه حقـوق   

شناخت و  مي به رسميت) ي مذهبي و قوميها به ويژه براي زنان و اقليت(سياسي اندكي را 
شدن همـراه   دموكراتيكمطمئناً، نوع خاصي از . زند مي متناوباً دست به اعدام مخالفان خود

شدن نه به معناي گسترش  دموكراتيكسازي انقالبي در ايران وجود داشته است، البته  دولت
اما در اين  ،بلكه به معناي افزايش مشاركت مردمي در حيات سياسي ملي ،اليسم سياسيليبر

ي انتخاباتي به يك طيف سياسي بسيار محدود منحصر ها ي سياسي و گزينهها كشور بحث
  ).177: همان(بود 

دارد كه قصد دارد نوع جديدي از حيات و ايدئولوژي  مي وضوح بيان بهانقالب اسالمي 
نام خـود  . حتي فراتر از اين ايجاد تمدني جديد را ادعا دارد. ه جهان معرفي كندسياسي را ب

 1358دين رفــرو 12كننــدگان در انتخابــات  شــركتدرصــد از  98را بــه انتخــاب بــيش از 
ي دينـي  ساالر مردمخواهد تحت اين نام  مي و ادعا دارد كهاست  گذاشتهجمهوري اسالمي 

ي را هم عملياتي كـرده اسـت   ساالر مردمكتاب نوعي  به قضاوت نويسندگان. را معرفي كند
اما مسلماً اين نـوع   ،شده است »افزايش مشاركت مردمي در حيات سياسي ملي«كه موجب 

در . گرفته تحت ايدئولوژي ليبراليسم متفاوت است شكلي ها يساالر مردمي با ساالر مردماز 
دموكراسـي بـه قضـاوت در مـورد     جمالت فوق از نويسندگان كتاب آنان با ضوابط ليبرال 

  .بينند مي را ناهنجار ها كه مسلماً اين رفتار اند ي سياسي در ايران پرداختهها رفتار
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اديـان ابراهيمـي مـورد     ،بنـابراين . ي دينـي حـاكم اسـت   ساالر مردمضوابط اسالمي بر 
. دارنـد  را و حق حيات سياسي و به طور كلي اجتمـاعي خـاص خـود    اند پذيرش و احترام

روان اين اديان با توجه به تعدادشان بيش از مسلمانان در مجلس شوراي اسالمي نماينـده  پي
كـه از اسـاس بـا مبـاني نظـام اسـالمي       اي  و يا استعمار ساخته هاما هر مسلك و فرق ،دارند

تواند آن گونه كـه در مكتـب ليبراليسـم     نميو امثال آن،  ييگرا جنس هممخالفت دارد، مانند 
آحاد اسالمي جامعه همه گونه حقوق اجتماعي و  منزلة اقوام به. شودپذيرش  ،شود مي تلقي

، اما تحت لواي قوميت، چـون اسـاس نظـام بـر ايـن گونـه تفكيـك نيسـت،         دارندسياسي 
و منعي براي مشاركت آنان در هر دارند زنان همه گونه حقوق اجتماعي . اند بندي نشده دسته

اما مسلماً بـر   ،و اقتصادي وجود ندارد ،سي، فرهنگيي اجتماعي اعم از سياها يك از عرضه
بسياري از اين قوانين با . حيات خانوادگي آنان قواعد و قوانين اسالمي ساري و جاري است

ي فرهنگي جامعـة مـا   ها مثالً آزادي جنسي از نظر ارزش ؛خواني ندارد همضوابط ليبراليسم 
سطوح همة ست، فراگرفتن دانش در اما در جمهوري اسالمي مشاركت در سيا ،مردود است

، فعاليت اقتصادي مستقل، حق مالكيت و رأي، همه و همه براي زنان به رسـميت  ها و رشته
  .شود مي شناخته شده است و اجرا

دست به اعدام مخالفان اي  هيچ ضابطه بيهرگز بناي جمهوري اسالمي بر اين نيست كه 
و در  شـود  مـي ابط قـانوني محاكمـه   هر كس جرمي مرتكب شود بر اساس ضو. خود بزند
صـالح مجـازات    ذيشدن طبق ضوابط حقوقي مصوب در مراجـع قـانوني    محكومصورت 

بايد با توجه بـه آن   مي نهاد قضاوت در هر فرهنگي ضوابط خاص خود را دارد كه. شود مي
اما  ،ي حقوقي حكم اعدام وجود نداردها در برخي از نظام ،براي مثال شود؛ضوابط ارزيابي 

