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چکيده

در اين مقاله ،پس از معرفي مختصر کتاب نظريهپردازي انقالبها و شرح خالصهاي از مطالـب آن،
محتواي آن از جهت شکلي و محتوايي نقد و بررسي شده است .کتاب ،نقاط قوت زيـادي دارد و در عـين
حال ،کاستيهايي نيز در آن مشاهده ميشود که مستلزم مطالعة نقادانه و بازنگري با افزودن توضيحهـاي
الزم در پاورقيها است .در جمعبندي و نتيجهگيري مقاله ،پيشنهادها و توصيههاي سازندهاي ارائـه شـده
است.
2

 .1مقدمه

نظريهپردازي دربارة تحوالت سياسي و اجتماعي به طور عام و »انقالب« بـه طـور خـاص ،گرايشـي
علمي در ميان صاحبنظران و انديشمندان جامعهشناسي سياسي به شمار ميرود .سدة بيستم بـا توجـه بـه
تحوالت مهم و بنياديني که در عرصة سياسي و اجتماعي به ويژه انقالبهاي سياسي و اجتماعي بزرگـي
فورن نيز تأکيد ميکند که »سـدة
که در سه دهة پاياني آن روي داد ،قرن انقالبها نام گرفته است .جان َ
بيستم را در مقايسه با زمانهاي قبل از آن ،ميتوان عصر انقالبها نام نهاد) «.ص  .(298کـانون اصـلي
اين انقالبها ،به طور عمده در کشورهاي جهان سومي امريکاي مرکزي و جنـوبي ،افريقـا و آسـيا قـرار
داشته است .بنابراين ،از سوي صاحبنظران» ،قرن بيستم ،قرن انقالبها ناميده شده است«) .ص (212
آغاز هزارة سوم ميالدي ،نويدبخش اين پيام بود که عصر انقالبهاي مدرن و خونين به پايان رسيده
است و ديگر چنين رهيافتي در نظريههاي انقالب پاسـخگوي تبيـين تحـوالت انقالبـي در عرصـههـاي
سياسي و اجتماعي نخواهد بود .به عبارت بهتر ،طليعه هزارة جديد ،تحول در گفتمـان انقـالب بـود .ايـن
* نامه علوم انساني ،شماره  ،16تابستان و پاييز  ،1386صص .109-77
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پيشبيني با انقالبهاي آرام3و بدون خونريزي ـ ولي بنيادين و ساختارشکن ـ که در يـک سـال اخيـر در
برخي کشورهاي جهان روي داد ،تأييد ميشود .درواقع ،جهان شاهد گونههاي جديدي از انقالب است که
بدون هرگونه توسل به خشونت و خونريزي ،در نظام سياسي و اجتماعي يک کشور ،تغييرات اساسـي بـه
بار ميآورد .به نظر ميرسد اين تحول در ماهيت انقالب ،ناشي از پيامدهاي فرايند جهانيسازي در گسترة
گيتي باشد ـ که خود موضوع بحث ديگري است .براي تمايز انـواع جديـد انقـالب ،مـيتـوان از اسـامي
»انقالب مخملي«» ،انقالب نرمافزاري«» ،انقالب رسانهاي« و »انقالب رنگين« بهره جست .آفتاب عمر
چنين انقالبهايي نخستين بار در آغاز دهة  90سدة بيستم طلوع کرد؛ اما نتوانسـت گسـترة جهـان را در
برگيرد و تنها در اروپاي شرقي محدود ماند .رويدادهاي سياسي ناشي از فروپاشي اتحاد جمـاهير شـوروي
در سال  1989در اروپاي شرقي )به جز روماني( به طور کلي بدون خشونت تحقق يافت .اين رويـدادها در
چکسالواکي چنان آرام بود که »انقالب مخملـي« نـام گرفـت؛ و تحـوالت سياسـي و اجتمـاعي کـه در
کشورهاي گرجستان ،اوکراين و قيرقيزستان اتفاق افتاد ،به ترتيـب انقـالب مخملـي ،انقـالب نـارنجي و
4
انقالب سفيد ناميده شد.
اين تحوالت بدون توسل به خشونت ،درگيري و خونريزي و بـا آرامـي بـه سـقوط نظـام سياسـي و
جايگزيني نظام سياسي طرفدار غرب منجر شد و تغييرات اجتماعي مهمي به بار آورد .بر اين اسـاس و بـا
توجه به تفاوت ماهوي اينگونه انقالبها با انقالبهاي مدرن ،ميتـوان آنهـا را در رديـف انقـالبهـاي
پستمدرن طبقهبندي کرد.
با اين حال ،نظريهپردازي دربارة انقالبها به پايان نرسيده است و هنوز اين رهيافت علمي در کـانون
توجه و مرکز بحث حوزة جامعهشناسي سياسي قرار دارد؛ زيرا براي تبيين انقالبهاي نوين ،ابتدا بايـد بـه
بررسي انتقادي نظريههاي مدرن انقالب پرداخت و سپس نظريههاي جديدي ارائه کرد که توانايي تبيـين
گونههاي اخير انقالب را داشته باشند .از اين رو ،معرفي و نقد کتاب نظريهپردازي انقـالبهـا ،اثـر جـان

فورن اهميتي به سزا دارد .به طور کلي ،در اين کتاب ،ضمن بررسي فراگير نظريههاي انقالب و توصـيف،
َ
تحليل و تبيين مصداقي بيشتر انقالبهاي جهان ،و ارائة يک چهارچوب نظري مقايسهاي از انقالبهـاي
جهان سومي ،چشماندازي فراگير و تقسيمبندياي نوين از نظريههاي انقالب به دسـت داده شـده اسـت.
بنابراين ،مطالب کتاب در مقايسه با مطالب کتابهـاي مشـابه 5در زبـانفارسـي ،افـق جديـدي بـر روي
خوانندگان و پژوهشگران ميگشايد.
کتاب حاضر ،حاصل کار هشت نويسندة مختلف است که هر يک بـا ديـدگاهي متمـايز و بـر محـور
موضوعي متفاوت و تخصصي به بررسي نظري انقالب پرداختهاند .اما گردآوري ،هدايت ،سـازماندهـي و
فورن بر عهده داشته و لذا روش علمي و جهتگيري تحليلي و استداللي
کارگرداني اين مجموعه را جان َ
وي ،تأثيري اساسي در ساماندهي و تدوين اين اثر داشته که مقدمـه و دو مقالـة پايـاني و نتيجـهگيـري
کتاب ،نشانگر اين تأثير است .به عبارت ديگر ،کتاب مجموعة مقـاالتي را دربرمـيگيـرد کـه چهـارچوب
فورن پايهريزي کرده و روح تحليلي خود را در آن دميده است.
نظري و روش علمي آن را َ
اين مقالة انتقادي ،پس از طرح بحث مقدماتي و بيان مسئله ،در چند بخش تدوين و ارائـه مـيشـود:
نخست ،معرفي مختصر کتاب و تبيين جايگاه ايران و تحوالت انقالبي آن در متن؛ دوم ،بررسي شـکلي
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اثر؛ سوم ،بررسي و نقد محتوايي متن؛ چهارم ،جمعبندي ،نتيجهگيـري و ارائـة پيشـنهاد و توصـيههـاي
سازنده و اصالحي براي بهبود کيفيت شکلي و محتـوايي اثـر .اميـد اسـت مقالـة انتقـادي حاضـر بـراي
خوانندگان و پژوهشگران عالقهمند به حوزة نظريههاي انقالب مفيد و قابل استفاده باشد.
 .2معرفي کتاب
 .1-2کليات

