
بازشناسی ادبیات انقالب اسالمی ایران

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه عالمۀ طباطبایی
احمد گل محمدی

چکیده
هدف از نوشللتن این مقاله شللناخت ادبیات انقاب اسللامی ایران است. برای انجام 
این کار، برجسللته ترین پژوهش ها دربارۀ انقاب اسامی ایران شناسایی و ویژگی های 
آن ها از منظر چارچوب نظری و الگوی روش شللناختی تحلیل شللد. با تحلیل مضمون 
این پژوهش ها، آشللکار شد که شش الگوی تقریباً متوالی برای تبیین انقاب اسامی 
ایران قابل شناسایی است. تبیین کارگرایانه، نخستین الگوی تبیینی برای فهم انقاب 
اسللامی بود، هرچند هم زمان با آن، نوع کم رنگی از تبیین مارکسیسللتی نیز شللکل 
گرفت. الگوی سوم تبیین روان شناختی-جامعه شناختی بود که بر مفاهیم »محرومیت 
نسبی« و »آنومی« یا سللردرگمی اجتماعی استوار بود. الگوی چهارم تبیین سازمانی 
متمرکز بر سللرکوب و بسیج بود. الگوی پنجم را می توان فرهنگی-گفتمانی نامید که 
چگونگی مسلط شللدن گفتمان تشللیع را کانون اصلی بحث خود قرار می دهد. نوعی 
تبییللن عقانی را هللم می توان در ادبیات انقاب اسللامی ایران شناسللایی کرد که 
درزمینللۀ انقاب پژوهی چنللدان کاربردی ندارد. البته پژوهللش دربارۀ ادبیات انقاب 
اسامی بی پیشینه نیست و تاش هایی برای بازشناسی و دسته بندی این ادبیات غنی 
انجام شده است ولی در این نوشتار، ادبیات انقاب اسامی ایران از دیدگاهی متفاوت 
بازشناسللی، دسته بندی و تحلیل شده است که وجهی نسبتاً نوآورانه به یافتۀ پژوهش 

می بخشد.
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مقدمه
انقاب ها هرچند نسبتاً غیرقابل پیش بینی اند، چندان غیرمنتظره نیستند. ولی انقاب اسامی 
ایللران نه تنها غیرقابل پیش بینی بود، بلکه غیرمنتظللره هم بود زیرا در مکان و زمانی پدید آمد 
که انتظار نمی رفت. در کشوری که ازلحاظ شاخص های توسعه و ثبات، جایگاهی نسبتاً باالتر 
از همسللایگان دور و نزدیکش داشللت، چنان خیزش توده ای علیه نظم سیاسی مستقر، دور از 

انتظار بود.
انقاب اسامی ایران نه تنها نسبتاً غیرمنتظره بود پیچیدگی زیادی هم داشت، زیرا با دیگر 
انقاب ها - به ویژه انقاب های جهان سومی- فرق داشت )Keddie, 1983, p579(. برجسته ترین 
وجه این تفاوت به پایگاه اجتماعی انقاب اسللامی ایران مربوط می شد که با پایگاه روستایی 
بسیار ضعیف و بسیج نسبتاً فراگیر طبقات و گروه های شهرنشین ویژگی می یافت. این انقاب 
ازلحاظ الگوهای مبارزه و بسیج نیز متفاوت بود زیرا نه جنگ های چریکی و مبارزات مسلحانۀ 
زیادی داشللت و نه سازمان های بسیج گر مدرن. الگوی مبارزه، تظاهرات فراگیر و اعتصاب های 
طوالنی بود و سازمان دهی مبارزه را هم عمدتاً شبکه های سنتی مانند روحانیت و مساجد انجام 

.Parsa, 1989, p2; Moaddel, 1993, pp 1-2; Foran, 1994, XIII( می دادند )بنگرید به
همین غیرمنتظره بودن و پیچیدگی نسللبی انقاب اسامی ایران، شگفتی انقاب پژوهان را 
فزون تر سللاخت و انگیزۀ آنللان را برای فهم چنین پدیده ای دوچندان کللرد. بنابراین از همان 
روزهای اوج انقاب، تاش برای شللناخت این پدیده آغاز شللد و بیش از سه دهه تداوم یافت 
که به شکل گیری ادبیاتی بسیار غنی انجامید. به بیانِ دیگر، تاش برای تحلیل و تبیین انقاب 
اسامی ایران به صورت انتشار صدها مقاله و ده ها کتاب نمود یافته است که بازشناسی ویژگی های 
آن ها اهمیت عمده ای دارد. هرچند از آن ویژگی ها ناآگاه نیستیم، تصویر جامع معتبری هم از 
آن ها نداریم و به روشنی نمی دانیم ادبیاتی که در طول بیش از سه دهه شکل گرفته است، چه 
ویژگی هایی دارد. مسئلۀ نوشتار حاضر هم درواقع همین ابهام نسبی دربارۀ ویژگی های ادبیات 

انقاب اسامی ایران است.
بنابر مسللئلۀ نامبرده، در این نوشتار می کوشیم پاسخ نسبتاً معتبری برای این پرسش پیدا 
کنیم که »تاش برای فهم انقاب اسامی ایران چه ویژگی هایی یافته است؟« درواقع، پرسش 
مقاله، پرسشی است از تحول ادبیات انقاب اسامی ایران: ادبیات انقاب اسامی ایران در طول 
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سلله دهه چگونه متحول شده اسللت؟ به بیان دقیق تر، می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم 
که برای فهم چرایی انقاب اسامی ایران از چه ابزارهای نظری، مفهومی، و روش شناختی ای 

استفاده شده است؟
بررسی ادبیات انقاب اسامی ایران بی پیشینه نیست و موضوع مقاله ها و حتی کتاب هایی هم 
بوده است، ولی اکثریت قریب به اتفاق آن بررسی ها از نوعی کتاب شناسی توصیفی فراتر نمی روند. 
دراین میان البته کتاب بررسی تحلیلی مطالعات انقاب اسامی جایگاه متمایزی دارد. این کتاب 
محصول کارِ جمعی از پژوهشگران است و در آن 209 کتاب و 326 مقالۀ معتبر دربارۀ انقاب 
اسامی از دیدگاه نظری و روش شناختی بررسی شده است )حاضری، 1388(. ولی حتی در این 
کار هم، تحول تاریخی ادبیات انقاب اسامی ایران موضوعیت ندارد و فقط می توان آن را نوعی 

کتاب شناسی تحلیلی معتبر دانست.
داده هللا یا اطاعات الزم برای نوشللتن مقالۀ حاضر با روش اسللنادی گردآوری شده اسللت. 
به عبارتی، با رجوع به کتابخانه های معتبر و پایگاه های اینترنتی، معتبرترین کتاب ها و مقاله های 
منتشرشده دربارۀ انقاب اسللامی ایران بازشناسی و سپس اطاعات مرتبط موجود در آن ها 
گردآوری شده اسللت. تحلیل داده های گردآوری شللده هم با ترکیبی از روش تحلیل مضمون 

)Thematic Analysis Method( و تحلیل تاریخی انجام شده است.