تـاريخ  . خصوصي در نظر گرفته شـده اسـت  ه ي بها در قضاي اسالمي اين حكم براي جرم
گرفتـه در جهـان از    صـورت ي هـا  دهـد كـه انقـالب اسـالمي در ميـان انقـالب       مي گواهي

  .استترين آنان  تلفات كم
در مورد انقالب ايران و  »گرا كثرتدموكراسي «چون نويسندگان از زاوية  ،به اين ترتيب

ي دينـي در ايـران   ساالر مردم مثابة به چه آنتوانند با  نمي، مسلماً اند اراگوئه قضاوت كردهنيك
  .افتد، موافقت داشته باشند مي اتفاق

ر دتأثير انقالب «در مورد ) S. Eckstein(در مقالة بعدي اين فصل خانم سوزان اكشتاين 
ي ها حركت منزلة به ها مقاله انقالبدر اين . گويد مي سخن »ي التينامريكاتماعي در جرفاه ا

به زعم نويسـنده،  . اند تر از ديگري موفقشوند كه برخي  مي طلب معرفي رفاهاجتماعي نهايتاً 
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ي سوسياليستي از ها ي التين، انقالبامريكاگرفته در  صورتي ها با ارائة شواهدي از انقالب
  .ند تر موفقاين جهت 

در ايـن مقالـه   . است) F. Halliday(شتة فرد هاليدي نو »ضد انقالب«عنوان  بامقالة بعد 
ي ضد انقالبـي را  ها كه هر انقالبي ضد انقالبي دارد برخي از حركت اينهاليدي ضمن بيان 

 ،استاي  ارزش مقاله بيشتر در حد يك مقالة روزنامه. داند مي موفق و برخي ديگر را ناموفق
 .نه علمي و پژوهشي

از نظر او وقتي . است) S. Walt(استفن والت  نوشتة» و جنگ انقالب«عنوان با مقالة بعد 
در مورد انقالب ايران  ،مثالً. گيرد مي زنند جنگ شكل مي را بر هماي  توازن منطقه ها انقالب

 خميني از الهيات شيعي نيز استقرار نهايي امت جهاني اسالم را اهللا آيتبرداشت «به عقيدة او 
 ،از ايـن رو ) 209: همـان ( »كـرد بينـي   پيش ‘غير اسالمي’ملت ـ  به دنبال الغاي نظام دولت

: همـان (به ايران حمله كرد  1989در سال » شيعي ييبنيادگرا«گيري از نفوذ  پيشعراق براي 
  :به عقيدة او). 217

ي خليج فارس، با حمايت ها انقالب ايران سبب شد عراق، عربستان سعودي، و ديگر دولت
حده و ديگر كشورها، براي جلوگيري از سرايت انقـالب متحـد   اياالت مت ةفعاالنضمني و 

  ).219: همان(شوند 

) M. N. Katz( مـارك كـاتز   »انتشار امـواج انقـالب  «عنوان  بادر آخرين مقالة اين فصل 
را يـك   1848، و اروپـاي شـرقي در   1789، فرانسه در 1776ي اياالت متحده در ها انقالب

، 1917كمونيستي روسيه در  ـ ي ماركسيستيها انقالب. داند مي نوع موج انقالبي دموكراتيك
ي بنيادگرايانـة  هـا  انقالب. دهند مي را تشكيل يموج ديگر 1959، و كوبا در 1949چين در 

از نظـر او گسـترة دامنـة انتشـار ايـن      . داند مي اسالمي و ضد كمونيستي را هم موج ديگري
  .دهد مي امواج قدرتشان را نشان

  
  مطالعاتي تطبيقي و تاريخي در باب انقالب: بخش دوم 2.3

شود و در اين بخش مطالعاتي  ميبه صورت عيني پرداخته  ها در بخش دوم كتاب به انقالب
ي هــا بــه انقــالب پــنجم فصــل. تطبيقــي و تــاريخي در بــاب انقــالب ارائــه شــده اســت

 ،را 1640در اين فصل جك گلدستون انقالب انگليس در سال . پردازد مي خواهي جمهوري
دانسـتند، بـا يـك رويكـرد      مـي  انقالبـي بـورژوازي   آن را در مقابل ماركس و انگلـس كـه  
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شـد كـه    ييها زيرا فشار جمعيت موجب تغيير ساختار ،كند مي جمعيتي معرفي  ـ  ساختاري
انقالب فرانسه در سال ) J. Markof(جان ماركوف . به نياز آنان را نداشت ييگو پاسختوان 
 گـوردن وود . مبدل بـه شـهروندان شـدند    ها زيرا رعيت ،داند مي فئوداليسمرا الغاي  1789

