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اجتماعي ساختارهاي تغيير مسئله و اجتماعي هاي جنبش
آسيايي ايران در
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 از مانع ها جنبش اين بودن شكننده اما كرد، مشاهده استبدادي هاي قدرت ضعف زمان در
 حدودي تا و ايران تاريخ ايستايي دليل مكانيسم اين. است شده  اجتماعي سياسي ـ  تغييرات

 پايان در. است موجود واقعيت از بخشي مبيين تنها ديدگاه دو هر پس. كند مي بازگو را شرق
 پژوهش اين برآيند بلومر، هربرت نظر در جنبش مراحل براساس رابطه اين كشف از پس

 اجتماعي ـ سياسي ساختارهاي دگرگوني مسئله و ها جنبش تبيين براي تلفيقي تئوري عرضه
  است  نظري تلفيق يك به رسيدن مولف داعيه يعني. است ايران جامعه در
  

   .شكننده مقاومت توليدآسيايي، اجتماعي، شيوه هاي استبدادشرقي، جنبش :كليدي مفاهيم
  

  مقدمه
نظران و انديشمندان بسياري درصدد تدوين نظريه جامعي بودند كه با توسل به آن بتوان  صاحب

ز پردا ترين نظريه در اين ميان  كارل ماركس پرآوازه. سازوكار تغيير و تحوالت اجتماعي را تبيين كرد
كند كه  هايي آغاز مي گزاره او به كمك انگلس براي توضيح تاريخ تحوالت جوامع انساني از پيش. است

ها تنها در  هايي واقعي هستند كه غفلت از آن گزاره خواهانه و نه جزميات است، بلكه پيش نه دل«
شان كه  مادي زيست ها عبارتند از افراد واقعي، فعاليت آنان و شرايط آن. تواند صورت گيرد تخيل مي

 ).286: 1389ماركس و انگلس، (» يا از پيش موجود بوده يا با فعاليت خودشان توليد شده است
نخستين عمل تاريخي اين . گزارة سراسر تاريخ، طبعاً وجود افراد انساني زنده است نخستين پيش

د، بلكه اين است كه آنان با انديشن كند اين نيست كه آنان مي افراد كه آنان را از حيوانات متمايز مي
بدين گونه نخستين واقعيتي كه بايد در نظر گرفته شود . كنند توليد وسايل، معيشت خود را آغاز مي

اين واقعيت نه فقط سازمان اوليه . ها با بقيه طبيعت است سازمان بدني اين افراد و رابطة متعاقب آن
ها  را بلكه تمامي تكامل يا عدم تكامل بعدي انسانها و به ويژه اختالف نژادي  و خود به خودي انسان

هاي تاريخي بايد از اين  از نظر ماركس و انگلس همة پژوهش. كند را تا زمان حاضر تعيين مي
  )287: همان(ها، آغاز گردد  شان در طي تاريخ با فعاليت انسان هاي طبيعي و تغيير وضع پايه

هاي تاريخ  گزاره مستلزم فهم رابطه ديالكتيكي پيشپس به تعبير اين دو، فهم تغيير و تحوالت 
جاي كره  هاي مورد نظر ماركس و انگلس، در همه گزاره اما يكي از اين پيش. جامعه انساني است
ها را بين جوامع انساني در پي داشته باشد، زيرا  تواند ساير تفاوت اين تفاوت مي. زمين يكسان نيست

اي موجوديتي  از برآيند ديالكتيكي  اعي هر جامعهبندي اجتم به تعبير مذكور صورت
بندي اجتماعي  پس چون طبيعت شرق و غرب متفاوت از يكديگر است، صورت. هاست گزاره پيش
  .ماركس و انگلس اين كشف را مديون پيشينيان خود هستند. ها نيز متفاوت خواهد بود آن
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يكي به دليل . كند تفكيك مي ماكياولي با درك تفاوت در طبيعت دو نوع حكومت را از هم
در اولي كه در تاريخ . اش استبدادي بوده و ديگري طبقاتي و غير استبدادي ماهيت غير طبقاتي

كنند و وزراء به لطف و اجازه سلطان، او را مشرق زمين مشاهده شده، شاه و كارگزارانش حكومت مي
اند و موقعيت اشراف را نه راف حاكمدر ديگري، شاه و اش. رسانند در حكمراني بر قلمروش ياري مي