فـورن( ،دو
کتاب نظريهپردازي انقالبها ،از پيشگفتار مترجم )فرهنگ ارشاد( و مقدمة ويراستار )جان َ
بخش و ُنه فصل تشکيل و با واژهنامة انگليسي ـ فارسي و فارسي ـ انگليسـي ،کتابنامـه و نمايـه آراسـته
شده است.
مترجم محترم در ابتداي پيشگفتار ،نويسنده ]ويراستار[ مجموعه و ساير آثارش را معرفي کـرده و بـه
طور مختصر مزاياي کتاب را برشمرده و ديدگاه انتقادي خـود دربـارة مطالـب مـتن را شـرح داده اسـت.
فورن ،به طرح بحث ،بيان مسئله ،و شـرح اهـداف مجموعـه
مقدمه ،حاوي مطالبي است که با قلم رساي َ
پرداخته و به طور مختصر ،محتواي تکتک مقالهها و نويسندگان آنها را معرفي کرده است .به نظـر وي،
»شايد گفتمان انقالب در حال تغيير است ] ...و[ شايد کنشگران و فعاالن انقالب در حـال عـوض شـدن
هستند ] ...اما[ در هر حال ،انقالب تا پايان تاريخ با ما خواهد بود) «.ص (15؛ بنابراين» ،تنها مطالعة ژرف
تاريخي و بررسي گستردة جغرافيايي ميتواند آيندة انقالب را روشن سـازد) «.همـان( .بـه همـين دليـل،
برداشتهاي نظري و علمي مختلف در اين کتاب بررسي ميشود.
بخش اول :مرز ساختارها ،چهار فصل را در برميگيرد و نگاهي سـاختارگرايانه بـه بحـث نظريـه-
پردازيهاي انقالبها دارد.
فصل اول :رويکردهاي دولت محوري دربارة انقالبهاي اجتماعي ،نوشتة جـفگـودوين ،بـا بحثـي
کوتاه بر پاية رويکردهاي دولت محوري ،گونههـاي چهارگانـة نظريـههـاي دولـت ـ اسـتقالل ،دولـت ـ
توانايي ،دولت ـ فرصـتيـابي سياسـي ،و دولـت ـ سـاختمانگرايـي را مطـرح و نقـاط قـوت و ضـعف و
محدوديتهاي آن را به طور نقادانه بررسي کرده و وضعيت انقالب کوبا را به عنـوان شـاهد مـدعا مـورد
مطالعه قرارداده است .نويسنده قلمرو و چشمانداز مفهوم »دولت« را چنان گسترش ميدهد کـه روابـط و
تأثيرهاي آن بر ساختارها و کنشگران ديگر ـ عرصة بـينالمللـي ،جامعـة مـدني و فرهنـگ سياسـي ـ را
دربرگيرد.
فصل دوم :نظريههاي ساختاري دربارة انقالب ،اثر تيموتي ويکام ـ کراولـي ،افـق چشـمانـدازهاي
ساختاري انقالب را دنبال ميکند .وي انواع مختلف نظريهپردازيهاي ساختاري را معرفي و نقاط قـوت و
ضعف و توانايي تحليلي و تبييني اين ديدگاه را بررسي ميکند .او درمييابد کـه ديـدگاه سـاختارگرايان و
فرهنگگرايان تا اندازة زيادي در تداوم همديگر و مکمل يکديگر هستند؛ زيرا سـاختارگرايان همـواره بـه
توجه داشته و فرهنگگرايان به پيامدهاي آن انديشيدهاند .بنابراين ،هيچ کدام به تنهـايي بـه
علل انقالب ّ
نتيجه نميرسند و بايد به تمهيد سازوکار هماهنگکننده و انسجامبخشي بپردازند.
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در فصل سوم :کارگزاران انقالب ،نوشتة ريچارد الکمـن ،دربـارة نقـش نخبگـان ،بـه ويـژه سـتيز
نخبگان در وقوع تحوالت انقالبي و اثر متقابل انقالب بر ستيز نخبگـان و سـاختارهاي اجتمـاعي بحـث
ميشود .بحث الکمن دربارة نخبگان و تودهها است و او مقولة انقالب را در روشهاي منحصر به فـردي
دستهبندي ميکند .الکمن درمييابد که نخبگان از چالشهـاي انقالبـي تـودههـا در امـان هسـتند و در
مواردي نيز ناکام ميشوند؛ و طرح نظريهاي دربارة موفقيت يا شکست کنشگران انقالب در دسترسـي بـه
قدرت و تأثيرهاي ساختاري »موفقيت« را نتيجه ميگيرد.
فصل چهارم :افزايش جمعيت و بحرانهاي انقالبي ،تأليف جک گلدستون ،بررسي رابطة افـزايش
جميعت و بحرانهاي سياسي را در مرکز توجه قرار ميدهد و نگـاهي سـاختارگرايانه بـه فراينـد افـزايش
جمعيت ،همراه با توسعة محدود و ناهماهنگ دارد .ايـن فراينـد بـه  .1کـاهش توانـايي دولـت .2 ،سـتيز
نخبگان ،و  .3توانايي بسيج تودهاي منجر ميشود پيامد آن ،بحرانهاي سياسي است .نويسنده ميخواهـد
تأثير جمعيتشناختي بر انقالب را به واسطة نهادهاي سياسي ،اجتمـاعي و اقتصـادي تشـريح کنـد .او بـا
مطالعة نمونههاي گوناگون انقالب در جهان و با کمک يک دسته عوامل کليدي ،پيوندهاي ميان افزايش
جمعيت و بحرانهاي سياسي را بررسي ميکند .اين عوامل کليدي عبارتانـد از :کـاهش توانـايي دولـت
براي ادارة جامعه ،از خود بيگـانگي کنشـگران نخبـه ،و فعـال شـدن جنـبش تـودهاي کـه در آن مـردم
شهرنشين و جوانان سهم برجستهاي در شکلگيري پيامدهاي انقالب دارند.
بخش دوم ،بازنگري فرهنگ و کارگزاري نام دارد و فصل پنجم تا نهم را شامل ميشود .در ايـن
بخش ،نقش کارگزاري انقالبي ،اساسيتر تلقي مـيشـود .کـارگزاران فرهنگـي ،انديشـههـا و آرمـانهـا،
جنسيت ،نژاد ،و گفتمان هستند که به عنوان کارگزار واقعي انقـالب معرفـي مـيشـوند و نقـش آنهـا در
بحرانهاي انقالبي به محک ارزيابي و نقادي نهاده ميشود .درواقع ايـن بخـش» ،فرهنـگ را بـه مرکـز
مطالعة انقالبها فراخوانده و برنامة کار خود را از بررسيهاي ساختارگرايي محض جدا نموده است) «.ص
 .(272وجه تمايز اصلي بخش اول و دوم در همين نکته نهفته است.
در فصل پنجم ،انقالب در جهان واقعي ،نوشتة آريک سلبين ،با تأکيد بر نقش کارگزاران فرهنگـي
و انديشهسازان انقالبي ،اين باور پرورانده ميشود که امروزه نظريههاي ساختاري به تنهـايي نمـيتواننـد
اشکال خاص وقوع انقالبهاي اجتماعي را به طور مطمئن معين کنند؛ بنابراين بايد مردم را از نو به ميدان
تحليل آورد ،زيرا »انقالبها ظهور نميکنند ،بلکه ساخته ميشوند) «.ص .(180
در فصل ششم :جنسيت و انقالبها ،اثر والنتين م .مقدم ،نقش زنان در شکلگيري انقـالبهـا ،و
انقالبها و پيامدهاي جنسيتي آنها به بحث نهاده شده و الگوهاي نمونـهاي از انقـالب الجزايـر ،انقـالب
ايران ،و انقالب در کشورهاي اروپاي شرقي يادآوري شده است .به زعم نويسنده» ،آرمانها و کنشهـاي
سياسي ،فارغ از مقولة جنسيت نيستند و تحول اجتماعي و شکلگيري دولت ،مستلزم تغييـر در مناسـبات
جنسيتي ،پيکربندي جديد طبقاتي و مناسبات مالکيت است«.؛ عالوه بر آن» ،تفاوتگذاري بين انقالبهـا
برحسب پيامدهاي جنسيتي ،گوياي آن است که جنسيت در حقيقـت بعـدي همبسـته در فراينـد انقالبـي
است و بايد از سوي جامعهشناسان انقالب ،ارزش مفهومي به آن داده شود) «.ص (213
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فصل هفتم :نژاد و فرايند انقالبهاي امريکايي را کريستوفر مک اولي به رشتة تحرير درآورده و در
آن ،رابطة نژاد و انقالبهاي ضداستعماري ،جنگهاي هويتيابي و استقاللطلبانه ،و خودمختاريخواهي،
بررسي شده است .نويسنده بر اين اعتقاد است که يک انقالب اصيل بايد رشتههاي فرهنگـي ـ نـژادي و
نيز خواستههاي مادي جوامع سياهپوست و سرخپوست را در تار و پود انقالبي در هم َ َتند .از جنبـة عملـي،
ويژگيهاي نژادي ـ فرهنگي هر دو اجتماع ،ضرورتاً خواستهاي يک طبقة انقالبي را متبلـور مـيسـازد؛
زيرا شمار زيادي از سياهان و سرخپوستان در طبقة کارگر قرار دارند .با اين حال» ،بيترديد نژاد به تنهايي
عامل نهايي پيروزي يا شکست يک انقالب امريکايي نيسـت؛ امـا ايـن هشـدار ،اهميـت نـژاد را چـه در
راهبردهاي جنبشهاي انقالبي و چه در پيامدهاي آن منتفي نميکند) «.ص .(259
فورن آن را تدوين و تأليف کرده
عنوان فصل هشتم ،گفتمانها و نيروهاي اجتماعي است که جان َ
است .در اين فصل ،نقش فرهنگ و مطالعات فرهنگي در سياسي مقاومت و مخالفت« بـه کمـک گرفتـه
ميشود و از سوي ديگر ،چگونگي تفسير و بازسازي اين فرهنگ با نيروهـاي اجتمـاعي انقالبـي ارزيـابي
ميشود .در نتيجه» ،فرهنگ« نقشي پيچيده و اساسي در ايجاد انقالب و پيامدهاي بعدي آن ايفا ميکند.
فورن ،واپسين فصل کتاب را نيز ـ که حاصل جمعبندي نهايي رويکرد کتـاب و نتيجـة منطقـي
جان َ
فصلهاي هشتگانة پيشين است ـ به نگارش درآورده است:
عنوان فصل نهم ،جامعهشناسي تطبيقي ـ تاريخي انقالبهاي اجتمـاعي کشـورهاي جهـان سـوم
است .در اين فصل ،علل انقالبهاي مختلف در جهـان سـوم بررسـي و طيـف وسـيعي از انقـالبهـاي
گوناگون شناسايي و معرفي شده است ،که عبارتاند از :انقالبهاي اجتماعي موفق ،انقالبهاي اجتماعي
نافرجام ،انقالبهاي اجتماعي ضداستعماري ،انقالبهاي اجتماعي واژگـونشـده ،انقـالبهـاي سياسـي،
تالشهاي غيرانقالبي يا عدم تالش براي انقالب .هدف نويسنده اين است کـه بـا توجـه بـه پيامـدهاي
گوناگون انواع متفاوت انقالبها ،الگوهاي تحليلي و مشخص فراهم سـازد .ايـن روش ،براسـاس تحليـل
بولين يا جدول واقعيتهاي بولين و با تدوين دقيق جـدولي از واقعيـتهـا صـورت گرفتـه اسـت کـه بـه
پژوهشگر امکان ميدهد الگوهاي عمدة ترکيبي از علل اصلي پيروزي يا ناکامي انقالبها را دسـتهبنـدي
کند .همچنين ،عوامل مربوط به آزمون و تحليل ،از مدل نظري دربارة ريشههاي انقالبهاي اجتماعي در
جهان سوم استخراج شده است .درواقع ،اين عوامل با اسـتفاده از انقـالبهـاي مکزيـک ،کوبـا ،ايـران و
نيکاراگوئه اقتباس و در اينجا استفاده شده است .به عبـارت ديگـر ،علـل و عوامـل پيـروزي يـا شکسـت
تالشهاي انقالبي در قالب جدولهاي دقيقي دستهبندي و نظريههاي منطقـي از آنهـا اسـتخراج و ارائـه
شده است.
 .2-2جايگاه تحوالت انقالبي ايران معاصر در کتاب