)G. S. Wood ( داند چون نه تنها شورشي بر عليـه   مي را راديكاليسم انقالب امريكاانقالب
ي هـا  بلكه موجـب تغييـر در همـة شـئون زنـدگي و سـاختار       ،استعمارگران انگليسي بود

  .اجتماعي شد
بـه عقيـدة نويسـنده ايـن     . شـوند  مـي  ماركسيسـتي بررسـي  ي ها انقالب ششم فصلدر 
ي بـا  هـا  بلكـه در كشـور   ،داري شكل نگرفتند سرمايهي با نظام ها نه تنها در كشور ها انقالب

در ) T. McDaniel(دانيـل   مـك تـيم  . نظام دهقاني فقيري مانند روسيه و چين اتفاق افتادنـد 
مارك . در مقابل ديكتاتوري قرار گرفتگويد كه مدرنيزاسيون  مي روسيه 1917مورد انقالب 

) T. Leonard(گويد و توماس لئونـارد   مي در مورد انقالب چين سخن) M. Selden(سلدن 
  .نويسد مي 1961تا  1959 هاي سالدر مورد انقالب كوبا در 

در اين فصل سرنگوني . ي ضد ديكتاتوري اختصاص داردها كتاب به انقالب هفتم فصل
) 1986(، و فيليپـين  )1979(، ايـران  )1979(، نيكاراگوئـه  )1911(در مكزيك  ها  ديكتاتوري

، )W. Goldfrank(از والتـر گلـدفرانك    انـد  نويسندگان به ترتيـب عبـارت  . دنشو مي بررسي
در ). R. Kessler(، و ريچارد كسلر )J. Green(، جرالد گرين )T. W. Walker(توماس واكر 

 .پردازيم مي ،در مورد انقالب ايران ،يناين فصل به نقد مقالة جرالد گر
 مخالفـان ي بسـيج  هـا  ژگـي  به شرايط منتهي به بسيج و هم به وي هم در اين مقاله گرين

تضعيف ) الف: از نظر او عامل زير موجب بسيج مخالفان در انقالب اسالمي شد. ازددپر مي
شـدن   قطبـي ) شـدن عرصـة سياسـت، ج    سـازي  سـاده ) سركوب دولت، ب يياراده يا توانا
) ـ، هـ انـد  ي اجتماعي كه به طور سنتي غير سياسـي بـوده  ها شدن بخش سياسي) گسترده، د

اين عوامل ). 338: همان(از سوي رژيم  ها  تشديد واكنش) واقعه يا وقايع آغازگر بحران، و و
ي تـاريخي و جايگـاه فرهنگـي عناصـر انقـالب مـورد توجـه قـرار         ها بدون توجه به زمينه

نوسـازي يـا مدرنيزاسـيون بـه زعـم       برنامـة  . اي دارد تاريخچهدر ايران ) الف(ند ب. اند گرفته
بـراي   ،از ايـن رو . بـه مرحلـة توسـعة سياسـي خـود رسـيده بـود        ييامريكـا ريـزان   برنامه

صـورت   هـا  ريـزي  برنامـه ي توسعه، ها ان سكوالر ايراني در برنامهفكر روشندادن  مشاركت
از ايـن فضـاي بـاز، كـه     . ي انتقادآميزي شروع شـد ها گوته سخنراني يدر انستيتو گرفت و

وارد صـحنه   نـد و ي اصيل سياسي ملـي اسـتفاده كرد  ها نويسنده هم به آن اشاره دارد، نيرو
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كنـد،   ميبه آن اشاره ) د(تصور نويسنده كه در بند  رغم به. شدند و انقالب را به پيش بردند
نيروهاي سنتي سياسي بودند و تداركات انقالب . ي سنتي غير سياسي، سياسي نشدندها نيرو

اتفاقي به وجود ) ج(و ) ب(ي ها بند. توان ريخته بودند همةبا  1342خرداد  15را حداقل از 
. الگوي تقابل دولت و ملت از زمان تشكيل دولت صفوي در ايران شكل گرفته بود. نيامدند