تحلیل داده
بنابر تحلیل داده های گردآوری شده، می توان گفت که در فرایند تاش تقریباً سه دهه ای برای 
فهم انقاب اسللامی ایران، شش مرحلۀ نسبتاً متمایز شکل گرفته است. به بیان دیگر، از منظر 
ابزارهای نظری، مفهومی و روش شللناختی، می توان شش مرحله را در فرایند شناخت انقاب 
اسامی ایران بازشناسی کرد. هرکدام از این مراحل به سنت های پژوهشی معینی تعلق دارند و 

در قالب آن ها پژوهش های متمایزی دربارۀ انقاب اسامی ایران انجام شده است.
 

تبیین کارکردگرایانۀ انقالب اسالمی ایران
هنوز گردوغبار پای کوبی های جشللن پیروزی انقاب فروننشسته بود که تحلیل آن در دستور 
کار یکی از برجسته ترین نظریه پردازان توسعۀ سیاسی قرار گرفت. لئونارد بایندر که به توسعۀ 
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سیاسی در ایران عاقه مند بود و می کوشید اعتبار نظریۀ خود را با مطالعۀ موردی ایران محک 
بزند )Binder, 1962( به فکر تبیین انقاب اسللامی ایران افتاد. او این کار را به وسللیلۀ نظریۀ 

»بحران ها و توالی ها« انجام داد. این نظریه اساساً به سنت کارکردگرایانه تعلق دارد.
بللر پایۀ کارکردگرایی، جامعه به عنوان نظام اجتماعی دربرگیرندۀ بخش های مختلف مرتبط 
تلقی می شود که هرکدام از آن بخش ها کارکردهای معینی را انجام می دهند تا ثبات و پایداری 
جامعه و کل نظام اجتماعی تأمین شللود و سللامان اجتماعی تللداوم یابد. البته دگرگونی های 
محیطی مادی )مانند دگرگونی زیست محیطی، جمعیتی و فنی( و غیِرمادی )مانند دگرگونی 
در نظام معنایی( این روند را مختل می کند که معموالً با نوعی بازسازی نهادی رفع می شود و 
تعادل بازمی گردد. ولی اگر دگرگونی های محیطی پرشللتاب و گسترده باشند، بازسازی نهادی 
بسیار دشوار می شود، اختال کارکردی فراگیری به وجود می آید و نوعی بحران دامن گیر جامعه 
می شللود. اگر چنین وضعیت بحرانی ای تداوم یابد، نارضایتی و بسیج پذیری اجتماعی افزایش 
می یابد و بستر مناسبی برای بسیج و انقاب فراهم می شود )ازجمله، بنگرید به جانسون، 1363(.

بایندر شکل گیری انقاب اسامی ایران را نتیجۀ چنین بحرانی می داند و آن را »بحران توسعۀ 
سیاسی« می نامد. او از دیدگاهی کارکردگرایانه و در چارچوب نظریۀ »بحران ها و توالی ها« ادعا 
می کند که توسعۀ سیاسی هنگامی محقق می شللود که بحران های ناشی از توسعه، به صورت 
تدریجی و متوالی پدید آیند و حل شوند. ولی تجربۀ ایران متفاوت بود و همین تجربۀ متفاوت 
بحران آفرین شد و بسترساز انقاب. ازآنجاکه اجرای برنامۀ نوسازانه در ایران شتابان و گسترده 
بود به پیدایش هم زمان چندین بحران منجر شد. این هم زمانی، توانایی نظام اجتماعی را برای 
بازسللازِی نهادی )در قالب افزایش ظرفیت مشللارکت سیاسی( بسیار کاهش داد و نارضایتی و 
بسیج پذیری فزاینده ای به وجود آورد. در چنین شرایطی، مدعیان قدرت فرصتی طایی یافتند 
برای بسللیج توده های ناراضی )عمدتاً شللهری( علیه نظم سیاسی مسللتقر و راه اندازی انقاب 

.)Binder, 1980a, Binder, 1980b(

هیاهوی انقاب اجازه نداد صدای پیش گام تبیین کارکردگرایانۀ انقاب اسامی ایران چندان 
شنیده شود ولی تبیین کارکردگرایانۀ بعدی جایگاه برجسته ای پیدا کرد. تقریباً چند ماه پس از 
انتشار مقالۀ بایندر، یرواند آبراهامیان به شناسایی »علل ساختاری انقاب ایران« همت گماشت 
  .)Abrahamian, 1980, p21( که پیش بینی می کرد »بهت آورترین انقاب دورۀ معاصر« تلقی شود
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در این تبیین هم با استفاده از مفاهیم کارکردگرایانه ای مانند بی تناسبی و ناموزونی، از انقاب 
اسللامی ایران رمزگشایی می شللود: »ناتوانی رژیم پهلوی در متناسب کردن تعدیل سیاسی با 
دگرگونی های شللکل گرفته در اقتصاد و جامعه، پیوندهای میان سللاختار اجتماعی و ساختار 
سیاسللی را تحت فشللار قرار داد، مانع راه یابی نارضایتی های اجتماعی به درون نظام سیاسی 
شللد، شللکاف میان نیروهای اجتماعی و حکام را گسللترش داد و نهایتاً باعث فروپاشی شد« 

.)Abrahamian, 1980, p21(

حدود دو سال طول کشید تا آبراهامیان همین تبیین کارکردگرایانه را در قالب کتاب ایران بین 
دو انقاب بسط دهد. او در این کتاب، انقاب اسامی ایران را با بهره گیری از مفهوم بندی های 
هانتینگتون و با استفاده از مفهوم توسعۀ ناموزون یا »توسعۀ ناهمگون« تبیین می کند: »علت 
وقوع انقاب آن بود که شللاه در حوزۀ اقتصادی-اجتماعی نوسازی کرد... اما نتوانست در حوزۀ 
دیگر )حوزۀ سیاسی( نوسللازی نماید و این ناتوانی، حلقه های پیونددهندۀ حکومت و ساختار 
اجتماعی را فرسللوده و شکاف بین گروه های حاکم و نیروهای اجتماعی مدرن را بیشتر کرد... 
پس انقاب نه به دلیل توسللعۀ بیش ازحد و نه ]به دلیل[ توسللعه نیافتگی، بلکه به سبب توسعۀ 

ناهمگون روی داد« )آبراهامیان، 1383، ص524(.