تحوالت سياسي و اجتماعي ايران معاصر ،به ويژه انقالب مشـروطيت و انقـالب اسـالمي  1357بـه
عنوان انقالبهاي مهم سدة بيستم ،جايگاه برجستهاي در اين کتاب دارند .درواقع ،در خالل مطالب کليـة
فصلهاي اثر ،به اين تحوالت ،به ويژه انقالب اسالمي اشاره شده و به فراخور موضوع ،تحليـل و تبيـين
مناسب به عمل آمده است .مهمتر از همه ،در فصل نهم ،انقالب اسـالمي ايـران در شـمار پـنج انقـالب
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اجتماعي موفق جهان سوم قرار گرفته و وجود همة پنج عامل علّي انقالبهاي موفـق در آن تأييـد شـده
است.
در مقدمة کتاب ،دو الگوي عمدة نقش زنان در انقالبها به اين ترتيب عنوان شده اسـت .1 :الگـوي
آزادي زنان در انقالبهاي سوسياليستي که با انقالب روسيه شروع شد و در آن ،بر برابري جنسي بيش از
تفاوت جنسي تأکيد ميشود؛  .2الگوي زنان در خانواده که انقالب فرانسه به طور متناقض پيشرو آن بـود
و انقالبهاي مکزيک ،الجزاير ،ايران و کشورهاي اروپاي شرقي در قرن بيستم از آن پيـروي کردنـد .در
همة اين موارد ،زنان نقش مهمي در شکلگيري انقالب داشتند) .ص (21
جنبشهاي انقالبي پرتوان در سدة بيستم ،در فضايي انحصارطلبانه رشـد کـردهانـد :بلشـويکهـا در
روسيه ،کمونيستها در چين و ويتنام ،جنبش  26ژوئيه کاسترو در کوبا يا ائتالف گستردة مخالفان شاه در
ايران و جنبشهاي چريکي امريکاي مرکزي )ص (36؛ زيرا حکومتهاي خودکامه يـا ديکتـاتوريهـاي
موروثي نوين ،در برابر حرکتهاي انقالبي بسيار آسيبپذير هستند مانند نهـاد سـلطنت مطلقـه در چـين،
ايران و روسيه )ص  .(38همچنين ،بر تأثير مسلم آرمان يا ايدئولوژي و جنشهاي آرمانگرا در شکلدهي
پيامدها و رفتارهاي انقالبي در ايران و نيکاراگوا تأکيد و کاربرد تحليل اسکاچپل در بررسي انقالب ايـران
تأييد ميشود .بر اين اساس ،توانايي طغيان طبقـات پـايين ،حاصـل تلفيـق انسـجام سـاختاري داخلـي و
استقالل ساختاري خارجي در برابر قدرت نخبگان است )ص  77و .(76
به هنگام بررسي همبستگي ميان فشار جمعيت و بحرانهاي سياسي ،در فهرست اسامي  25کشور ـ
که در دهة  80ميالدي نرخ رشد ساالنة  %3و بيشتر داشتهانـد ــ نـام ايـران ديـده مـيشـود .از ديـدگاه
نويسنده ،تعداد زيادي از اين کشورها کانون عمدة جنگهاي داخلي ،انقالبها و اعتـراضهـاي خيابـاني
بودهاند .اين همبستگي چيزي بيش از يک همبستگي آماري ارزيـابي مـيشـود )ص  .(146اگـر دولـت و
نخبگان بر سر عاليق جمعيت رو به رشد ،با يکديگر به ستيز برخيزند ،حتي دولتهاي با رشـد اقتصـادي
باال نيز نخواهند توانست دامنة ستيزه را کنترل کنند .براي مثال ،در ايران ،کوشـش حکومـت شـاه بـراي
کنترل جمعيت فزاينده و افزايش منابع دولتي ،از يک سو ،با بازاريان بر سر کنترل فرايند اقتصـاد در حـال
رشد ،و از سوي ديگر ،با نخبگان مذهبي بر سر رهبري جمعيـت فزاينـدة شـهري ،بـه سـتيزه برخاسـت.
بنابراين ،ترکيبي از عوامل افزايش سريع جمعيت ،توسعة محدود و نـاموزون ،و تخريـب منـابع روسـتايي،
شرايطي به وجود ميآورد که بخش عظيمي از مردم در فقر نسبي به سر ميبرند ،در حالي کـه اقليتـي از
مردم براي کسب ثروت بيشتر با هم رقابت ميکنند .تورم ،اين توزيع نامتعادل منابع را تشديد ميکند و به
صورت بزرگترين تهديد براي تأمين درآمد طبقة متوسط نمايان ميشود .در کشورهايي چون ايران ،مصر
و افريقاي شمالي که بنيادگرايان اسالمي ،ستيزهجويان و تـودههـا را بـه خـدمت مـيگيرنـد ،ترکيبـي از
تهديدهاي فيزيکي ،کمبودهاي شغلي ودرآمدي و تورم سرکش ،سربازان آماده و مستعدي را بـراي بـروز
اعتراض سياسي به وجود ميآورد .مبارزات انقالبي ناب ،مانند ايران ،نيکاراگوئه ،فلسطين ،الجزايـر و پـرو،
جنبشهاي ايدئولوژيک يا آرمانگرايانه هستند .اين جنبشها ،احتماالً بر بنيادگرايي مذهبي ،ملـيگرايـي،
سوسياليسم ،ليبراليسم يا ترکيبي از آنها متکي هستند که به صورت اعتراض و نافرماني مدني با حکومـت
ظاهر ميشود .به طور کلي ،ايدئولوژيهاي انقالبي سدة بيستم در خاورميانه ،در بنيادگرايي مذهبي ريشـه
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داشتند :جنبش وهابي در عربسـتان ،آزاديخـواهي قانونمنـد در انقـالب مشـروطة ايـران و مبـارزههـاي
ضدامپرياليستي و مليگرايانه بعد از آن ،دولتهاي سوسياليستي اقتدارگرا )ناصريسم در مصر و نظامهـاي
بعثي در عراق و سوريه( و رجعت به بنيادگرايي اسالمي در ايران ،الجزايـر و مصـر .همـة ايـن آرمـانهـا
ناپايدار بودند و زمينة آرماني براي بسيج انقالبي را در برهههايي از سدة بيستم فراهم کردند )ص – 155
 .(153کمکهاي اياالت متحدة امريکا به رژيمهاي وابسته نيز نتوانست از وقوع اين انقالبها جلـوگيري
کند .دو فقره از بزرگترين و گستردهترين کمکهاي امريکا در تاريخ معاصر ،به سايگون و تهران شد .اما
نه تنها هيچ کدام در حفظ دوستي اين کشورها با امريکـا مـؤثر نيفتـاد؛ بلکـه ويتنـام و ايـران بـه سـوي
جنبشهاي انقالبي سوق داده شدند و دشمني خود را با امريکا علني ساختند .زيرا اياالت متحدة امريکا به
نظامهاي حکومتي سابق اين دو کشور کمک ميکرد )ص .(156
نويسندة فصل پنجم ،تحت تأثير يرواند آبراهاميان ،جنبشهاي چپگراي ايران را تا اندازهاي زير نفوذ
و تأثير انقالب کوبا و آثار چه گوارا ارزيابي ميکند .به نظر وي» ،آنها از سال  1963با شاه مبارزه کردند و
نقش قاطعي در پيروزي انقالب ايران در سال  1979داشتند« )!( )ص .(172
به نظر نويسندة فصل ششم ،تحول در مناسبات جنسيتي در پيامدهاي انقالبي ،به ويژه در انقـالبهـاي
روسيه ،چين و ايران ،بسيار چشمگير بود .در انقالب ايران ،جنسيت در ترکيـب بـا روابـط طبقـهاي ،يـک
عامل علّي خيزش عليه رژيم شاه را به وجود آورد و دسـت کـم بخشـي از ائـتالف انقالبـي را در جهـت
اسالمي کردن سوق داد .به عبارت ديگر ،رشد چشمگير زنان طبقة متوسط و زنان بورژوازي »غربگرا«،
موجبات آزار مردان اليههاي پاييني طبقة متوسط را فراهم آورد که تمايل داشتند نقش سنتي زنان را بـه
عنوان بخشي از اهداف انقالب بهبود بخشند .به طور کلي ،در همة انقالبها ،شکلگيري همة رفتارهـا و
تصميمگيري انقالبي ـ از خرد و کالن و از الگوهاي جنبش انقالبي ،تشـکيل دولـت ،مجلـس مؤسسـان،
قانون اساسي و سياستگذاري تا پويايي خانواده و روابط درونخانوادگي ـ عميقاً تحت تأثير آرمان جنسيت
است )ص  .(188در انقالب ايران ،تعداد بيشماري از زنان شرکت داشتند .آنـان ماننـد سـاير گـروههـاي
اجتماعي ،داليل گوناگوني براي مخالفت با شاه داشتند :محروميت اقتصـادي ،سـرکوب سياسـي ،تعيـين
هويت اسالمي ،و گرايش به جامعة سوسياليستي .بنابراين ،تظاهرات خياباني ،گروههاي عظيمي از زنان را
دربرميگرفت که به نشانة مخالفت با بورژوازي يا انحطاط غربگرايانة رژيم پهلوي ،با پوشش اسالمي به
خيابانها ميآمدند .اما آنان انتظار اجباريشان حجاب را نداشتند .از اين رو ،بسياري از زنان طبقة متوسـط
ليبرال و چپگرا به اين سياست اعتراض کردند .اما زنان اليههاي پاييني طبقة متوسط کـه پايـة طبقـاتي
رهبري جديد اسالمي را تشکيل ميدادند ،از اسالمي شدن ايران حمايت مـيکردنـد؛ زيـرا الگـوي آنـان،
حضرت فاطمه زهرا )س( به عنوان اسوة شرافت ،مبارزه و فدارکاري بود .قانون اساسي نيز جايگاه زنان را
در جامعة آرماني اسالمي مطابق ديدگاه رهبري جديد ترسيم کرد :جايگاه زن در خـانواده بـر پايـة بسـيار
ارزشمند مادري قرا گرفت که مسلمان مسئول تربيت کند؛ زيرا مقـام مـادري و کـانون خـانواده ،ارزشـي
اجتماعي تلقي ميشد .نويسنده ،در ارزيابي نهايي نتيجه گرفته است که به طور کلي ،جمهـوري اسـالمي
وظيفة حفظ خانواده و همبستگي اجتماعي را به زنان منسوب کرده و وحدت انقـالب اسـالمي ،از طريـق
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حفظ حجاب و هماهنگي کامل ،بيانگر نقش بارز ايرانيان در شکل دادن انقالب از نوع پدرساالري اسـت!
)ص .(198 – 200
در فصل هشتم ،براي بررسي انقالب از چشمانداز فرهنگي ،مورد انقالب ايران از انقـالبهـاي نـاب
تحليلي و مصداقي ارزيابي ميشود .البته در بررسي انقالبها ،توجه به انديشة فرهنگ اجتنابناپذير است.
فريده فرهي با گسترش اين الگو براي بررسي انقالبهاي ايران و نيکاراگوئه ،مينويسـد» :فعاليـتهـاي
فرهنگي ،جهتگيريها ،نظامهاي معنيسازي ،و چشماندازهاي اجتماعي ،در ساختن انقالب تأثير دارند«.
فورن نيز بر اساس آثار پيشين خود تأکيد ميکند که انقالب ايـران بـا ائـتالف گسـتردهاي از
)ص َ .(271
نيروهاي اجتماعي ستمديده شکل گرفت و با همبستگيهاي مردمي متشکل از طبقات اجتماعي گوناگون
عمل شد .اما در اين کتاب ،اين نکته را ازدو جهت باز ميکند .1 :آن را به موارد ديگر ارتباط مـيدهـد؛ .2
بحث روشنگري دربارة فرايندهايي که طي آنها همبستگيهاي ياد شده به کمک فرهنـگهـاي سياسـي
مخالف شکل ميگيرد ،ارائه ميکند .با اين حـال ،وي بـر ايـن عقيـده اسـت کـه فرهنـگ ،محـور فهـم
فرايندهاي انقالبي است؛ خواه براساس بينش سلبين دربارة حفظ ائتالف باشد يا براساس شناخت باليايي
که قدرت انقالب را تهديد ميکند )ص .(274
فورن ،انقالب ايران مطالعات نسلي نو از پژوهشگران را مستقيماً به حـوزة فرهنـگ کشـاند و
به نظر َ
ارزيابي تأثير اسالم انقالبي را در ايجاد انقالب ضروري ساخت .در اين پژوهشها ،نـوعي اسـالم همگـن
تصور ميشود که تنها علت رويدادهاي انقالب معرفي ميشود .در حالي که فرهنگهاي سياسي پشتيبان
انقالب ،بين گفتمانهاي عرفي )سکوالر( و اسالمي پلي ساختند که نيروهاي مختلـف اجتمـاعي سـازندة
انقالب را به گونهاي متمايز جذب کرد .اين گروهها عبارت بودند از .1 :اسالم مبارزهجويانة امـام خمينـي،
 .2اسالم راديکال شريعتي .2 ،اسالم ليبرال بازرگان .4 ،مليگرايي دموکراتيک جبهة ملي .5 ،مارکسيسـم
متعارف حزب توده .6 ،مارکسيسم راديکال فداييان خلق .7 ،سوسياليسم اسالمي مجاهدين خلق.
در همة رگههاي فرهنگي مخالف رژيم ايران ،دو عنصر مشترک عمده وجود داشت :اوّل اينکه همـه
خواستار پايان اقتدار شاهنشاهي بودند؛ دوم اينکه روابط ميان ايران و اياالت متحدة امريکا بايد بازنگري و
متضمن وابستگي کمتر ميشد .امام خميني تجسم بارز اين دو خواست همگاني بـود؛ کـه حمايـت همـة
بخشهاي جنبش انقالبي را جلب کرد ،يا اينکه دستکم همة آنهـا بـه رهبـري نمـادين ايشـان احتـرام
گذاشتند .اما هوشيارانه ،جنبههاي متعارض برنامة کار خود )يعني موضع ضدکمونيستي دولت اسـالمي( را
رقيق کرد تا از اين زاويه بتواند حداقل رضايت رقباي سازمان يافتـة خـود را ـ در بـين نيروهـاي چـپ و
ليبرال ،در هر دو ديدگاه عرفي و شرعي ـ به دست آورد) .ص (276 – 277
در فصل نهم ،علل انقالبهاي مختلف جهان سـوم بررسـي و براسـاس علـتهـاي موجـد انقـالب،
دستهبنديهاي مختلفي ارائه ميشود؛ که انقالبايران جزءِ دستة اول ـ يعني انقالبهاي موفق اجتماعي ـ
قرار ميگيرد.
دستهبندي کلي انقالبها به اين ترتيب است:
 .1انقالبهاي موفق :مکزيک ) ،(1910 – 1920چـين ) ،(1911-1949کوبـا ) ،(1953 – 1959ايـران
) ،(1977 – 1979و نيکاراگوئه )(1977 – 1979؛
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 .2جنبشهاي اجتماعي ضداستعماري :الجزاير ،ويتنام ،آنگوال ،موزامبيک ،زيمباوه؛
 .3انقالبهاي موفق کوتاه مدت :گواتماال ،شيلي ،جامائيکا ،گرانادا؛
 .4انقالبهاي نافرجام :السالوادور ،گواتماال ،پرو؛
 .5انقالبهاي سياسي :چين ،بوليوي ،هائيتي ،فيليپين؛
 .6تالشهاي غير انقالبي ،در جوامعي که از ساير راهها ،تحولي سريع در کشور ايجاد کردهاند ،مانند کره
جنوبي ،تايوان ،مکزيک ،ترکيه ،مصر ،برزيل ،آرژانتين ،زئير.
هدف اساسي اين دستهبنديها آن است که با توجه به پيامدهاي گونـاگون آنهـا ،الگوهـاي تحليلـي
مشخصي فراهم شود .براي طبقهبندي انقالبها ،از ديدگاهي تأليفي استفاده شـده اسـت کـه در آن ،بـر
توازن ميان عوامل دوگانـه ـ ماننـد سـاختار و کـارگزاري ،اقتصـاد سياسـي و فرهنـگ ،دولـت و سـاختار
اجتماعي ،و عوامل داخلي و خارجي ـ تأکيد ميشود .درواقع ،براي اينکـه يـک انقـالب اجتمـاعي موفـق
شکل گيرد ،پنج عامل علّي بايد با هم ترکيب شوند .1» :توسعة وابسته؛  .2حکومت سرکوبگرا ،انحصارگرا
و متکي به شخص؛  .3شکلگيري و تبلور فرهنگهاي سياسي مقاومت و بحـران انقالبـي همـراه بـا .4
رکود اقتصادي؛  .5ارتباط باز با نظام جهاني )يعني امکان نفوذ خارجي() «.ص  .(300جمع اين پنج عامل،
فـورن
شرايط مناسبي فراهم ميسازد که موجب تقويت جريان انقالب اجتماعي ميشـود .پـژوهشهـاي َ
دربارة انقالبهاي مکزيک ،کوبا ،نيکاراگوئه و ايران ،به کشف اين عوامل منجر شده اسـت .بـراي مثـال،
وضعيت ايران در دورة شاه ،الگوي قابل مطالعهاي از توسعة وابسته بود ،و افزايش بادکنکي درآمـد نفـت،
تورم ،مسکن نامناسب ،بينوايي روستاييان و مهاجرت به شهرها ،از عوامل بـارز آن بـه شـمار مـيرفـت.
فرهنگ سياسي در هر دو کشور ايران و کوبا ،آميزهاي فعال و گسترده از مليگرايـي ،عـدالت اجتمـاعي و
مــذهب بــود؛ کــه راه اتحــاد طبقــات چندگانــه را همــوار ســاخت و پــس از رکــود اقتصــادي در آســتانة
انقالب ،گروههاي مخلتفي را که طبقات متوسط و تقريباً باال را در برميگرفت ،دور هـم جمـع کـرد )ص
 .(307نظام باز جهاني با سياسيت خارجي متمايل به حقوق بشر کـارتر نيـز کاميـابي انقالبيـون ايرانـي و
نيکاراگوئهاي را تسهيل کرد )ص .(324
وضعيت چين در سال  ،1949الگوي جالبي بود که بعدها سرمشق انقالبيون کوبا ،مکزيـک ،ايـران و
نيکاراگوئه شد .به گفتة بولين ،چين نمونة بارز نمايشدهندة تمـامي پـنج عامـل مـذکور ـ يعنـي توسـعة
وابسته ،دولت انحصارگر ،فرهنگهاي سياسي فراگير مقاومت ،رکود اقتصادي و نظام باز جهـاني ـ اسـت
که مظهر موفقيتآميز اين پنج انقالب اجتماعي موفق جهان تلقي ميشود .بنابراين ،هـر الگـوي موفـق،
شامل عوامل پنجگانة  ،ABCDEنشانگر حضور همة پنج عامل است و اين الگوي منحصر به فرد صـرفاً
در انقالبهاي اجتماعي موفق يافت ميشود که ايران نيز يکي از آنها است) .ص (308
 .3بررسي و نقد شکلي کتاب