و  ،صـنعت نفـت   ةشـد  ملـي نهضت تنباكو، انقالب مشروطه، جنـبش   اين الگوي مقابله در
ي شـهري  هـا  اين گونه نبود كه توده. خرداد خود را نشان داده و نهادينه شده بود 15جنبش 

از ) ره(  امامي مؤتلفة اسالمي به دستور حضرت ها هيئت. وندشناگهان سياسي و وارد صحنه 
بر اسـاس   ،بنابراين). 339: 1389، د زاهدانيزاه( ندكار خود را شروع كرده بود 1342سال 
  .تاريخي همة حوادث معني يافت و اثر خود را به جا گذاشت اي هزمين

ي مـذهبي در واقـع نيرومنـدترين،    هـا  دهنـد كـه نيـرو    مـي ي تاريخي نشـان  ها اين زمينه
نيروهاي سـكوالر،  . ترين نيروهاي مخالف سياسي رژيم شاه بودند گستردهو  ،ترين سرسخت

دو و درجة نقش  1342ان مذهبي و غير مذهبي همه بعد از خرداد فكر روشنگرا يا  ملياعم از 
). 461 -  460: 1982آبراهاميـان،  ( كردند ميرژيم شاه بازي  مخالفانبعد را در فضاي سياسي 

ي مردمي و دولتي، احسـاس  ها با انقالب، به علت داشتن خصيصة مذهبي همه، اعم از نيرو
كه بخواهند با مردم مواجهة سنگين داشـته   ايناز  ها حتي ارتشي ،از اين رو. ندكرد ميقرابت 
و  موافقـان و از اين جهت بود كه مقابلة به خصـوص نظـامي بـين     ؛ندكرد ميپرهيز  ،باشند

  .پارچه شدند يكصورت نگرفت و نهايتاً تقريباً همة مردم در نهضت  مخالفان
  :گويد ميدر انتهاي مقاله نويسنده 

ي قومي مهم اشتياق چنداني به حكومت ديني نداشتند، و در عوض به ها يك از اقليت هيچ
ي طبقة ها گروه. تمايالت هميشگي خودمختاري و آزادي بيشتر فرهنگي متعهد باقي ماندند

متوسط ليبرال از اقتدارگرايي مذهبي نوظهور دچار شك شده بودنـد، در حـالي كـه طبقـة     
ر فعاليت دبدي  تأثيركه  ها شدن احتمالي شركت ملينيز از  ها تر، يعني بازاري سنتيمتوسط 
  ).349: 1387گلدستون، (كردند  ميگذاشت، احساس تهديد  ميشان بر جاي  تجاري

از ي قومي ها اقليت. ي صدر انقالب اسالمي سازگاري نداردها با واقعيت ها اين برداشت
ي هـا  مذهبي خـود را بـه انگيـزه   ي ها اما گرايش ،نيروهاي ضد انقالب تحريك شدند سوي

و ديگر نقـاط ماننـد مازنـدران، عكـس      ،وقايع كردستان، تركمن صحرا. قومي ترجيح دادند
هـم آنـان خـود از اركـان      هـا  در مورد بازاري. رساند مي ادعاي نويسندگان مقاله را به اثبات

ن ترسـي كـه   همي علتبه . كردند مي بودن آن دفاع مذهبيشدت از  بهاصلي انقالب بودند و 
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 كار ي چپ سرها اگر نيرو. كند، آنان مدافع ايدئولوژي اسالمي بودند مي نويسنده به آن اشاره
  .ي مذهبيها نه روي كار آمدن نيرو ،شدن شركت و يا تجارتشان بود مليخطر  ،آمدند مي

  :آورد مي نويسنده در سه جملة آخر مقاله چنين
ـ (حاميان معروف انقالب كنار گذارده شدند  اهللا  آيـت راي مثـال، بازرگـان، يـزدي، نزيـه،     ب

همچنـين، جامعـة ايـران بـه     ). زاده، متين دفتري، امير انتظـام  قطبصدر،  بنيشريعتمداري، 
برداري از تحـوالت سياسـي نـامطلوب     بهرهرژيم اسالمي براي  ةنتيج بيي ها واسطة تالش

انفجار مقر حزب جمهـوري  ، جنگ با عراق، ييامريكاي ها داشتن گروگان نگهبراي مثال، (
در راستاي احياي مجدد سطوح باالي بسـيج مردمـي، دچـار    ) ي سياسيها اسالمي، و ترور