تبیین مارکسیستی انقالب اسالمی ایران
تبیین های مارکسیستی جایگاه چندان برجسته ای در حوزۀ ادبیات انقاب اسامی ایران ندارند 
و حتی آبراهامیان هم –که متأثر از روش تاریخ نگاری نومارکسیستی است- برای تبیین انقاب 
اسللامی ایران از دارایی های نظری و مفهومی مارکسیستی بهره نمی گیرد؛ ولی می توان نوعی 
سنت مارکسیستی کم رنگ در این حوزه بازشناسی کرد. یکی از نخستین نمایندگان این سنت 
»نیکی کدی« است که یک سال پس از انتشار کتاب آبراهامیان )ایران بین دو انقاب(، در قالب 

مقاله ای به تبیین انقاب اسامی ایران پرداخت.
در کانون اسللتدالل کدی، این ادعای مارکسیستی قرار می گیرد که پیشی گرفتن اقتصاد )یا 
روابط تولید( از دولت )یا اَشکال قدرت سیاسی( بسترساز انقاب ایران شد. به عبارتی، کنترل و 
مالکیت ابزارهای اصلی تولید به گونه ای دگرگون شد که اَشکال قدیمی قدرت و سازمان دولت 
نتوانستند با نظم اقتصادی جدید سازگار شوند و آن را جذب کنند. همین ناموزونی و ناسازگاری 
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فزاینده، نارضایتِی طبقاِت جدیِد نمایندۀ نظِم اقتصادِی جدید را افزایش داد و ائتاف طبقاتِی 
.)Keddie, 1983( نیرومندی علیه سامان سیاسی مستقر ایجاد کرد

تبیین مارکسیستی »آصف بیات« از انقاب اسامی ایران با تبیین کدی اندکی متفاوت است. 
درحالی که کدی تضادهای ذاتی نظام سللرمایه داری را بسترسللاز انقاب ایران می داند بیات به 
مفهوم سرمایه داری وابسته متوسل می شود. از دید آصف - نویسندۀ کتاب کارگران و انقاب در 
ایران- توسعۀ سرمایه داری وابسته را می توان عامل ساختاری انقاب ایران دانست، زیرا اقتضای 
این نوع نظام سرمایه داری تدوین و اجرای سیاست های کانی بود که عمدتاً در راستای منافع و 
عایق سرمایه داران وابسته به نظام سرمایه داری جهانی قرار داشت. بنابراین، نابرابری ها و تضادها 
تشدید شد و ائتاف طبقاتی گسترده ای شکل گرفت. فساد سیاسی همراه این نوع توسعه نیز 
مزید بر علت شد تا طبقات ناراضی به سرعت علیه سامان سیاسی موجود بسیج شوند و انقاب 

.)Bayat, 1987( کنند

تبیین روان شناختی-جامعه شناختی انقالب اسالمی ایران
در کنار تبیین مارکسیسللتی انقاب اسامی ایران، سنت دیگری هم شکل گرفت که می توان 
سللنت روان شناختی- جامعه شللناختی نامید. در چارچوب این سنت تاش می شود تا انقاب 
اسللامی ایران با اسللتفاده از ترکیبی از مفاهیم و نظریه های روان شللناختی و جامعه شناختی 
تبیین شللود. براسللاس همین ماهیِت ترکیبی، دو نوع تبیین را می توان در دستۀ تبیین های 
روان شناختی- جامعه شللناختی انقاب اسامی ایران برشمرد: 1- تبیین هایی که وجه غالب 

آن ها روان شناختی است؛ 2- تبیین هایی که وجه غالب آن ها جامعه شناختی است.
در تبیین های نوع اول )یعنی تبیین های روان شناختی-جامعه شناختی ای که وجه غالب آن ها 
روان شناختی است( »محرومیت نسبی« جایگاه محوری دارد. در قالب این مفهوم بندی، انقاب 
نوعی خشونت دسته جمعی یا نوعی ُکنش جمعی خشونت بار است که از محرومیت نسبی ناشی 
می شود. محرومیت نسبی هم هنگامی شکل می گیرد که شکافی میان سطح انتظارات و سطح 
تأمین انتظارات پدید آید. به بیان دیگر، افراد هنگامی احساس محرومیت می کنند که میان آنچه 
دارند )یا آنچه تصور می کنند می توانند داشته باشند( و آنچه )تصور می کنند( باید داشته باشند 

فاصله می افتد.
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البته ازآنجاکه افراد به ندرت تصور می کنند به اندازه ای دارند که شایسللته اند، چنین شکاف و 
فاصله ای همواره وجود دارد و تحمل می شود. بحران زمانی پیش می آید که به دنبال رفاه فزایندۀ 
بلندمدت و افزایش شللتابان انتظارات، ناگهان رکود و کسللادی پدید آید. در چنین شرایطی، 
شکاف نامبرده به میزان غیرقابل تحملی افزایش می یابد و نارضایتی ناشی از محرومیت به اندازه ای 
زیاد می شود که بستر مناسبی برای بسیج و انقاب فراهم می شود. در ادبیات انقاب، این مبحث 

.)Davies, 1962, pp 5-19( ذیل عنوان »منحنی جی«1 مطرح می شود بنگرید به
برخی پژوهشگران به محرومیت نسبی به عنوان یکی از عوامل تبیین کنندۀ انقاب اسامی 
 Bashiriyeh, 1984, p85; Zabih, 1979, p76; Fischer, 1980,( :ایران اشاره کرده اند )ازجمله
p89 ولی محمدهاشم پسران به تفصیل دربارۀ جایگاه محرومیت نسبی در انقاب اسامی ایران 