 .3-1نقاط قوت يا برجستگيها

ـ به طور کلي سبک نگارش اثر روان و رسا است .برخي نارساييها و ابهامهاي جزئـي نيـز ناشـي از
سيطرة ادبيات متن اصلي بر متن ترجمه است که با ويرايش دوباره قابل رفع است )نمونـههـا در قسـمت
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بعد ارائه خواهد شد(.
ـ قواعد ويرايش و نگارش در ترجمة متن ـ به طور کلـي ـ رعايـت و از ادات فارسـي در جـاي خـود
استفاده شده است.
ـ کيفيت حروفنگاري ،صفحهآرايي و صحافي کتاب مطلوب و مناسب است .در طـرح جلـد اثـر نيـز
تصويري مبهم از يک چريک انقالبي در امريکاي التين در درون يک زمينة دايرة سرخ )به معناي خـون(
ترسيم شده است که چشمانداز تيره و تاريکي در برابرش قرار دارد .اين طرح تقريباً با محتوا و مفاد کتـاب
هماهنگ است.
ـ اگر از اين کتاب به عنوان يک منبع درسي ،مثالً براي درس اختياري »انقالبهاي جهان« در دورة
کارشناسي رشتة علوم سياسي ،بهرهگيري شود ،حجم کتاب براي يک درس چهار واحدي تناسب دارد؛ در
غير اين صورت ،حجم مطالب آن بيش از نياز دروس دو واحدي و سه واحدي تلقي ميشود.
ـ استفاده از شکل )هفت مورد( و جدول )هفت مـورد( و تـدوين و تنظـيم واژهنامـههـاي انگليسـي ـ
فارسي و فارسي ـ انگليسي بر مطلوبيت کتاب افزوده و نشانگر بهرهگيـري نويسـندگان مقالـههـا از ابـزار
علمي ضروري براي ارائه و تفهيم بهتر مطالب است.
 .3-2نقاط ضعف يا کاستيها

ـ همانگونه که اشاره شد ،برخي نارساييها و ابهامهايي که در خالل مطالب کتاب مشاهده ميشود،
بر سالست و رواني اثر لطمه ميزند؛ از جمله :بند دوم صفحة ) 43که جمالت آن طوالني و نارسا اسـت(،
بند دوم صفحة  ،68سطرهاي  16-19صفحة  ،84بند سوم صفحة  ،251بند دوم صـفحة  ،252سـطر 17
صفحة ) 285که به نظر ميرسد به جاي »از ائتالف« ،به کار بردن »به ائتالف« صحيحتر باشد.
ـ بعضي اشتباهات تاريخي ،اماليي يا تايپي در کتاب ديده ميشود .براي نمونه:
 .1نام »سيمون بوليوار« ـ رهبر جنبش آزاديخواه امريکاي جنوبي و مبارز نامدار ونزوئاليي ـ اشتباه به
کار برده شده است؛ يعني يک بار در صفحة ] ،229خانم[ »سيمون دوبوار« ـ نويسندة چپگراي فرانسوي
ـ و دو بار »بوليوار« ذکر شده است.
 .2در سطر اول صفحة  ،284آمار مرگ و مير کودکان  28درصد ذکر شده که احتماالً  2/8درصد يـا
 28در هزار صحيح است.
 .3تاريخ دقيق انقالب  26ژوئيه کوبا در صفحههاي  279و  ،280ميان سالهاي  1953و  1955خلط
شده است؛ که سال  1953صحيح به نظر ميرسد.
ـ اسامي همة نويسندگان مقالهها ،بر روي جلد کتاب ذکر نشده و کل مطالب اثـر بـه ويراسـتار آن ـ
فورن ـ نسبت داده شده است .در حالي که اين کتاب ،مجموعـه مقالـههـاي هشـت نويسـندة
يعني جان َ
مختلف است که هر يک از چشماندازي متفاوت به نظريهپردازي انقـالبهـا نگريسـته و تبيـين موضـوع
خاصي را بر عهده داشتهاند .بنابراين ،زيبنده است عنوان مجموعه مقاالت و اسامي همـة نويسـندگان بـر
روي جلد کتاب افزوده شود.
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ـ اسامي خاص برخالف روال رايج ،با قلم سياه يا قلم کج )ايتاليک( از مطالـب ديگـر متمـايز نشـده
است .ضمن اينکه اين تمايزگذاري ،بر زيبايي حروفچيني ميافزايد.
در پايان اين بخش مي توان به طور کلي ارزيابي مثبتي از ابعاد شکلي اثـر ارائـه داد؛ زيـرا ،بـه طـور
اساسي ،نقاط قوت و برجستگيهاي درخور توجه کتاب ،برخي نکات منفي و کاستيهاي جزئي موجـود را
تحتالشعاع خود قرار ميدهد ،به عبارت ديگر ،نقاط قوت چشمگير اثر بر نقاط ضعف جزئي آن ميچربـد.
با اين حال ،تقويت برجستگيها و رفع کاستيها به هنگـام تجديـد چـاپ احتمـالي کتـاب ،بـر زيبـايي و
مطلوبيت جنبههاي مختلف شکلي اثر خواهد افزود.
 .4بررسي و نقد محتوايي کتاب