ي هـا  انقالب ايران كمك كردند بـه شكسـت   ةاوليهمان عواملي كه به موفقيت . تشنج شد
  ).همان(ند كرداش نيز كمك  بعدي

. المي و اهـداف آن اسـت  اطالعي نويسندة مقاله از انقالب اس كماين جمالت حاكي از 
، كـه درصـد كمـي از    بودند ان جامعهفكر روشنبرده در فوق معروف در ميان  نامافراد  ،اوالً

 ةتـود انقـالب اسـالمي بـر دوش    . دهند، نه تودة مردم مي آحاد جامعه را به خود اختصاص
سـعة  در جريـان تو  اند اغلب كساني كه نام برده شده. و هست است مردم ايران استوار بوده

طرد آنان از . گنجند و برنامة رژيم شاه بود كه روي كار بيايند مي مدرنيزاسيونة برنامسياسي 
حتـي برخـي ماننـد    . اسـت  انقالب در جريان حوادث بعد از انقالب حاكي از اين موضـع 

اين افراد در جريـان  . زاده در مقابل انقالب ايستادند قطبو  ،صدر بنياهللا شريعتمداري،  آيت
ي مردم نقش بسيار كمتر و در ها اسالمي، نسبت به روحانيت انقالبي، در بسيج توده انقالب

  .داشتند ناچيزحد 
در جملة دوم تفسير نويسنده درست بر عكس آن چيزي است كه در جريان انقـالب و  

از ايـن حـوادث   ) ره(  امـام حضرت . صورت گرفته است) ره(  خمينيرهبري حضرت امام 
هداف انقالب نهايت استفاده را بردند و از بركات همة ايـن حـوادث   براي تثبيت و پيشبرد ا

جوشد سخني  مي كه خون شهيد اينند، حتي اگر از اعتقاد ديني به كردكامل  ةاستفادبرده  نام
تـر و پرمحتـواتري بـراي انقـالب      همة اين حوادث موجب بسيج پرقدرت. به ميان نياوريم

شـود و در حـد قابـل قبـولي      مي انجام ها توده امروز هم در حوادث گوناگون بسيج. شدند
و  ،سال، روز قدس هر سال بهمن هر 22، 1388دي  9حوادثي مانند . امكان آن وجود دارد
  .دهند مي غيره اين توان را نشان

ريـزش و  . در ارتباط با جملة آخر بايد گفت كه انقالب شكستي را تجربه نكرده اسـت 
كار است كه در آن انقالب اسالمي همواره رو  برايندمهم . رويش در هر انقالب وجود دارد
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 ،ي توسعة سياسي ليبرال دموكراسي قضـاوت كنـيم  ها البته اگر با معيار. به رشد داشته است
اما اگر در قالـب   ،انقالب اسالمي همواره از آن فاصله گرفته است توان گفت كه جريان مي

ي دينـي در  سـاالر  مـردم روز اقتـدار   ي ديني بنگريم، روزبهساالر مردمايدئولوژي اسالمي و 
كه موجب بسط يد رهبر جامعه شـوند از اقتـدار    ييها امروز نهاد. كشور افزايش يافته است

نهادهاي آمده در قانون اساسي، بـا توجـه بـه     يياارك. بيشتري نسبت به گذشته برخوردارند
. ي كه اين قانون براي آنان در نظر گرفته است، نظم و استحكام بيشـتري يافتـه اسـت   وظايف

 جمهوري اسالمي را، چه در داخـل و چـه در خـارج از كشـور، كسـاني تشـكيل       مخالفان
ي بنيانگذار جمهـوري  ها تهاما مراجعه به گف ،ندا دهند كه با نوع حاكميت اسالمي مخالف مي

  .استدهد كه انقالب در اين راستا راه خود را رفته  مي نامة ايشان نشان وصيتاسالمي و 
و فيليپين آمـده اسـت حركـت در     ،ي مكزيك، نيكاراگوئهها در اين فصل از انقالب چه آن

در اوايـل قـرن   . است مسير ليبرال دموكراسي و توسعة سياسي نظرية نوسازي يا مدرنيزاسيون
ي هـا  پرداختنـد و نيـرو   هـا  ي اجتمـاعي ايـن كشـور   هـا  به تغيير ساختار ييها بيستم ديكتاتور

اما به علت نارضايتي مردم  ،ي جهاني قرار دادنددار سرمايهرا در راستاي منافع ليبرال  اجتماعي
از . ن قرار گيـرد ي جديد در اختيار آناها توسعة سياسي اتفاق افتد و ادارة ساختار كه الزم بود
ي سياسـي  ها ي دموكراتيك در آنان شكل گيرد و نظامها برنامه بر اين بود كه انقالب ،اين رو