سللخن گفته است. این استاد برجستۀ اقتصاد دانشگاه کمبریج مدعی است که انقاب اسامی 
ایللران محصللول رونق اقتصادی بود. از سللال 1352 تا 1355 که قیمت نفت چهار برابر شللد 
درآمدهای دولت نیز به میزان چشمگیری افزایش یافت و بخش عمده ای از آن به گونه ای هزینه 
شد که افزایش شدید انتظارات را درپی داشت. بنابراین هنگامی که درنتیجۀ رکود جهانی، قیمت 
نفت کاهش یافت و درآمدهای دولت به شدت افت کرد، سطح تأمین انتظارات به سرعت پایین 

آمد و محرومیت نسبی غیرقابل تحملی به وجود آمد.
همین محرومیت نسبی نارضایتی گسترده ای پدید آورد و اقشار و طبقات مختلف را بسیج پذیر کرد. 

1 .
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در کنار محرومیت نسبی، عواملی مانند توزیع نابرابر درآمدها و فساد ناشی از ناکارآمدی دستگاه اداری 
نیز نارضایتی آفرین شللدند و سبب شدند تا ائتافی متشکل از روحانیان، روشنفکران و بازاریان شکل 
بگیرد. در چنین شرایطی، بازشدن نسبی فضای سیاسی )مرتبط با سیاست خارجی آمریکا( کافی بود تا 
مدعیان قدرت وارد میدان شوند و با بسیج بخش های ناراضی جامعه، انقاب راه اندازند و سامان سیاسی 
مستقر را براندازند )Pesaran, 1980 & 1982(. به همین دلیل، پسران ادعا می کند که »برخاف آنچه در 
نگاه اول به نظر می رسد، انقاب بهمن نه نتیجۀ نوعی رستاخیز اسامی ناگهانی و شگرف، بلکه عمدتاً 

.)Pesaran, 1980, p271( »نتیجۀ شرایط اجتماعی- اقتصادی و نابرابری های فزاینده بود
اگر در تبیین های نوع اول، مفهوم »محرومیت نسبی« جایگاهِ محوری دارد، در نوع دیگر از 
تبیین های روان شناختی-جامعه شناختی )یعنی تبیین های روان شناختی-جامعه شناختی ای که 
وجه غالب آن ها جامعه شللناختی است( مفهوم »آنومی« چنین جایگاهی دارد. از این دیدگاه، 
بسللیج و انقاب نتیجۀ شللکل گیری نوعی وضعیت آنومیک در جامعه به شمار می آید. چنین 
وضعیتی هم هنگامی به وجود می آید که جامعه، دگرگونی پرشللتاب و گسللترده ای را تجربه 

می کند و همبستگی اجتماعی استوار بر نهادها تضعیف می شود.
در فرایند دگرگونی پرشتاب و فراگیر، رشته های پیوندزنندۀ فرد و جامعۀ شتابان می گسلند 
و فرد نوعی بی جاشللدگی و برون افتادگی فزاینده را تجربه می کند که سرگشتگی آفرین است. 
ازآنجاکه زندگی در چنین شرایطی بسیار دشوار است و افراد برای رهایی از آن تاش می کنند، 
احتمال دارد مجذوب ایدئولوژی هایی شوند که بازسازی سامان و همبستگِی اجتماعِی نیرومنِد 
سللنتی را وعده می دهند. به بیان دیگر، در این وضعیت آنومیک، بسللیج پذیری جامعه توسللط 
آن گونه ایدئولوژی ها افزایش می یابد و مدعیان قدرت به آسللانی می توانند سرگشتگان دل تنگ 

همبستگی اجتماعی سنتی را بسیج کنند و این شرط الزم انقاب است.
این گونه تبیین حضور پررنگی در ادبیات انقاب اسامی ایران ندارد و جایگاهی فرعی در برخی 
پژوهش ها پیدا می کند. کتاب عمامه به جای تاج را می توان برجسته ترین نمود تاش برای فهم 
این انقاب با استفاده از مفهوم بحران شناختی-روانی دانست. در این کتاب، سعید امیرارجمند 
هرچند نقش متغیرهای دیگر -ازجمله منافع طبقاتی و محرومیت نسبی- را نادیده نمی گیرد، 
انقاب اسامی را واکنشی نیرومند به وضعیت آنومیک و تقاضای بازگشت به نظم سنتی می داند 

.)Amirarjomand, 1988, p120(
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دگرگونی های اجتماعی پرشللتاب و گسللترده در قالب برنامه های دولت سازی، ملت سازی، 
و نوسللازی اقتصادی- اجتماعی اسللتوار بر درآمدهای سرشار نفت، نهادهای ادغام گر سنتی را 
شتابان تضعیف و تخریب کرد. بنابراین افراد بیشتر و بیشتری از بستر و جایگاه اولیه و اصلی خود 
بیرون افتادند و همبستگی سنتی را ازدست دادند، بدون این که در نظم و همبستگی جدیدی 
ادغام شوند. سرگشتگی و آشفتگی ناشی از چنان وضعیتی باعث شد تا آنان میل فزاینده ای به 

رهایی از آن وضعیت و بازگشت به گذشته پیدا کنند.
در چنین وضعیتی، ایدئولوژی ای احیاگر و ادغام گر در قالب تشللیع شللکل گرفت که سامان 
موجود را نفی می کرد و خواهان بازگشت به گذشته بود. تأکید این ایدئولوژی بر نوعی همبستگی، 
اصالت، و خلوص برای جمعیت انبوهِ ناتوان از ادغام در نظِم اجتماعِی جدید بسیار جذاب بود؛ 
بنابراین، اقشللار و گروه های مختلف عمدتاً شهرنشللین )به ویژه آنان که نتوانسته بودند جایگاه 
مطلوبی در سامان نوپا پیدا کنند( مجذوب این ایدئولوژی شدند و زیر بیرق مدعیان بازسازی 
نظم سنتی همبستگی آفرین گرد آمدند تا با فروپاشاندن سامان سیاسی مستقر، سامان جدیدی 

.)Amirarjomand, 1988, pp 4-6, 107, 236( را دراندازند
امیرارجمند برای نشللان دادن اعتبار ادعای خود به سللراغ جنبش هللای دیگر هم می رود تا 
همسانی هایی میان آن ها و انقاب اسامی ایران پیدا کند. او برجسته ترین شکل این همسانی 
را در اخاق گرایِی شدیِد جنبِش دینی پیوریتن )puritan( در انگلستان سدۀ 16 و 17 نسبت 
به آسللان گیری فرهنگ رنسللانس می یابد. ولی باوجوِد این گونه تاش های ارزشللمند، اعتبار 
روش شللناختی کار عمامه به جای تاج زیر سللؤال می رود. امیرارجمند - به اقتضای چارچوب 
نظری و روش شناسی خود- بر مهاجران یا روستائیان شهرنشین متمرکز می شود، ولی نمی تواند 
داده های چندانی برای نشان دادن نقش آنان در انقاب اسامی ایران پیدا کند )معدل، 1382، 

صص 6-5(.