ها  اين گونه تقسيم بندي. كند ها حفظ مي لطف و مرحمت فرمانروا كه نجابت و اعتبار خانوادگي آن
هايي را كه ماكياولي و  در سدة بعد، منتسكيو و هگل تفاوت. توان يافت را نزد ديويد هيوم نيز مي

هاي خود را فراتر از پيشنيان  د، پذيرفته و تحليلهاي سياسي شرق و غرب قائل بودن هيوم بين نظام
  ).3-2: 1387آبراهاميان، (خود بردند 

ماركس و انگلس كه به نوعي ادامه دهندة اين سنت فكري بودند، براي اولين بار در اوايل سال 
ها عمدتاً به دليل توسعة مستعمرات و  عالقه آن. شان به شرق معطوف شد ميالدي توجه 1850
ها در نهايت به اين واقعيت رسيدند كه  آن). 4: همان(ي متعاقب آن در آسيا برانگيخته شد ها شورش

بندي اجتماعي  موسوم به شيوة توليد آسيايي در اين جوامع، اعم از نظام قشربندي و  نه تنها صورت
طبقات اجتماعي و نوع نظام سياسي متفاوت از غرب است، بلكه مراحل و سازوكارهاي تغيير و 

اي ديگر از انواع مشاهده شده در  ها نيز گونه  ها و انقالب ها مانند جنبشحوالت اجتماعي در آنت
  .غرب است

  
  بيان مسئله

 خاص يكي ميان آن از كه است كرده شناسايي بشر تاريخ در را توليد شيوة نوع چهار ماركس كارل
 شيوة خصصية ترين مهم. است خشك نيمه و خشك اقليم با ،يعني شيوه توليد آسيايي، جوامعي

 استثمار از شيوه اين در). 175: 1381 آرون،( است دولت از كشان زحمت عموم تبعيت آسيايي توليد
به دولت سوي از موقت پاداشي عنوان به مالكيت و است دولت آن از ها دارايي و امالك تمام انسان،
: 1391ويتفوگل،(است  1مستقل اي طبقه گيري شكل امكان عدم وضعيتي چنين نتيجه. آيد مي شمار

 قرار فشار تحت يا نمايد كنترل را دولت بتواند كه )37: 1384و كاتوزيان،123: 1391ويتفوگل،(
: گويدطور كه ويتفوگل مي كند، زيرا همان مي كنترل را طبقاتي روابط كه است دولت جا اين .دهد

هاي مستقل جامعه به گروهدهد نيروهاي غيردولتي اجازه نمي...«عنوان يك قدرت عظيم  دولت به
 دولت دستگاه عنوان سنگ تعادل و نظارت برتبديل شوند و آن اندازه نيرومند شوند كه بتوانند به

 
  عبارت گفته شده درباال به معناي آن نيست كه اهميت مالكيت را در ايجاد «: ويتفوگل براين عقيده است كه. 1

ساالر، مسئله تفاوت به هر روي به خوبي آشكار است كه در جامعه آب.... انكار كنيم) طبقاتي(هاي اجتماعي تفاوت
  ساالرانه نوعي دارايي خصوصي ثروت ديوان. ندارداجتماعي تنها به قضيه وجود يا گسترة مالكيت خصوصي ارتباط 

گيرد، و توزيعش در ميان ديوانساالران بر شرايط رود، ولي در دارايي دولتي ريشه دارد و از آن سرچشمه ميشمار ميبه
  . )465-464: 1391 ويتفوگل،( »توان آن را برحسب مالكيت خصوصي تبيين كردسياسي مبتني است كه نمي
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 اجتماعي ساخت باشد درست آسيايي توليد شيوة از تعبير اين اگر )87: ويتفوگل، همان(»كنند عمل
 همة كه است اين آن خصوصيت بلكه شود، نمي مشخص آن غربي معناي به طبقاتي نبرد طريق از