ي، انقـالب ايـران   دار سرمايهريزان ليبرال  برنامهاز نگاه . ليبرال دموكراسي در آنان استقرار يابد
انقـالب نظريـة   ) ره(  امـام اما از آغاز به رهبري حضرت  ،هم قرار بود همين مسير را طي كند

از . در آنان اتفاق افتاد فاصله گرفت چه آنو  ها سياسي ديگري را پيگيري كرد و با اين كشور
الملـل و   بينرا در راستاي تعامل بيشتر با نظام  ها نويسندگان مقاالت نتايج آن انقالب ،اين رو

امـا نتيجـة انقـالب     ،داننـد  نميهر چند همه را كامالً موفق  ؛كنند مي نخبگان جامعه توصيف
  .اند هكرداسالمي را در اين راستا ارزيابي نكرده و در مجموع اين حركت را منفي قضاوت 

در ايـن  . كنـد  مـي  نگاه» ي ضد كمونيسمها انقالب«نويسندة كتاب به  هشتم فصلدر 
، »اروپاي شـرقي  1989ي ها انقالب«به ) J. Goodwin(فصل در سه مقاله جف گودوين 

 و مـارتين كينـگ وايـت   ، »1989 - 1991انقالب در اتحاد شـوروي،  «جك گلدستون به 
)M. King Waite ( پردازند مي »در چين 1989 ييي اجتماعي تظاهرات دانشجوها ريشه«به .

ي هـا  در اين مقاالت خط فكري نويسـندة كتـاب در ايـن راسـتا اسـت كـه دوران انقـالب       
يكي پـس از ديگـري    اند كه بر اين اساس شكل گرفته ييها و نظام است كمونيستي گذشته

  ).363: همان(شوند  مي ساقط
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ويژگي  پنجي مخالف داراي ها جنبش ،كلي نويسنده نظرية چهارچوبدر  ،در مقالة اول
و  ،، رهبـران راديكـال  يـي گرا ملـي اي، خشم گسترده عليه دولت،  طبقهچند: اند گزارش شده

در مقالة بعد گلدستون علل فروپاشي شوروي را در زوال ). 370: همان(ايدئولوژي تقليدي 
يابي به مناصب باال، و بسـيج   دستدولت، افزايش بيگانگي نخبگان و منازعه بر سر  ييكارا
در مقالة سوم نويسنده ناهماهنگي ميان نخبگـان و نارضـايتي   ). 374: همان(داند  مي اي توده
  ).387: همان(كند  مي ذكر ييشجوي مردمي را علل تظاهرات دانها  گروه

كـه كـار را عامـل     ايـن ي با اقتصاد كمونيستي و سوسياليستي به علت ها كشور ،در واقع
سازي اقتصادي انحصار قدرت را به دسـت   نظامدانند و در  مي افزايي اقتصادي ارزشاصلي 

ي هـا  ايـن سرنوشـت در انتظـار نظـام    . شـوند  مـي  سپارند دچار ورشكستگي مي نيروي كار
دانند و انحصار قدرت اقتصادي را به  مي افزايي را سرمايه ارزشي كه عامل اصلي دار سرمايه

  .استه شدسپارند نيز هست كه طليعة آن در جنبش تسخير وال استريت هويدا  مي آن
 »ي چريكي و قـومي ها شورش«، نويسنده به نهم فصلدر آخرين فصل كتاب، يعني 

به : ي التينامريكاي چريكي ها جنبش«: يها عنوانبا در اين فصل چهار مقاله . پردازد مي
انتفاضـة  «، »مبـارزه عليـه آپارتايـد   : ي جنـوبي افريقـا «، »شناسي تطبيقي جامعهسوي يك 
به ترتيب به نويسندگي تيمتي ويكم كراولـي  » ي انقالبي افغانستانها جنگ«و ، »فلسطين

)T. Crowley( گي سيدمن ،)G. Siedman( گلن رابينسون ،)G. Robinson( الحق  انور، و
ي امريكـا ي چريكـي  هـا  در مقالة اول داليل موفقيت و شكست جنـبش . اند احدي آمده

ي غير مسلحانه در مبـارزة  ها التين، در مقالة دوم تعامل ميان اقدامات چريكي و مقاومت
قومي و چريكي ميان فلسطينيان و ي جنوبي عليه آپارتايد، در سومين مقاله منازعة افريقا