تبیین سازمانی انقالب اسالمی ایران
وجهِ تمایز کار امیرارجمند تمرکز بر شللرایط سللاختاری بسللیج پذیری است که نقطۀ عزیمت 
تبیین های سازمانی انقاب به شمار می آید. پایبندان تبیین های سازمانی، نسبت بسیج پذیری و 
بسیج را مبنای نقد خود قرار می دهند و مدعی می شوند که آن گونه تبیین های ساختاری بیشتر 
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بر بسیج پذیری تأکید می کنند تا بر بسیج. از دیدگاه آنان، هرچند بسیج پذیری شرط الزم انقاب 
است، شرط کافی نیست و امکان بسیج نشدن بسیج پذیرها همواره وجود دارد. بنابراین باید به 
شرایط سازمان دهی و بسیج افراد ناراضی و امکان عمل سیاسی بسیج پذیرها نیز توجه کرد. در 

تبیین های سازمانی، این گونه موضوع ها جایگاه محوری دارد.
بر پایۀ تبیین های سللازمانی، انقاب نوعی کنش جمعی به شللمار می آید که به هماهنگی و 
بسیج منابع نیاز دارد و هماهنگی و بسیج منابع هم نیازمند سازمان است. بنابراین، تبیین های 
سازمانی می کوشند تا عوامل و شرایط مؤثر در بسیِج بسیج پذیرها را بررسی کنند که انجام این 
کار به پاسخ به دو پرسش بنیادی مرتبط نیازمند است. یکی، پرسش از ناتوانی مهار و سرکوب 
اسللت و دیگری، پرسش از توانایی بسللیج: چرا صاحبان قدرت نمی توانند سرکوب کنند؟ چرا 
مدعیان قدرت می توانند بسللیج کنند؟ در تاش برای پاسللخ به چنین پرسش هایی است که 
.)Tilly, 1978, McCarthy and Zald, 1977( نظریه های مختلف بسیج منابع شکل گرفته است

ادبیات انقاب اسامی ایران در دهۀ نخست با سلطۀ انواع تبیین های ساختاری ویژگی پیدا 
کرد ولی کم کم تبیین های سازمانی هم به این حوزه راه یافتند و پرسش از ناتوانی سرکوب و 
توانایی بسیج، جایگاه برجسته ای پیدا کرد. بنابر همین وجه تأکید )تأکید بر سرکوب یا بسیج(، 
تبیین های سازمانی انقاب اسامی را می توان دو دسته کرد: تبیین هایی که بر ناتوانی سرکوب 

متمرکز هستند و تبیین هایی که بر توانایی بسیج تمرکز می کنند.
پرسش از ناتوانی سرکوب اصوالً پرسش مهمی است ولی دربارۀ انقاب اسامی ایران اهمیت 
مضاعفی پیدا می کند، زیرا دولت یکی از مخوف ترین سازمان های اطاعاتی و یکی از نیرومندترین 
ارتش های جهان را در اختیار داشت. نشانه های تاش برای پاسخ به چنین پرسشی را می توان 
در البه الی مباحث نویسندگانی مانند سوسن سیاوشی، ماروین زونیس، ویلیام سولیوان و ژنرال 
هایزر شناسایی کرد. ولی مفصل ترین و َروِشمندترین بحث دربارۀ ناتوانی دستگاه مهار و سرکوب 
دولت در جریان انقاب اسامی ایران به سپهر ذبیح تعلق دارد که در دانشگاه های معتبری مانند 

کالیفرنیا، استنفورد و هاروارد تحصیل و تدریس کرده است.
ذبیح مدعی اسللت که ناتوانی ارتش در سللرکوب مخالفان و مدعیان قدرت را به پنج عامل 
می توان نسبت داد. یکی از این عوامل را می توان ماهیت بسیار شخصِی وفاداری به شاه دانست 
که باعث شد تا پس از خروج شاه، جانشینانش نتوانند موفقیت چندانی در این زمینه به دست 
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آورنللد. عامل بعدی تغییر ماهیت ارتش بود. پس از خرداد 1342 که ارتش آخرین نقش مهم 
خود را به عنوان دسللتگاه مهار و سرکوب مخالفان بازی کرد، به تدریج به ابزار سیاست خارجی 
تبدیل شللد و به لحاظ ساختار سللازمانی، آموزش، و تجهیزات به گونه ای سازمان دهی شد که 
کارایی چندانی برای سرکوب مدعیان قدرت و مخالفان )فعال در کوچه پس کوچه های تهران و 

دیگر شهرهای مهم( نداشت.
از دید ذبیح، کوتاهی آمریکا در ازبین بردن تردید شللاه را می توان عامل دیگری دانسللت که 
ارادۀ سرکوب او را تحت تأثیر قرار داد. چهارمین عامل، بهره برداری ماهرانۀ انقابیون و مدعیان 
قدرت از نارضایتی افسران رده پایین و سربازان بود. ازآنجاکه نیروهای تشکیل دهندۀ ارتش ایران 
ترکیبللی از نیروهای کادر و وظیفلله بود همین ترکیب نوعی نارضایتی پایدار در بین نیروهای 
وظیفه )عمدتاً مسللتقر در خط مقدم مهار و سللرکوب( به وجود آورده بود که مدعیان قدرت 
به خوبی از آن نارضایتی بهره برداری کردند. شگردهای ماهرانۀ رهبران انقاب برای تغییر مواضع 
سرسختانۀ نظامیان ارشد ازطریق ترسیم وضعیت مطلوب برای ارتش پس از پیروزی انقاب هم 