 4-1نقاط قوت يا برجستگيها

ـ نويسندگان مقالهها ،در جاي جاي اثر خود از انواع مختلف واژهها و اصطالحات تخصصي در حـوزة
تحوالت سياسي و اجتماعي بهره برده و اثري کالسيک و دانشگاهي ارائه دادهاند .برخي از اين واژههـا و
اصطالحات عبارتاند از :نافرجام ،کارگزاران انقالب ،تودة مردم ،دولت ،بسـيج انقالبـي ،نظـام حکـومتي،
استبداد ،اقتدارگرايي ،اجبار ،قدرت ،نيرو ،زور ،فشار ،تنگنا ،ناراضي ،نارضايتي ،قهـر ،خشـونت ،خرابکـاري،
کارشــکني ،توطئــه ،تبــاني ،جنــگ ،جنــگ ضداســتعماري ،جنــگ داخلــي ،ســتيزه ،ســرکوب ،فروپاشــي،
خودمختاري ،ائتالف ،مشارکت ،مشروعيت ،توسعه .براي آشنايي بيشتر با اين واژهها تخصصي ،مـيتـوان
به بخش واژهنامه هاي انگليسي ـ فارسي و فارسي ـ انگليسي کتاب در صفحههاي  349 – 357مراجعـه
کرد .بنابراين ،وضعيت کتاب از حيث کيفيت کاربرد اصطالحات تخصصي ،مطلوب و بسيار مناسب ارزيابي
ميشود.
ـ مطالعة مطالب کتاب و مراجعه به بخش واژهها ،بيانگر آن است که مترجم محتـرم تـالش زيـادي
براي معادلسازي اصطالحات تخصصي به کار برده است؛ همچنين ،در مواقع ضـروري ،برخـي واژههـا و
اصطالحات تخصصي را در زيرنويس و پاورقي ،به شکلي روشن و صريح توضيح داده است .البتـه گـاهي
همين توضيحات خود بر ابهامهاي موجود ميافزايد ـ که در جاي خود گفته خواهد شـد .بـه طـور کلـي،
کيفيت معادلسازي واژههاي تخصصي در اين اثر ترجمه مناسب است.
ـ نويسندگان مطالب ،از بيشتر ابزار علمي الزم و ممکن ـ به فراخـور موضـوع بحـث ـ بـراي تبيـين
دقيق و تفهيم بهتر مطالب خود بهره جستهاند :نخست ،در مقدمة کتاب ،زمينههاي ورود به موضوع طـرح
شده است ،به عبارت ديگر ،طرح بحث و بيان مسئله بـه شـکلي مناسـب صـورت گرفتـه اسـت؛ دوم ،در
ابتداي هر يک از مقالهها نيز طرح بحث مقدماتي و بيان مسئله مشاهده ميشود؛ سـوم ،در مقالـة پايـاني
کتاب يک جامعهشناسي تطبيقي ـ تاريخي از انقالبهاي اجتماعي جهان سوم به عمـل آمـده اسـت کـه
جمعبندي مقالههاي پيشين را در درون خود نهفته است و نتيجهگيري منطقي مباحث کتاب به شمار مي-
رود .عالوه بر آن ،در تمامي مقالهها از ابزار علمي الزم ،مانند طرح بحث مقدماتي ،تقسـيمبنـدي مناسـب
موضوعها ،تشريح دقيق مطالب ،جمعبندي مباحث ،نتيجهگيري نهايي ،شکل ،نمودار ،جـدول ـ در بيشـتر
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موارد ،به طور مقايسهاي ـ استفاده شده است .فهرست شکلها و جدولها ،نشانگر ايـن امـر اسـت .البتـه
کتاب فاقد هرگونه نقشه ،تصوير ،و آزمون است.
ـ کتاب با تقسيمبندي کلي انقالبها و رويکردها و رهيافـتهـاي اساسـي در مطالعـة انقـالبهـا و
نظريهپردازي دربارة انقالبها ،به رويکرد ساختاري )دولت محوري ،ساختارگرايي ،کارگزاري ،و جمعيـت-
شناسي( از يک طرف و رويکرد فرهنگي و کارگزاري )کارگزاري ،جنسيتي ،نژادي ،گفتماني ،جامعهشناسي
تطبيقي( از طرف ديگر ،بيشتر نظريههاي انقالب را در برگرفته و در عـين حـال ،افـق جديـدي در حـوزة
نظريهپردازي انقالبها گشوده است .بنابراين ،جامعيت موضوع و محتواي اثر به عنوان يک منبع و مرجع
دانشگاهي و پژوهشي مناسب و مطلوب تلقي ميشود.
ـ با توجه به نکتة باال ،محتواي اثر کامالً با عنوان آن مطابقت دارد؛ زيرا هدف کتاب ،نظريـهپـردازي
در حوزة انقالب از چشماندازهاي مختلف و ارائة الگوهاي دقيق و در عين حال کالن و تخصصـي بـراي
مطالعه و پيش بيني شرايط انقالب و پيامدهاي احتمالي آن است .در اين راستا ،رهيافـت جديـدي دربـارة
نظريهپردازي انقالبها در کتاب اتخاذ و ارائه ميشود .اگر بتوان سرفصلهاي درس نظريههـاي انقـالب
را به عنوان معيار ارزيابي مطالب و سرفصلهاي کتاب در نظر گرفت ،بايد گفت که رويکرد سرفصلهاي
مصوب شوراي عالي برنامهريزي ،رويکردي تاريخي و کالسيک به نظريههاي انقالب و تحوالت انقالبي
است .بنابراين ،ظاهراً مطالب اين کتاب با سرفصلهاي مذکور هماهنگي و تطـابق نـدارد .بـا ايـن حـال،
رويکرد اثر به صورت تلويحي ،نظريههاي کالسيک در حوزة نظريهپردازي انقالبها ،يعنـي نظريـههـاي
کالسيک و قديمي و نظريههـاي رئاليسـتي ،مارکسيسـتي ،کارگردگرايانـه ،دورکهـايمي ،وبـري ،و روان-
شناختي را دربرميگيرد؛ اما عناصر جديدي مانند دولت ،نخبگان ،جنسيت )زن( ،نژاد و قوميـت ،جمعيـت،
گفتمان و فرهنگ را به اين حوزه ارتباط ميدهد و بـر غنـا و گسـترة مفهـومي در حـوزة نظريـهپـردازي
انقالبها ميافزايد .بنابراين ،با توجه به تطورات مفهـومي و تحـوالت روششـناختي در حـوزة تحـوالت
سياسي و اجتماعي ،به ويژه نظريهپردازي انقالبها ،سرفصل درس نظريههاي انقالب نيازمنـد بـازنگري،
اصالح و روزآمدسازي است تا با نظريههاي جديد از يک سو ،و تحوالت سياسي و اجتماعي و انقـالبهـا
از سوي ديگر هماهنگ شود.
شايان توضيح است که مطاب کتاب حاضر ،با سرفصلهاي درس اختياري انقالبهاي جهان در دورة
کارشناسي رشتة علوم سياسي مطابقت چشمگيري دارد و نيازهاي اين حوزة درسي را برطرف مـيسـازد؛
چرا که در آن ،همه يا بيشتر انقالبهاي جهان در قرن بيستم بررسي و دربارة آنهـا نظريـهپـردازي شـده
است .بنابراين ،دادهها و اطالعات دقيق ،دستهبندي شده ،روزآمد و کامل و البته نظريهپردازي شـدهاي در
اختيار خوانندگان و عالقهمندان گذاشته شده است .از سوي ديگر ،هدف سرفصلهـاي درس مـذکور نيـز
بررسي تاريخي ،اجتماعي و سياسي انقالبهاي جهان براي شناخت انگيزهها و عوامل پيدايش انقالبها
و پيامدهاي آن است .از اين رو ،اين کتاب حوزهاي گستردهتر از سرفصلهاي درس انقالبهاي جهـان را
دربر ميگيرد.
ـ به نظر ميرسد اين کتاب ،با توجه به اينکه در آن ،رويکرد جديدي به نظريهپردازي انقالبها اتخاذ
و در خالل آن به مصاديق مختلف انقالبهاي سياسي و اجتماعي در نقاط مختلف جهـان پرداختـه شـده
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است ـ تا از طريق اين مطالعات موردي ،نظريههاي انقالب تبيين و الگوهـاي تحليلـي ارائـه شـود ـ اثـر
مناسبي براي تحقيق و پژوهش از يک سو ،و تدريس در دورههاي کارشناسي و کارشناسي ارشـد رشـته-
هاي علوم سياسي و جامعهشناسي و علوم اجتماعي از سوي ديگر ،باشد .با اين حال ،براي تکميل مباحث
موردنياز و رفع کمبودهاي کتاب ميتوان از آثار مشابه فارسي و انگليسي بهره جست .فهرست آثار فارسي
مشابه در بخش يادداشتها آمده است.
ـ مقالههاي کتاب در خالل نظريهپردازي انقالبها ،دادههاي مهمي دربارة انقـالبهـاي جهـان ،بـه
ويژه انقالبهاي سدة بيستم و تحوالت انقالبي دهههاي  80 ،70و ـ اوايل دهة ـ  90ميالدي ارائه مـيکننـد.
براي اين منظور ،نويسندگان از منابع و مراجع مختلف اين دوره بهره بردهاند .درواقع ،گسترة منـابع غنـي
کتاب ،تا سال  1996ميالدي را دربرميگيرد .بنابراينف روزآمدي دادهها و اطالعات کتاب ـ بـا توجـه بـه
اينکه معموالً آثار خارجي تقريباً پس از يک دهه به فارسي برگردانده مـيشـوند ـ مناسـب و قابـل قبـول
ارزيابي ميشود.
ـ چهارچوب نظري ،روش مطالعاتي و شيوة نظريهپردازي کتاب جديد و نو به نظر ميرسد .به عبـارت
ديگر ،کتاب افق جديدي در حوزة نظريهپردازي انقالبها مـيگشـايد .ايـن موضـوع ،بـه ويـژه در نحـوة
تقسيمبندي کالن نظريهها و عطف توجه به موضوعاتي چون »افزايش جمعيت و بحرانهـاي انقالبـي«،
»جنسيت و انقالبها«» ،نژاد و بحرانهاي انقالبي« و »جامعهشناسي تطبيقـي ـ تـاريخي انقـالبهـاي
اجتماعي جهان سوم« ،ملموس و محسوس است .در فصل آخر ،علل کاميـابي يـا ناکـامي انقـالبهـاي
جهان سومي به صورت مقايسهاي بررسي و انقالبهـاي موفـق ،نافرجـام ،واژگـون شـده ،تـالشهـاي
غيرانقالبي ،انقالبهاي سياسي ،انقالبهاي اجتماعي ،و جنگهاي ضداسـتعماري از هـم تفکيـک و بـه
طور جداگانه دستهبندي و معرفي شدهاند .در اين راستا ،از روشهاي آماري ،معادلههاي رياضي و جدول و
شکل ،استفاده شده است )ص  .(298 – 347بنابراين ،کتاب از حيـث نـوآوري و افـقگشـايي مطلـوب و
مناسب است و در مقايسه با آثار مشابه ،ارزش علمي و محتوايي زيادي دارد.
ـ نظم و انسجام مطالب ،با توجه به تقسيم بندي کالن و جزئـي مطالـب و چيـنش مقالـههـا ،بسـيار
دقيق ،منطقي و هماهنگ است .مباحث کتاب با بررسي نظريههاي ساختاري و به ويـژه دولـت محـوري
آغاز و به نظريههاي کارگزاري ،گفتماني و نقش نيروهاي اجتماعي در انقالبها ،منتهـي شـده اسـت .در
مقالة پاياني نيز يک مطالعة تطبيقي از تمامي انقالبهاي کامياب و ناکام ارائه شده است.
ـ فهرست منابع مقالهها از يک سو ،و کتابنامه اثر از سوي ديگر ،بيانگر کفايـت و تنـوع منـابع مـورد
استفاده است )ص  .(356 – 377درواقع ،نويسندگان کتاب ،نه تنهـا از کليـة آثـار موجـود بـراي بررسـي
تخصصي موضوع و تبيين نظرية خود بهره جستهاند ،بلکه ويراستار متن ،کتابنامهاي غنـي و کـمنظيـر در
حوزة انقالبها فراهم کرده است .در اين فهرست ،جديدترين آثار و پژوهشهاي مربوط به انقـالبهـاي
بزرگ معاصر ،يعني روسيه ،چين ،ايران و ساير انقالبها در قارة اروپا )تحوالت کشورهاي اروپاي شـرقي
و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي( ،قارة امريکا )کشورهاي امريکاي شمالي ،امريکاي مرکزي و امريکـاي
جنوبي ،به ويژه مکزيک ،نيکاراگوئه ،کاستاريکا ،گواتمـاال ،السـالوادور ،کوبـا ،جامائيکـا ،گرانـادا ،هـائيني،
بليوي ،پرو ،شيلي ،برزيل ،آرژانتين و ،(...قارة افريقا )کشورهاي مصر ،الجزاير ،آنگوال ،زيمباوه ،موزامبيـک،
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زئير و (...گردآوري و معرفي شده است .بنابراين ،کفايت منابع کتاب بسيار خوب است و تنوعي از ديدگاه-
هاي مختف را دربردارد .مهمتر اينکه از اين منابع براي تبيين نظريهها به خوبي استفاده شده است.
ـ اگرچه امکان دسترسي به منابع اصلي براي تطبيق مطالب کتاب وجود ندارد ،به نظر ميرسد دقـت
در استنادها و ارجاعهاي مطالب خوب است و بيشتر مطالب به منابع و مراجع اصلي اسـتناد و ارجـاع داده
شده است و درواقع ،کمتر مطلبي را ميتوان يافت که فاقد منبـع باشـد ،مگـر مطـالبي کـه تحليـلهـاي
شخصي ،استنتاجات علمي و نتيجهگيريهاي مؤلفان از مطالب قبلي باشد.
فـورن ـ را از آثـار قبلـياش
ـ جهتگيري علمي و فلسفي ويراستار و گردآورندة اين اثر ـ يعني جان َ
ميتوان دريافت که به ايدئولوژي و روشهاي علمي چپ تمايل و گرايش داشته است .با ايـن حـال ،بـه
نظر ميرسد اين جهتگيري به دو دليل در اين کتاب تعديل شده و به بستر انصـاف و بـيطرفـي علمـي
غلتيده است :نخست اينکه تحوالت سياسي و اجتماعي آغازين سـالهـاي دهـة  90مـيالدي در اروپـاي
شرقي و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ،از يک سو ،و افول گفتمان چپگرايي ،انقالبيگري و راديکاليسم
سياسي از سوي ديگر ،و ظهور نحلههاي انتقادي و تجديدنظرطلبانه در انديشههاي مارکسيستي و چـپ-
گرايانه از ديگر سو ،و ظهور نحلههاي انتقادي و تجديدنظرطلبانه در انديشـههـاي مارکسيسـتي و چـپ-
گرايانه از ديگر سو ،انديشمندان اين نحلة فکري را به بازنگري در مباني فکري ،انديشهها و آراي سياسي
فورن براي گردآوري ،تنظيم و تدوين ايـن اثـر علمـي ،از
و روش شناسي علمي خود واداشت؛ دوم اينکه َ
قلم نويسندگان متعددي ـ که در دانشگاههاي مختلف تدريس و پژوهش کـردهانـد و بـه مکاتـب فکـري
گوناگون ،به ويژه ليبرال دموکراسي تعلق خاطر دارند ـ ياري جسته است .اين گروه پژوهشي ،از محققـان
و صاحبنظران رشتههاي علوم سياسي ،جامعهشناسي و اقتصاد سياسي و به ويژه انقـالبهـاي سياسـي و
اجتماعي به شمار ميروند .بنابراين ،جهتگيري علمي و فلسفي اثر ،بيطرفانـه و منصـفانه و در راسـتاي
يک پروژة تحقيقاتي دانشگاهي ارزيابي ميشود .جان کالم اينکه اثر حاضر ،درصدد ارائة يک جمـعبنـدي
علمي و داوري منصفانه و نهايي از تحوالت انقالبي در قرن انقالبها يا سدة بيستم است.
ـ متأسفانه امکان دسترسي نگارندة اين سطور به نسخة اصلي 6کتـاب فـراهم نبـود تـا بتـوان داوري
درست و قابل اعتمادي دربارة چگونگي برگردان اثر به عمل آورد .با ايـن حـال ،بـا توجـه بـه پيشـگفتار
مترجم محترم و مطالب کتاب ميتـوان چنـين اظهـارنظر کـرد کـه مـتن حاضـر ،ترجمـة کامـل کتـاب
 Theorizing Revolutionsبه شمار ميرود و مترجم کامالً به ادبيات نويسندگان و چهارچوب مقالههاي
آن وفادار بوده و امانت در ترجمه را رعايت کرده است .به عبارت ديگر ،روح متن اصلي بـر مـتن ترجمـه
حاکم است و کامالً احساس ميشود.
ـ مترجم در حد متعارف به اصول ترجمه )معادليابي دقيق ،توضيح و نقد مطالب در قالب نگارش مقدمه
و پاورقي و (...توجه داشته است؛ زيرا معادليابي براي واژههاي تخصصي را به طور جـدي پيگيـري کـرده و
برخي توضيحات کوتاه ـ ولي ضروري ـ را در پاورقي آورده است که به تبيين و تفهيم بهتر مطالـب کمـک
مـيکنـد )بـراي نمونـه ،ص  111 ،78 ،62ـ  233 ،228 ،226 ،193 ،128 ،110ـ  239 ،231ـ ،(301 ،235
همچنين ،در پيشگفتار خود ،يک گزارش و معرفي نقادانه از سرفصلها و مطالب مـتن ارائـه و خواننـدگان را
براي مطالعه و تحقيق در دو بخش اصلي و فصلهاي نه گانة کتاب مهيا کرده است )ص .(9 – 14
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ـ بررسي زمينهها ،علل ،فرايند و پيامدهاي انقالب اسالمي ايران ،به طور مسـتقيم در دسـتور کـار و
سرلوحة برنامة ويراستار کتاب و نويسندگان مقالهها قرار ندارد؛ اما با توجه به شـمارة صـفحاتي کـه ذيـل
واژة ايران به در نماية کتاب ذکر شده است )ص  ،(381با مراجعه به مطالب اين صفحهها ميتوان به اين
نتيجه رسيد که در بيشتر موارد ،نمونة انقالب ايران و ساير تحوالت انقالبي در تـاريخ معاصـر ايـران بـه
عنوان مصداق بحث مورد اشاره ،بررسي و نقد شده است .در بيشتر اين مطالب ،رويکـرد اثـر بـه تبيـين و
تحليل تحوالت انقالبي ايران ،علمي و پژوهشي است .در کل ،از اين مطالب رويکـرد منفـي و غيرعلمـي
استنباط نميشود؛ زيرا در اين مباحث ،هم نقاط قوت و هم نقاط ضعيف ـ به طور يکسان و بـيطرفانـه ـ
تحليل و تبيين ميشوند .خالصهاي اين مطالب در بخش معرفي اثر آورده شد؛ که بيانگر رويکـرد علمـي
اثر به تحوالت ايران است و سوگيري خاصي از آن استنباط نميشود .بـا ايـن حـال ،انتقادهـاي وارده در
قسمت بعد مطرح خواهد شد.
ـ با توجه به ابعاد علمي و غناي محتوايي اثر و بررسي انقالبهاي سياسي و اجتماعي معاصر جهـان
که در چهارچوب نظريههاي مختلف صورت ميگيرد و بر زوايا و عناصر گوناگون انقالبها پرتويي روشن
ميافکند ،مطالعة اين کتاب براي مدرسان ،دانشجويان و پژوهشگران حوزة جامعهشناسـي سياسـي مفيـد
ارزيابي ميشود؛ زيرا با مطالعة آن ،با جديدترين رهيافتهاي نظري در حوزة نظريهپردازي انقالبها آشـنا
ميشوند .بديهي است اين توصيه به معناي ناديده گرفتن برخي ايرادهاي شکلي و محتوايي کتاب نيست.
بنابراين ،هنگام مطالعة آن بايد نگرشي انتقادي اتخاذ شود تا سره از ناسره تفکيک شود .به هر حال ،نقاط
قوت کتاب بر نکات ضعف آن ميچربد و آنها را پوشش ميدهد.
 .4-2نقاط ضعف يا کاستيها