ي آن هـا  ي چريكي در افغانستان و پيامدها و باالخره در مقالة آخر جنگ ،ليئدولت اسرا
همة اين مقاالت حول محور سه عامـل مـورد   . براي تروريسم جهاني بررسي شده است

. زنـد  مـي  توجه گلدستون يعني زوال دولت، مخالفت نخبگـان، و نارضـايتي مـردم دور   
ي اسالمي افغانستان ها دادن تروريسم جهاني به چريك نسبتكه در مقالة آخر  اينضمن 

  .است مورد توجه نويسنده
  

  گيري نتيجه. 4
رشد تمدن مـدرن   تأثيرتوان چنين بيان كرد كه تحت  مي در يك جمله خالصة اين كتاب را

و ليبـرال   يـي گرا ملـي ي مبتني بر ها گرفته در آن، مفسر انقالب صورتي انقالبي ها و جريان
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را  ،ي اسـالمي ها رسند، مانند انقالب نميكه به ليبرال دموكراسي  ييها ي و انقالبدار سرمايه
  .كند مي انقالبي قلمداد هاي حركتنوع ناهنجاري از 

و در حـال توسـعه يـا     ،يافته يا جهان اول، جهـان دوم  توسعهي جهان را به ها اگر كشور
ي انقالبـي  هـا  تحت تأثير حركـت  اند يافته توانسته وسعهتي ها جهان سوم تقسيم كنيم كشور

در . داري مـدرن دسـت يابنـد    سـرمايه ن هفدهم و هجدهم به دموكراسي ليبرال و نظام وقر
اما با ساختار سياسي اقتدارگرا  ،ي سوسياليستي نظامي مدرنها ي جهان دوم انقالبها كشور

به شرايط ليبرال دموكراسي جهـان   كشورهاي جهان سوم در تكاپوي رسيدن. اند ايجاد كرده
. گرفته در آنان در راستاي رسيدن به ايـن هـدف اسـت    صورتي انقالبي ها حركت. اند اول

. دهـد  مي خوبي اين خط فكري را نشان بهي پنجم تا نهم كتاب ها ي فصلها نگاهي به عنوان
و  ،فرانسـه  ي انگلـيس، ها خواهي كه در كشور جمهوريي ها به نظر ويراستار كتاب، انقالب

ي باثبـاتي مبتنـي بـر ليبـرال     هـا  ميالدي روي داد نظام مو هجده مي هفدهها در قرن امريكا
ي ماركسيستي منجر به تمدن صنعتي مدرن ها انقالب). فصل پنجم(دموكراسي ساخته است 

دهند كه تـا   مي نشان) فصل هشتم(ي ضد كمونيستي ها اما انقالب ،)فصل ششم( است شده
ي جهـان سـوم كـه    ها در كشور. ال دموكراسي راه كمال آنان باقي مانده استرسيدن به ليبر

انقالب بر عليه ديكتاتوري براي رسيدن به ليبرال  است تمدن مدرن با ديكتاتوري وارد شده
ي چريكـي و قـومي بـه جـاي     ها در برخي هم شورش). فصل هفتم( استالزم دموكراسي 

  ).نهم فصل(كنند  مي يپيگيرانقالب همين هدف را 
بـراي   امريكـا ي جهان سوم بايد گفت كه بعـد از جنـگ جهـاني دوم    ها در مورد كشور

به كمك  ،ييامريكاي ها در اين طرح سرمايه. بازسازي اروپا طرح مارشال را به اجرا گذاشت
بعد از انجـام  . را عملياتي كردند ها نيروي انساني اروپا، بازسازي صنايع و اقتصاد اين كشور

كه  اينطرحي را ارائه داد مبني بر  ،امريكاس جمهور وقت يئر ،ترومن ،آميز اين طرح موفقيت
و  امريكـا ي ها سرمايه ،به عبارت ديگر. ي جهان سوم نيز پياده شودها همين برنامه در كشور

ي جهان سـوم،  ها قيمت كشور ارزانبا نيروي كار و مواد اولية  ،يدار سرمايهي ها ديگر كشور
ن ابـراي ايـن كـار متفكـر    . ي را در جهـان گسـترش دهنـد   دار سـرمايه و نظام بازار سرمايه 