.)Zabih, 1988( عامل دیگری بود
درحالی که ذبیح بر ناتوانی سللرکوب متمرکز می شود برخی از انقابِ اسامی پژوهان توانایی 
بسللیج را در دسللتور کار خود قرار می دهند. میثاق پارسللا از آن جمله پژوهشللگران است که 
می کوشللد با استفاده از نظریۀ بسیِج منابِع »چارلز تیلی«، انقاب اسامی ایران را تبیین کند. 
این پژوهشگر، با استفاده از »یک نظریۀ ساختاری کنش جمعی و انقاب«، نخست به تحلیل 
وضعیت سللاختاری نارضایتی آفرین اشللاره می کند و می گوید که چگونه سیاسللت و عملکرد 
اقتصللادی دولت، نارضایتی اقشللار مختلف جامعه را فراهم کللرد )Parsa, 1989, p10(. از این 
دیدگاه، دخالت دولت در شللبکۀ انباشت و توزیع ثروت به سود بنگاه های بزرگ و مدرن، باعث 
زیان دیدگی و نارضایتی بازار و طبقۀ کارگر شد، سرکوبگری دولت، نارضایتی طبقۀ متوسط را به 
 Parsa,( ارمغان آورد و سیاست های اجتماعی- فرهنگِی دولت هم، روحانیان را آزرده خاطر کرد

.)1989, chap. 3, 4

در وضعیتی که نارضایتی گسترده ای در جامعه به وجود آمده بود و همبستگی اجتماعی نیرومندی 
میان ناراضیان شللکل گرفته بود، وجود ظرفیت مناسب ُکنِش جمعی، امکان ائتاف آنان را فراهم 
سللاخت. هرچند دولت توانسته بود ظرفیت کنش جمعی گروه های مختلف )ازجمله چپ گرایان، 
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ملی گرایان و اسام گرایان تندرو( را تخریب کند ظرفیت کنش جمعی روحانیت تقریباً دست نخورده 
باقی مانده بود؛ زیرا این نهاد به عنوان مدعی جدی قدرت تلقی نمی شد و تخریب منابع و امکانات 

.)Parsa, 1989, p29( بسیج گری آن در دستور کار دستگاه مهار و سرکوب قرار نمی گرفت
بنابراین هنگامی که بخش چشللمگیری از جامعه بسللیج پذیر شللده بود روحانیت توانسللت با 
بهره گیللری مناسللب از منابع و امکانات خود ظرفیت زیادی بللرای کنش جمعی ایجاد کند. این 
نهاد که سللازمانی فراگیر )به معنای سلسله مراتبی از نقش ها(، شبکۀ ارتباطی بسیار گسترده )در 
قالب مساجد و حسینیه ها(، ایدئولوژی دینی مؤثر )برای ترسیم تصویر بسیار بد از وضع موجود و 
تصویر بسیار خوب از وضع مطلوب(، فضاهای عمومی مناسب )برای تولید و توزیع معنا( و منابع 
مالی مسللتقل )در قالب خمس و زکات و مسللتغات و نذورات( در اختیار داشت، از خأل مدعیان 
قدرت استفاده کرد و ائتافی فراطبقاتی به رهبری خود به وجودآورد. با مختل شدن دستگاه مهار و 
سرکوب و کاهش هزینه های مخالفت، مجموعه کنش های جمعِی فراگیرتر و فزاینده تری در قالب 
 Parsa, 1989,( تظاهرات و اعتصابات شکل گرفت که تا فروپاشی سامان سیاسی مستقر دوام یافت

.)pp 29-30, p124

تبیین فرهنگی-گفتمانی انقالب اسالمی ایران
در هم سللنجی با تبیین سازمانی، تبیین فرهنگی-گفتمانی بر این فرض استوار است که برای 
فهم انقاب ها - ازجمله انقاب اسللامی ایران- باید بر وجه گفتمانی آن ها تمرکز کرد. انقاب 
نوعی ُکنش جمعی حاصل از گزینش استوار بر نظام های معنایی )یا مجموعه پاسخ های مشترک 
به پرسللش از چیستی و کیستی( اسللت و این نظام های معنایی در قالب های گفتمانی شکل 
می گیرد. بنابراین بدون توجه به فرایند شکل گیری و مسلط شدن گفتمان، نمی توان کنش های 

جمعی مانند انقاب را به درستی درک کرد.
ل را  البته در ادبیات انقاب اسامی ایران این نوع تبیین کاربرد زیادی ندارد و کار منصور ُمعدِّ
می توان برجسته ترین نمود آن دانست. ادعای اصلی معدل در کتاب طبقه، سیاست و ایدئولوژی 
در انقاب ایران این اسللت که مشللکات اقتصادی و نارضایتی های اجتماعی ناشی از این گونه 
تحوالت ساختاری را نمی توان تبیین گر اصلی انقاب دانست؛ زیرا این گفتمان انقابی تشّیع بود 
که با ساماندهی کنش های گروه های ناراضی، بسترساز انقاب شد. بنابراین، »تبیین فرایندهای 
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تاریخِی منجر به رشد گفتمان تشیع به عنوان ایدئولوژی مسلط مخالفان« را می توان »وجه مهم 
.)Moaddel, 1993, p24( تبیین علل انقاب« دانست

برای »تبیین فرایندهای تاریخی«، معدل از نوعی تبیین ساختاری استفاده می کند و تشریح 
می کند که سیاست های )اقتصادی مطلوب سرمایۀ بین الملل و بورژوازی وابستۀ( دولت چگونه 
مایۀ نارضایتی اقشار و طبقات مختلف جامعه شد و بسیج پذیری فراگیری به ارمغان آورد. سپس 
معدل می کوشد تصویری از آن »شرایط محیطی ای« ترسیم کند که »به رشد گفتمان تشیع 
به عنوان ایدئولوژی مسلط مخالفان« انجامید. یکی از این شرایط، وحدت طبقات تشکیل دهندۀ 
پایگاه های تاریخی علما )تجار، خرده بورژواها و زمین داران( بود که یکپارچگی علما در مخالفت 