ـ به رغم قوت و برجستگي اثر از حيث معادلسازي واژههاي تخصصي ،برخي معادلهاي آن چنـدان
مناسب به نظر نميرسد .براي مثال ،واژة ترکيبي »دولت ـ ساختمانگرايي« )بند آخر ص  (28مبهم است
و منظور نويسندة مقاله را که »بر چگونگي تأثير دولت در شکل دادن به هويتها و پيونـدهاي اجتمـاعي،
آرمانها ،و حتي عواطف کنشگران در جامعة مدني توجه دارد« )ص  ،(30صريح و روشن بيان نمـيکنـد؛
همچنين associational networks ،در زيرنويس صفحة  45کتاب به »شبکة ارتباطهاي اجتمـاعي يـا
مجمعي يا انجمني« برگردانده شده است بيآنکه دليل خاصي براي اين تعدد تعابير ذکر شـود ،عـالوه بـر
آن ،اين اصطالح در صفحة » 43شبکههاي ارتباطي« و در بند آخر صـفحة » 45شـبکههـاي مجمعـي«
ترجمه شده است .درواقع ،در طول متن ،در ترجمة برخي واژههاي تخصصي ،يک سبک و روال منطقـي،
هماهنگ و يکنواخت به کار نرفته است .بنابراين ،نوعي اغتشاش مفهومي در اين موارد ديده ميشود.
ـ با توجه به گسترة جغرافيايي کتاب که همة نقاط جهان را دربرميگيرد ،اسـتفاده از نقشـه و تصـوير
براي ترسيم نقاط انقالبخيز جهان ،براي تفهيم بهتر مطالب ضروري به نظر ميرسد که متأسفانه از ايـن
ابزار استفاده نشده است.