ي خـود را ارائـه   هـا  شناسي توسعه و اقتصاد توسعه، طرح جامعهاجتماعي، به خصوص در 
شناسـي توسـعه، برنامـة     جامعـه شـده در مباحـث    تـدوين ي جـامع  ها يكي از برنامه. ندكرد

و توسـعة   ،اقتصـادي، توسـعة فرهنگـي    مدرنيزاسيون يا نوسازي بود كه سه جريان توسـعة 
ي هـا  ن اين رشته معتقـد بودنـد كـه در كشـور    امتفكر. كرد مي سياسي را از يكديگر تفكيك
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از طريق كارگزاران مستبد وابسته، جريـان توسـعة اقتصـادي بـا      نخستبايد  مي جهان سوم
گذاري در صنايع آغاز شود و بعد از استقرار صنعت و تغيير نظـام توليـد سـنتي، بـه      سرمايه

در انتهاي اين خط الزم است توسعة سياسي صورت گيرد و . شودتوسعة فرهنگي مبادرت 
مردم اين  به دست ها ي جديد مستقرشده در اين كشورها نظام دموكراتيك براي ادارة ساختار

ي اقتصـادي و اجتمـاعي بـا سـرماية     ها از نظر آنان وقتي ساختار .ازي شوداند راه ها سرزمين
ي تنظيم شده باشد، ادارة امور به دست هر كس دار سرمايهخارجي و وابسته به نظام جهاني 

  .ي سرازير خواهد شددار سرمايهكه باشد منافع آن به جهان 
رفـت و در   مـي  خوبي پـيش  بهبود كه تحت همين برنامه  ييها كشور ايران از جمله كشور

الزم بود كه امور از دست ديكتاتوري كه ساختارها و فرهنگ را تغيير داده بود بـه   1350دهة 
بحـث   ،از ايـن رو . يافته با نظام فكري مـدرن سـپرده شـود    تعليمان فكر روشندست مردم و 

گرايـان بـر ايـن     اسـالم اما همان طور كه گفته شد  ،توسعة سياسي در دستور كار قرار گرفت
ركت مسلط شدند و ايدئولوژي سياسـي ديگـري جـاي ايـدئولوژي ليبراليـزم را گرفـت؛       ح

ريزان غرب ناهنجار  برنامهاين پديده براي . ي ديني شدساالر مردمي ليبرال مبدل به ساالر مردم
ي هـا  سـاله، تـرور   هشـت ي مختلف از جمله تحميل جنگـي  ها بود و براي كنترل آن به شيوه

اين نظام نوپا  ها همة فشار رغم به. و ديگر اقدامات دست يازيدند ،تردهي گسها امان، تحريم بي
اما همواره به تالش براي ايجـاد انحـراف در ايـن     ،تر شد يافتهبر مباني خود استوارتر و رشد

  .دهند مي حركت نو و بازگرداندن آن به همان جريان جهاني مورد تأييد خود ادامه داده و
گر همين برنامه و به خصوص بخش توسعة سياسـي   توجيهاين كتاب مفسر و  ،در واقع

اتيزاسـيون در كشـورهاي جهـان    دموكري ها خواهد جنبش مي جريان مدرنيزاسيون است كه
خـواهي   جمهـوري ي هـا  انقـالب  نخسـت، . كنـد سوم را به سوي ليبرال دموكراسي هدايت 

ي كمونيسـتي را نـاقص   هـا  انقالب. كند مي معيار طرح منزلة را به امريكاانگليس و فرانسه و 
ي انقالبي در جهان دوم و سوم را به سوي استقرار نظـام ليبـرال   ها د و حركتكن مي معرفي

گرفتـه در ايـن    صـورت ي هـا  در غير اين صورت انقـالب . كند مي دموكراسي هنجار قلمداد
ي انقالبـي  هـا  جريـان  همـة  ،بـه عبـارت ديگـر   . كند مي ناموفق توصيف پيامدرا با  ها كشور

كه هنجار را همان حركت مدرنيزاسيون  كند مياي مطالعه  گونهگرفته در جهان را به  صورت
را ناهنجار و ناموفق جلوه  ها و ديگر انواع حركت كندو رسيدن به ليبرال دموكراسي توجيه 

نه  ي ديني،ساالر مردماگر برعكس جريان ايدئولوژي كتاب، از زاوية انقالب اسالمي و . دهد
  .ستها انقالبعنوان  بادر واقع كتابي ضد انقالبي  ،ليبرال دموكراسي، به اين كتاب بنگريم
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