.)Moaddel, 1993, chap. 5( با شاه را امکان پذیر کرد
ایدئولوژی دولتِی ستایندۀ سلطنت و فرهنگ پیش از اسام هم، دیگر ویژگی شرایط محیطی 
تلقی می شللود که به هویت یابی )عمدتاً سلبی( مدعیان قدرت و مخالفان کمک کرد و معدل 
 Moaddel,( در فصل دوم کتاب، به تشریح آن »گفتمان ملی گرایانۀ سلطنت محور« می پردازد
chap. 2 ,1993(. سللومین ویژگی شرایِط محیطِی بسترساز برای مسلط شدن گفتمان تشیع، 

افول ایدئولوژی های مخالفت رقیب مانند لیبرالیسللم و کمونیسللم است که موضوع بخشی از 
فصل پنجم کتاب را تشکیل می دهد و در قالب آن تصویری از »افول لیبرالیسم و کمونیسم« 
ترسیم می شود )Moaddel, 1993, chap. 5(. کوتاه سخن این که انقاب اسامی ایران محصول 
هم زمانی مجموعه سیاسللت های کاِن )عمدتللاً اقتصادی( نارضایتی آفریللن دولت، و وضعیت 
محیطی مناسب برای مسلط شدن گفتمان تشیع بود؛ گفتمانی که توانست بخش های عمده ای 

را علیه نظم سیاسی موجود بسیج کند.

تبیین عقالنی انقالب اسالمی ایران
از اوایل دهۀ سللوم پس از پیروزی انقاب اسللامی ایران نه تنها پژوهش دربارۀ انقاب اسامی 
بسیار کاهش یافت بلکه از استفاده از نظریه ای معین هم برای این کار پرهیز شد. مثًا محسن 
میانی تصریح می کند که »انقاب ها پیچیدگی مبهوت کننده ای دارند و به دالیلی به کاربست 
هیللچ نظریۀ انقاب واحدی تللن نمی دهند... پس یک رهیافت التقاطی اسللتوار بر تلفیقی از 
 Milani, 1994,( »نظریه های مختلف انقاب، بر کاربسللت یک نظریۀ عام انقاب ترجیح دارد
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 .)Farhi, 1990; Foran 1994( پژوهشگرانی مانند فورن و َفْرهی نیز دیدگاه مشابهی دارند .)p15

هرچند هم زمان با افول انقابِ اسامی پژوهی، این توصیه نیز جدی گرفته شد استثناهایی هم 
وجود دارد که کار چارلز کرزمن از آن جمله است.

کتاب انقاب فهم ناپذیر کرزمن نه تنها به مقطعی تعلق دارد که پژوهش دربارۀ انقاب اسامی 
ایران به میزان چشمگیری از رونق افتاده بود، بلکه از دیدگاه نظری و روش شناختی هم تقریباً 
استثناست؛ زیرا می کوشد این پدیده را با استفاده از رهیافت انتخاب عقانی تبیین کند. مطابق 
این رهیافت، هر کنش جمعی، محصول محاسبه و انتخاب عقانی افراد پرشمار متعلق به شرایط 
معین نسبتاً همسان است. هرچند انتخاب عقانی جایگاه برجستۀ پایداری در حوزه های مختلف 
علللوم اجتماعی پیدا کرد در حوزۀ انقاب پژوهی چندان جایگاهی نیافت؛ زیرا تصور غالب این 

بوده است که انقاب ها چندان محصول محاسبه و عقانیت نیستند.
البته در نیمۀ نخست دهۀ هفتاِد سدۀ بیستم که انقاب پژوهی بسیار پررونق بود دو نظریه پرداز 
کوشیدند بر بنیادهای رهیافت انتخاب عقانی، نظریه ای دربارۀ انقاب بسازند. در چارچوب این 
نظریه، جامعه ای فرض می شود که در آن حکومتی فاسد و ناالیق بر سر کار است و انقابیون 
پاکدلی وجود دارند که خواهان براندازی حکومت هستند تا حکومتی خوب تشکیل دهند. در 
چنین شرایطی، سه راه پیِش روِی اعضای این جامعه قرار دارد: پیوستن به انقابیون، پشتیبانی 
از حکومت و وضع موجود، انفعال و بی طرفی. انقاب در شرایطی شکل می گیرد که اکثر افراد 
جامعه گزینۀ اول را دارای بیشللترین نفع شللخصی و کمترین هزینۀ شخصی تلقی کنند و به 

.)Tullock, 1971; Silver, 1974( انقابیون بپیوندند
کرزمن می کوشد انقاب اسامی ایران را محصول انتخاب عقانی اکثر ایرانیان معرفی کند 
)Kurzman, 2004, p5(. او نخست به نقد تبیین های موجود می پردازد و آن ها را جملگی ناموفق 

می داند )Kurzman, 2004, p5(. در این مقام، کرزمن مدعی می شود که این تبیین ها برای فهم 
انقاب اسللامی ایران مناسب نیستند؛ زیرا همۀ آن ها تبیین های ساختارِی مبتنی بر رهیافت 
عینی اند. این نوع تبیین ها برای وضعیتی مناسللب اند که ساختارها و نهادها استوار و پشتیبان 
الگوهای رفتار معتبر باشند، درحالی که ویژگی وضعیت انقابی، سست شدن سردرگمی آفرین 
نهادها و سللاختارها اسللت. به عبارتی، تجربۀ انقاب زیر سللیطرۀ بی ثباتی، ابهام، سردرگمی و 

.)Kurzman, 2004, p166( باتکلیفی قرار دارد



53

ن |
یرا

ی ا
الم

 اس
ب

قال
ت ان

دبیا
ی ا

اس
شن

باز
   |

برای درک چنین تجاربی، باید به سللاختار ذهنی افراد یا کنشللگران راه یافت و تجارب زندۀ 
آنان را بازسازی کرد. این تجارب برجسته ترین نمودهای انتخاب عقانی هستند، زیرا در چنان 
وضعیت نهادزدایی شده است که افراد به خود واگذار می شوند تا تأمل، محاسبه، و تصمیم گیری 
کنند. تصمیم گیری سرنوشت سللاز ایرانیان در آن لحظات تاریخی با توجه به سه متغیر اصلی 
انجام شد: امکان پذیری یا احتمال پیروزی انقاب؛ هزینه های مشارکت یا مشارکت نکردن؛ منافع 