 □ 82نقد برتر  /مقاالت برگزيدة پنجمين دوره جشنواره نقد کتاب

ـ ضرورت بررسي نقادانة ادبيات موضوع و سير تحول نظريهپردازي انقالبها در مقدمة اثـر احسـاس
ميشود که متأسفانه صورت نگرفته است .به عبارت ديگر ،سابقة تاريخي موضوع کتاب تبيين نشده است
تا با بررسي انتقادي نظريههاي کالسيک انقالب ،تبيين جديدي از نظريههاي نوظهور انقالب ارائه شود.
ـ نويسنده بر اين عقيده است که »تمامي فصول اين کتاب ،فرهنگ را به مرکـز مطالعـة انقـالبهـا
فراخوانده و برنامة کار خود را از بررسيهاي ساختارگرايي محض جدا نموده است) «.ص  .(272در حـالي
که اين ادعا صرفاً دربارة بخـش دوم کتـاب صـدق مـيکنـد و ماهيـت بخـش نخسـت بـه طـور کلـي،
ساختارگرايانه است.
ـ با توجه به اينکه منابع مورد استفاده در کتاب ،تنها گسترة زمـاني  1996و قبـل از آن را در برمـي-
گيرد ،چنين به نظر ميرسد که اين کتاب با تأخيري هشت ساله ترجمه و منتشر شده است .ايـن معضـل
معموالً گريبانگير آثار ترجمه در زبان فارسي است؛ که بايد راهحل و روش مناسبي براي رفع ايـن نقيصـه
اتخاذ و تمهيدات الزم براي ترجمة سريع منابع مناسب به زبان فارسي انديشيده شود.
ـ به رغم رويکرد علمي و پژوهشي آشکار اثر ،نگرش ايدئولوژيکي چپگرايانة برخي از نويسندگان از
خالل مطالب رخ مينمايد .براي نمونه ،در مقالة چهارم بخش اول ،ظهور جنبشهاي آرمانگرا به شـرايط
مادي نسبت داده و اين شرايط شالودة الزم براي فعال شدن آرمانها در درون فرهنگهاي فعال مخالفان
تلقي ميشود .به عبارت ديگر ،به نظر نويسنده ،بحرانهاي ايدئولوژيک از شرايط مادي ،ماننـد فشـارهاي
جمعيتي و ضعف اقتصادي ريشه ميگيرند )ص  .(155امروزه با افول گفتمان چپگرايي و بياعتبـار شـدن
روشهاي مارکسيستي ،ضعف اساسي اين نوع نگرش ،تحليل و تبيين تحوالت سياسي و اجتماعي کـامالً
آشکار و عيان شده است .عالوه بر آن ،فرهنگ به طور کلي روبناي شرايط مادي و اقتصادي تلقي نمـيشـود.
بديهي است اين رويکرد تحليلي ساختارگرايانه مبتني بر زيربناي مادي و اقتصـادي ،بـا رويکـرد تحليلـي
فرهنگمحور و آرمانگرايانه در بخش دوم کتاب تناسب و هماهنگي ندارد؛ همچنـين ،ادعـاي فرهنـگ-
محوري ويراستار ساختار کتاب را به چالش ميکشد.
تقيـد
ـ به نظر ميرسد ابهامها و خدشهدار بودن رواني ،رسايي و سالست برخي مطالب اثر ،ناشـي از ّ
مترجم به رعايت قواعد زبان انگليسي و روح دستور زبان حاکم بر نسخة متن اصلي است .اين اشـکال در
بيشتر متون ترجمه مشاهده ميشود .از اين رو ،تمهيد راهحلهاي مناسب زبانشناختي و ادبي بـراي رفـع
اين نقيصه و روانساختن مطالب ترجمه ،ضروري است.
ـ به طور کلي ،توصيفهاي اجمالي ،تحليلها و تبيينهاي نويسندگان مقالهها دربارة زمينههـا ،علـل،
فرايند ،و پيامدهاي انقالب اسالمي ايران ،تقريباً با واقعيات موجود مطابقت و هماهنگي ندارد .با اين حال،
کتاب جايگاه ويژه و اهميت درخور توجهي براي انقالب ايران قائل است و آن را در رديـف پـنج انقـالب
موفق اجتماعي جهان سوم قرار داده است.
از اين رو ،بررسي و نقد دقيق ديدگاهها ،طرز تلقيها و ارزيابيهاي ايـن اثـر دربـارة انقـالب ايـران و
ساير تحوالت سياسي و اجتماعي آن ،به ترتيب زير ،اجتنابناپذير به نظر ميرسد:
نخست ،ويراستار در مقدمة کتاب با اشاره به آثار والنتين مقدم ،نقش زنان در انقالبها را در قالب دو
الگو يادآوري مي شود .1 :الگوي پدرساالرانة فرهنگي و اجتماعي زن وابسته بـه خـانواده يـا زن در درون
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خانواده که انقالب فرانسه پيشتاز آن بود؛  .2الگوي برابري خواهانه آزادي زنان يا زن بيرون از خانواده در
انقالبهاي سوسياليستي که با انقالب روسيه شروع شد .به نظر والنتين مقدم ،انقالب فرانسه بـه شـکلي
متناقض ،پيشرو مدل زن در خانواده بود که انقالبهاي مکزيـک ،الجزايـر ،ايـران و کشـورهاي اروپـاي
شرقي در قرن بيستم از آن پيروي کردند .در همة اين موارد ،زنان نقش مهمـي در شـکلگيـري انقـالب
داشتند؛ اما آرمان حکومتهاي جديد بر تفاوت جنسي تأکيد داشت .بنابراين ،نوعي واپـسنگـري صـورت
گرفت .در حالي که ،در کشورهاي سوسياليستي ،در پي انقالب ،زنان به حقوق رسـمي و واقعـي بيشـتري
دست يافتند )ص  .(21خانم والنتين مقدم ،دو الگوي مذکور را با عنوان الگوي رهاسازي زنان از يک سـو
و الگوي وابستگي زنان از سوي ديگر ،دستهبندي و تشريح و پيامـدهاي آن را تبيـين کـرده اسـت) .ص
 213ـ  .(190با يک نگرش انتقادي ميتوان گفت که اوالً اگر پيشرو بودن انقالب فرانسه در الگـوي زن
در خانواده پذيرفته شود )!( ،پيروي انقالبهاي قرن بيستمي ،به ويژه ايران و الجزايـر از ايـن الگـو جـاي
چون و چرا و بحث و گفتوگوي فراواني دارد؛ زيرا اساساً در انقالب ايران ،گفتمان انقالبي حاکم بيشتر از
فرهنگ اسالمي ـ شيعي نشأت ميگرفت .الگوي زنان ايراني در اين انقالب نيز ـ با توجـه بـه حاکميـت
گفتمان اسالمي ـ الگوهاي مذهبي ،به ويژه حضرت فاطمه زهرا )س( بود کـه »اسـوة شـرافت ،مبـارزه و
فداکاري« تلقي ميشد و در کتاب نيز بـه ايـن امـر اذعـان شـده اسـت )ص  .(199ثانيـا ً،در مقايسـه بـا
کشورهاي سوسياليستي ،آزادي و حضور زنان در عرصههاي سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي ايران
بسيار بيشتر و مناسبتر بوده است؛ اگرچه ممکن است به حد مطلوب و اهداف اولية انقالب نرسيده باشد،
زنان ايران ،در راستاي اين هدف حرکت ميکنند .در حالي که در کشورهاي سوسياليستي ،زنان و مـردان
ـ هر دو ـ به طور يکسان در چهارچوب نظام تکحزبي حاکم ،آزادي داشتند و درواقـع در فقـدان آزادي-
هاي عمومي شريک و برابر بودند .بنابراين ،مقايسة وضعيت آزادي زنان در انقالب ايران با وضعيت آزادي
زنان در انقالبهاي سوسياليستي »مقايسة معالفارق« تلقي ميشود و ارزش و اعتبار علمي الزم را نـدارد.
ثالثا ً،آزادي و مشارکت سياسي و اجتماعي زنان در ايران پس از انقالب ،به هيچ وجه با آزادي و مشارکت
آنها در عرصههاي سياسي و اجتماعي کشور در پيش از انقالب اسالمي قابل مقايسه نيست؛ زيرا به طـور
کلي ،آزادي زنان و وضعيت حضور آنها در عرصههاي مختلف کشور به شکل مطلوبي بهبود يافته است.
دوم ،در فصل پنجم ،براساس آثار يرواند آبراهاميان ،جنبش چپگرايانة ايران ،متأثر از انقالب کوبـا و
نوشتههاي چه گوارا ،تحليل و ارزيابي و نتيجه گرفته شده است که اينها نقش قاطعي در پيروزي انقـالب
ايران داشتند )!( اما اين ارزيابي سطحي و سادهانگارانه و اغراقآميز است؛ زيرا به طور کلـي و بـه داليـل
متعدد جنبشهاي چپگرا در ايران ،پايگاه اجتماعي درخور توجهي نداشتند و بنابراين نميتوانستند نقـش
ارزنده و به سزايي در پيروزي انقالب ايران ايفا کنند ـ اگرچه نقش آنها تنهـا بـه عنـوان يکـي از عوامـل
تأثيرگذار بر پارهاي از نخبگان سياسي در فرايند انقالب قابل انکار نيسـت .از يـک طـرف ،اعضـاي ايـن
جنبش به دليل وابستگي به کشورهاي بلوک شرق و هواداراي از ايدئولوژيهاي ماديگرايانه مارکسيستي
و کمونيستي ،جايگاه برجستهاي ميان تودههاي مردم نداشتند؛ زيرا آرمان اصلي مـردم ،گفتمـان اسـالم-
گراي شيعي بود که جهت و هدف حرکت انقالبي آنها را تعيين ميکرد .از طرف ديگر ،در طول سالهاي
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دهة  50شمسي ـ به دليل همين فقدان پايگاه اجتماعي ـ اين جنبش را ساواک تارومار کرده بود و بيشتر
اعضاي آن در زندان به سر ميبردند.
سوم ،در بحث همبستگي بين فشار افزايش جمعيت و بحرانهـاي سياسـي ،فهرسـت  25کشـور ،از
جمله ايران ،آورده شده است که اين کشورها به طور عمده آسيايي و افريقايي هستند .به نظر نويسنده ،در
دهة  90ـ  80ميالدي ،نرخ رشد جمعيت اين کشورها  %3و بيشتر بوده و شمار قابل توجهي از آنهـا کـانون
عمدة جنگهاي داخلي ،انقالب ها و تظاهرات اعتراضآميز بودهاند .در نتيجه ،ايران نيز در جرگة کشـورهاي
مستعد تحوالت انقالبي قرار ميگيرد .اگر به فهرست مذکور نگاهي سـطحي انداختـه شـود ،اصـالً وضـعيت
ايران با ساير اسامي فهرست قابل مقايسه نيست و قرار گرفتن ايران در اين فهرست خود جـاي سـؤال دارد:
تانزانيا ،اتيوپي ،ماداگاسکار ،ماالوي ،روآندا ،نيجـر ،کنيـا ،نيجريـه ،بنـين ،غنـا ،توگـو ،پاکسـتان ،نيکاراگوئـه،
جمهوري يمن ،هندوراس ،ساحل عاج ،سنگال ،اردن ،کنگـو ،تاجيکسـتان ،سـوريه ،نامبيـا ،الجزايـر ،ايـران و
پاراگوئه )ص  147ـ  .(146ايران در اين دورة زماني ،شاهد کمترين تظاهرات اعتـراضآميـز ناشـي از فشـار
افزايش جمعيت بوده و درگيريهاي کردستان نيز در راستاي جنگ خارجي ،يعني جنگ تحميلـي عـراق بـر
ايران قابل تحليل است و يک جنگ داخلي تلقي نميشود .اگر چه اين ادعا از طريق تحقيقات ميداني ،قابـل
بررسي علمي ،نقد و تحليل است ،با اين حال ،همانگونه که خود نويسنده دربارة جمعيت فزاينـدة شـهري در
ايران پيش از انقالب گفته ،فشار ناشي از افزايش نرخ رشد جمعيت در هر کشوري تنهـا بـه عنـوان يکـي از
عوامل تأثيرگذار قابل تحليل است نه به عنوان عامل تأثيرگذار منحصر به فرد )ص  154ـ  .(153عـالوه بـر
اين ،مشکالت اجتماعي و اقتصادي و کمبودهاي زيربنايي است که با دخالت عوامل سياسـي ،يـک جمعيـت
محروم رو به فزوني را به اعتراض و سرکشي و خيزش واميدارد.
توجه به اينکه ،مجموعة مقالههاي کتاب را هشت صاحبنظر و پژوهشگر مختلف نوشتهانـد،
چهارم ،با ّ
در توصيف ،تحليل و تبيين تحـوالت سياسـي و اجتمـاعي ايـران ،بـه ويـژه در مـورد انقـالب اسـالمي،
هماهنگي و انسجام روششناختي و ساختاري در آن ديده نميشود .درواقع ،هر يک از نويسندگان مقالهها
به فراخور روش و چهارچوب نظري خود و با توجه به نيـاز موضـوع بحـث ،از انقـالب ايـران و تحـوالت
انقالبي آن به عنوان شاهد مدعا و مصداق بحث بهره بردهاند .تنها مقالة نهم از اين مسئله مستثني است؛
زيرا از زاوية يک چهارچوب نظري دقيق و مشخص به همة انقالبهاي جهان نگريسته است و بنـابراين،
نگرش دقيق ،هماهنگ ،منسجم و دستهبنديشدهاي به اين انقـالبهـا و در نتيجـه انقـالب ايـران دارد.
فورن فرهنگ را محور اساسي و مهم فرايندهاي انقالبي تلقي ميکند و اين مسئله با توجـه
مهمتر اينکه َ
به ماهيت فرهنگي انقالب ايران بهتر درک ميشود .به عالوه ،از نظر وي ،انقالب ايران همة پـنج عامـل
فورن را دارد .در نتيجه ،انقالب ايران يکي از پنج انقالب موفق اجتماعي جهان قلمـداد
تأثيرگذار موردنظر َ
و معرفي ميشود.
 .5جمعبندي و نتيجهگيري و ارائة پيشنهاد
 .5-1جمعبندي و نتيجهگيري