.)Kurzman, 2004, pp 166-169( شخصی موردانتظار حاصل از مشارکت
به بیان دیگللر، ایرانیان بللرای تصمیم گیری دراین باره که به انقابیللون بپیوندند، از حکومت 
پشتیبانی کنند یا انفعال و بی طرفی درپیش گیرند، می بایست به سه پرسش پاسخ می دادند: 
امکان و احتمال پیروزی انقاب چه اندازه است؟ هزینه های مشارکت یا مشارکت نکردن در انقاب 
چه اندازه اسللت؟ و میزان نفع شللخصی حاصل از مشارکت چه اندازه است؟ در چنین وضعیتی، 
مدعیان قدرت و مخالفان حکومت کوشیدند تصویری از شرایط برای ایرانیان ترسیم کنند تا آنان 
مشارکت انقابی را عقانی بدانند. آنان با استفاده از ایدئولوژی کارآمدی که در اختیار داشتند، 
موفق شدند این باور را در ایرانیان ایجاد کنند که: اوالً، فروپاشی حکومت گریزناپذیر و نزدیک 
است؛ ثانیاً، خسرانی عظیم در انتظار منفعان و مجازاتی شدید در انتظارات پشتیبانان حکومت 
است؛ مشارکت کنندگان در انقاب به منفعت مادی و معنوِی شخصِی ارزشمندی دست خواهند 
یافت. چنین باوری باعث شد اکثر ایرانیان گزینۀ مشارکت را انتخاب کنند و انقاب به پیروزی 

.)Kurzman, 2004, p170( برسد

جمع بندی
انقاب اسللامی ایران افزون بر این که در زمان و مکانی شللکل گرفت که انتظار نمی رفت، با 
دیگر انقاب ها نیز همسللانی چندانی نداشت. بنابراین، موردتوجه افزون تر سنت های گوناگون 
انقاب پژوهی قرار گرفت تا انقابِ اسامی پژوهی های حجیمی پدید آید که به سنت های نظری 
و روش شناختی گوناگونی تعلق دارند. همین پرشماری و گوناگونی زیاد انقاب پژوهی ها باعث 
شللد تا خوِد ادبیات انقاب اسللامی ایران هم به موضوع پژوهشی مستقلی تبدیل شود که در 
چارچوب آن، سیر تحول سنت انقاب اسامی پژوهی از دیدگاه های مختلف بررسی شود. نوشتار 

حاضر را می توان از مصادیق چنین پژوهشی دانست.
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در قالب این نوشتار کوشیدیم نشان دهیم که از فردای پیروزی انقاب اسامی ایران چگونه 
نطفۀ ادبیات انقاب اسللامی ایران شللکل گرفت و در طول نزدیک به سه دهه چه تحوالتی را 
پشت سر گذاشت. برای انجام این کار، گاه شمار ادبیات انقاب اسامی را با معیارهای نظری و 
روش شناختی ترکیب کردیم تا تاریخ ادبیات این انقاب غنای بیشتری پیدا کند. در قالب این 
بازشناسی، نشان دادیم که چگونه نخستین مطالعات دربارۀ انقاب اسامی ایران در چارچوب 
سللنت کارکردگرایانه شکل گرفت و ناموزونی های ناشی از نوسازی شتابان به عنوان مهمترین 

عامل انقاب معرفی شد.
در کنار تبیین کارکردگرایانه، تبیینی مارکسیسللتی هم شللکل گرفللت که جایگاه چندان 
برجسته ای پیدا نکرد. سپس تبیین روان شناختی- جامعه شناختی رونق یافت تا مرحلۀ دیگری 
در ادبیات انقاب اسللامی ایران پدید آید. پایبندان این سللنت نظری، با دادن جایگاه محوری 
به دو مفهوم »محرومیت نسبی« و »آنومی« کوشیدند نشان دهند که چگونه نوسازی گسترده 
و شللتاباِن اسللتوار بر درآمدهای نفت، بخش عمده ای از جمعیت عمدتاً شهرنشین را ناراضی و 
بسیج پذیر کرد تا مدعیاِن قدرِت مجهز به ایدئولوژِی دین بنیاد بتوانند آنان را علیه نظم سیاسی 

مستقر بسیج کنند.
چهارمین مرحله در تاریخ تحول ادبیات انقاب اسامی را عمدتاً تبیین های سازمانی شکل 
دادند که پرسللش محوری آن ها به ناتوانی در سرکوب و توانایی بسیج اختصاص داشت. تاش 
برای پاسللخ به آن پرسش ها درواقع تاشی بود برای ترسیم تصویری از عوامل مؤثر در ناتوانی 
دستگاه سرکوب )به ویژه ارتش( و توانایی مدعیان قدرت در بسیج ناراضیان و مخالفان )که عمدتاً 
بر شبکۀ مساجد و ایدئولوژی مناسب تشیع محور استوار بود(. نقد چنین تبیین هایی نقطۀ آغاز 
دستۀ دیگری از تبیین ها و شکل گیری مرحلۀ دیگری در تاریخ ادبیات انقاب اسامی بود که 
تمرکز بر وجوه فرهنگی و گفتمانی، وجهِ تمایز آن ها را شللکل می دهد. در این دیدگاه، تاش 
می شد روشن شود که تشیع در چه وضعیت و بستر مناسبی به گفتمان مخالفت مسلط تبدیل 

شد تا بتواند طیف های مختلفی از ناراضیان و مخالفان حکومت را بسیج کند.
سللرانجام از آخرین مرحله در ادبیات انقاب اسامی سخن به میان آمد که سنت معمول و 
متعارفی در انقاب پژوهی نیست. این مرحله را می توان به تبیین عقانی انقاب اسامی ایران 
نسبت داد که در مطالعۀ انقاب ها و دیگر جنبش های اسامی معموالً چندان کاربردی ندارد. 
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ولللی پیچیدگی و متفاوت بودن انقاب اسللامی، پای این نوع تبییللن را هم به ادبیات انقاب 
اسللامی ایران بازکرد تا در چارچوب آن، چارلز کرزمن بکوشللد نشان دهد که انقاب اسامی 
ایران محصول گزینش عقانی اکثر ایرانیانی بود که تحت تأثیر روحانیان مجهز به ایدئولوژی 
تشیع بنیاد، به این باور رسیده بودند که نظم سیاسی مستقر ناگزیر فرومی پاشد، و منفعان، و 
حامیان آن نظم نه تنها بهره ای از ثمرات پیروزی انقاب نخواهند برد بلکه دچار خسللران هم 

خواهند شد.
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