صرفنظر از برخي ايرادها و اشکالها ،کتاب به طور کلي ،از حيث شکلي و محتوايي مثبت و مناسـب
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ارزيابي ميشود و براي مدرسان ،دانشجويان و پژوهشگران حوزة جامعـهشناسـي سياسـي قابـل اسـتفاده
است .کتاب ،حاوي انواع نظريههاي انقالب و ديدگاههاي برخي صاحبنظران است .آنان با شيوه و روشـي
نو ،در حوزة تحوالت سياسي و اجتماعي يا انقالبها و جنبشها نظريهپردازي کـرده و در ايـن راسـتا ،بـا
بهرهگيري از منابع جديد و معتبر ،نظريههاي خود را در چهارچوب الگوهـاي واقعـي ،يعنـي انقـالبهـاي
سياسي و اجتماعي معاصر جهان ،به محک آزمون و ارزيابي نقادانه نهادهاند .بـه عبـارت ديگـر ،از منظـر
نظريههاي مختلف انقالب ،تقريباً همة انقالبهاي معاصر ،به ويژه انقـالبهـاي سـه دهـة متـأخر سـدة
بيستم ميالدي ،به عنوان نمونه و مصداق بحث ،بررسي و نظريهپردازي شدهاند.
در نتيجه ،يک چهارچوب نظري فراگير »تطبيقي ـ تاريخي« از انقالبهاي جهان سومي ارائـه مـي-
شود .اين تحليل و تبيين علمي ،با استفاده از ابزار علمي ـ مانند طرح بحث مقدماتي ،آمار و ارقام ،شـکل،
نمودار ،جدول ،و معادلههاي رياضي ـ صورت ميگيرد و نتيجهگيري منطقي به دسـت مـيدهـد .در ايـن
شيوه ،بهرهگيري از معادلههاي رياضي ،مـدلهـاي آمـاري و نمودارهـا و شـکلهـاي مقايسـهاي ،نقـش
برجستهاي ايفا ميکند .بنابراين ،روش پژوهش نويسنده يا نويسندگان اثر ،سبکي نو بـه شـمار مـيرود و
افقي جديد در حوزة مطالعات کمّي و کيفي نظريههاي انقالب و تحوالت انقالبي ميگشايد .و در نتيجـه،
الگوي مناسبي براي مطالعه و پيشبيني شرايط بحرانهاي اجتماعي و تحوالت انقالبي تلقي ميشود.
ويراستار و گردآورندة اثر ،مقالههاي مختلف را ـ که هر يک از منظر يـک نظريـه بـه مقولـة انقـالب
نگريستهاند ـ به صورت منطقي ،منجسم ،هماهنگ و جامع در کنار هم چيده و به يک نتيجهگيري علمي
تطبيقي ـ تاريخي دست يافته است .بنابراين ،کتاب به عنوان يک منبع درسي و مرجع پژوهشي ،در کنـار
ساير آثار حوزة نظريههاي انقالب قابل بهرهگيري است .دادهها و اطالعات روزآمد و منابع جديد و معتبـر
و تحليلها و تبيينهاي دقيق اثر هم بر اعتبار آن ميافزايد.
 .5-2پيشنهادها و توصيههاي اصالحي و سازنده

کتاب حاضر ،يک متن ترجمه است و بديهي است که امکان بازنگري اساسي در محتـواي آن وجـود
ندارد .با اين حال ،به منظور بهبود کيفيت شکلي و محتوايي اثر ،پيشنهاد ميشود اصالحات زيـر ـ در حـد
توانايي و dوسع مترجم و ناشر محترم ـ به هنگام تجديد چاپ احتمالي اثر اعمـال شـود تـا جامعـة علمـي
کشور شاهد قوت و غناي علمي بيشتر کتاب باشد:
فورن( بر روي جلد کتاب ضروري به نظـر
ـ ذکر اسامي تک تک نويسندگان مقالهها )همکاران جان َ
ميرسد.
ـ بازنگري در برخي معادلهاي واژههاي تخصصي ـ که کمي ثقيل و غيررايج به نظر مـيرسـند ـ و
انتخاب معادلهاي دقيق ،روشن و رسا ،بر مطلوبيت محتوايي اثر خواهد افزود.
ـ بازنگري در ويرايش فني و ادبي متن ،موجب رفع نارساييها و ابهامهاي موجود در ابعاد معـادلسـازي،
اغالط چاپي و اماليي و ارقام و اشتباههاي تاريخي ميشود .از سوي ديگر ،مطالب متن از قيد و بند زبـان
اصلي کتاب رها ميشود و رنگ و بوي ادبيات بومي و فارسي به خود ميگيرد و در نهايت ،متني روانتـر،
رساتر و سليستر ارائه خواهد شد.
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ـ بهرهگيري بيشتر از ابزار علمي ـ مانند نقشه ،تصوير ،و آزمون ـ براي تبيين و تفهيم بهتـر مطالـب،
بر اعتبار علمي اثر ميافزايد .براي مثال ،با نقشه ميتوان مناطق بحراني و انقالبخيز امريکـاي مرکـزي،
امريکا جنوبي ،آسيا و افريقا را ترسيم و با هم مقايسه کرد .همچنين ،روابـط و تعامـل انقالبيـون و نحـوة
اشاعه و گسترش يا صدور انقالب را تبيين و تحليل کرد.
ـ مهمتر از همه ،با استفاده از پاورقي و زيرنويس و توضيح بيشتر مـيتـوان بـه درک بهتـر و بيشـتر
مطالب کمک کرد و يا زمينههاي ابهام خوانندگان را برطرف کرد .البته اين کار تا حـدي صـورت گرفتـه
است؛ امّا با توجه به احساس نياز ميتوان آن را توسـعه داد .در مـورد تحـوالت ايـران ،بـه ويـژه انقـالب
اسالمي ،ضرورت توضيح در پاورقي و زيرنويس احساس ميشود؛ ضمن آنکه مـيتـوان بـا يـک نگـرش
انتقادي ،رويکرد اثر را به ايران و انقالب اسالمي ايران به بوتة نقد نهاد و آن را به عنوان پيوست مـتن در
چاپهاي بعدي منتشر ساخت.
ـ تببين سابقة تاريخي نظريهپردازي انقالبها در پيشگفتار يا مقدمه الزم است.
پينوشتها

 .1استاديار دانشگاه امام حسين)ع(.
 .2نظريهپردازي انقالبها؛ جان فورَن ]و ديگران[؛ ترجمه فرهنگ ارشاد ،تهران :نشر ني 342 ،1382 ،صفحه.

3. Silence revolutions.

 .4انقالب مخملي يا انقالب نارنجي يا انقالب سفيد يا انقالب آبي مبتني بر خيزش آرام و دموکراتيک نيروهاي اجتماعي
خاموش جامعه براي براندازي نظام حاکم و جايگزيني يک نظام مطلوب است .وجه تسمية اين انقالبها ،ناشـي از اعتراضـات
آرام ولي سازشناپذير نيروهاي انقالبي است که تا هنگام نيل به هدف انقالبي خود ـ يعني براندازي نظام حاکم و جـايگزيني
نظام جديد ـ ادامه مييابد .براي مثال ،در جريان تحوالت انقالبي اوکراين ،هواداران نامزد طرفدار غرب در انتخابـات رياسـت
جمهوري که با حداقل اختالف شکست خورده بود )با پوشيدن لباسهاي نارنجي رنگ مثل ،کاله ،دستکش ،پليور ،پيراهن و(...
و حضور اعتراضآميز شبانهروزي در خيابانها ،صفبندي خود را از نيروهاي هوادار نظام حـاکم متمـايز سـاختند و تـا تحقـق
پيروزي کامل ،اين شيوه و روش اعتراضآميز آرام را ادامه دادند.
 .5ر .ک .به :عباس خلجي» ،معرفي و نقد تطبيقي منابع رايج نظريههاي انقالب« ،نامة علوم انساني ،دو فصلنامة شوراي

بررسي متون و کتب علوم انساني ،ويژة علوم سياسي ،شمارههاي  8و  ،9تابستان ،پاييز و زمستان  82و بهار  ،83ص .5 – 18
در اين مقاله ،نگارنده ضمن معرفي نُه اثر فارسي ،چهار منبع مهم رايج در دانشگاه ها و مراکـز آمـوزش عـالي را بـه صـورت
مقايسهاي بررسي و نقد کرده است .مشخصات منابع مذکور به شرح زير است )که چهار مورد نخست بررسي و نقد شدهاند(:
ـ آلوين استانفورد کوهن ،تئوريهاي انقالب ،ترجمة عليرضا طيب ،چاپ چهارم ،تهران :نشر قومس.1374 ،
ـ حسين بشيريه ،انقالب و بسيج سياسي ،چاپ دوم ،تهران :مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.1374 ،
ـ مصطفي ملکوتيان ،سيري در نظريههاي انقالب ،تهران :نشر قومس.1372 ،
ـ عباس منوچهري ،نظريههاي انقالب ،سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه ها )سمت(.1380 ،
ـ هانا آرنت ،انقالب ،ترجمة عزت اهللا فوالدوند ،تهران :انتشارات خوارزمي.1361 ،
ـ کرين برينتون ،کالبدشکافي چهار انقالب ،ترجمة محسن ثالثي ،تهران :نشر نو.1366 ،
ـ چالمرز جانسون ،تحول انقالبي ،ترجمة حميد الياسي ،تهران :انتشارات اميرکبير.1363 ،
ـ پيتر کالورت ،انقالب ،ترجمة ابوالفضل صادقپور ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.1358 ،
ـ برينگتون مور ،ريشههاي اجتماعي ديکتاتوري و دموکراسي ،ترجمة حسين بشيريه ،تهران :نشر دانشگاهي.1369 ،
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