  .دارد قرار ديوانيان طبقة يا دولت استثمار تحت جامعه
 تنها انگلس و ماركس. كند مي تصور ايستا را آن در واقع جوامع شرق، تاريخِ از توصيف اين
 كساني نيز ها آن از پس و پيش بلكه كنند، مي مطرح را شرقي جوامع ايستايي كه نيستند كساني
 در و اند كرده اشاره مسئله اين به...  و رودنسون ماكسيم وبر، ماكس ميل، استوارت جان هگل، چون
 مقاالتي سلسله در. م1853 سال در بار اولين انگلس و ماركس). 1373 توسلي،( بودند آن داليل پي
 خصوصي، مالكيت فقدان كه كردند ادعا رسيد، چاپ به  تريبيون ديلي نيويورك روزنامة در كه
. است جوامع اين بر حاكم جمود و ركود اصلي علت آسيايي جوامع در زمين خصوصيِ مالكيت ويژه به

 هاي سلسله درپي پي تغيير صورت به را خود كه آسيايي جوامع سياسي تشكيالت در ادواري تغيير
 ساختار در راديكال تغييرهاي به است نتوانسته دهد مي نشان نظامي سرداران پيروزي يا پادشاهي
 مالكيت وجود عدم به سبب آسيايي جوامع ايستاي ماهيت ها آن نظر از. جامعه منجر شود اقتصادي
 روستايي، هاي جامعه انزواي و اقتصادي خودكفايي مانند است، ارتباط در ديگري مسائل با خصوصي

: 1374 هاشمي،( ساالر ديوان دستگاه يك در متمركز سياسي قدرت و مستقل شهرهاي وجود عدم
54- 55.(      

 اين كل به تشابه و يكدستي بودن ساري و مطلق سكون معناي به خطاست اگر اين ايستايي
 به نگر سطحي و لوح ساده بسيار تحليلي چنين دهندگان ارائه تصور با اين چراكه. قلمداد شود دوره
 هايتفاوت و ناشي از تنوعاتهاي دگرگوني كه معناست بدان شرق تاريخ ايستا از قرائت. آيندمي نظر

 هاي ايجاد شده از پياما اين دگرگوني .پذيرفته شده است طوالني نسبتاً تاريخي دوره يك در موجود
هاي سياسي براي مدت طوالني نتوانسته منجر به تغيير ساختار اجتماعي از هاي قدرتآمد و رفت

وجهي در مدل ماركسيستي كه ونه سهحالت دو وجهي كه حاكميت و مردم درمقابل يكديگرند به گ
دولت، طبقه فرادست و طبقه فرودست و در مدل غير ماركسيستي روابط بين : درآن روابطي بين

شود ايستا پس يادآور مي. دولت، حوزه عمومي فعال و حوزه خصوصي  برقرار است منتهي شود
  .   نيست نوشتار هرگز به منزله سكون تاريخ ناميدن تاريخ شرق از منظر اين

 خواهد طور همان تاريخ پايان تا ها آن اجتماعي بندي صورت ايستاست، جوامع اين تاريخ اگر 
 همچنين و شود ايجاد شرق در داري سرمايه نيروهاي بايد ماركسيستي مدل طبق كه حالي در ماند،

 طبق مثالً. دهد رخ ديگر تغييرات شدند يادآور را جوامع اين ايستابودن كه ديگري هاي مدل براساس
  .برسند تاريخي آگاهي خود به بايد هگل نظر
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 تواند مي ديگري سازوكار چه شود، ساختار منجر تغيير به تواند نمي طبقاتي نبرد كه حال
 و ماركس نظريه كه بود موضوعي آسيايي جوامع درون از دگرگوني كند؟ را ايجاد تغيير هاي زمينه

 اين در ساختاري درون هاي مولفه ماركس نظريه مطابق زيرا كشيد، مي چالش به را ماركسيسم
 وجو  جست اجتماعي ساختار از بيرون در را مسئله اين حل راه خود ماركس،. نبود موجود جوامع

 بايد »متمدن صنعتي هاي ملت« كه بود باور اين بر ميل استوارت جان با آواز هم او. كرد مي
 امنيت مادي، رفاه تكنولوژي، جهت در ها ملت اين خود كه را راهي سازند وادار را ديگر كشورهاي
 كشورهاي در ماركس باور به بنابراين،. كنند دنبال بودند، پيموده داوطلبانه همكاري و شخصي

 و نابودكننده يكي... دهد انجام اي دوگانه ماموريت بايد انگلستان« هندوستان، چون اي مستعمره
 در غربي جامعه مادي بنيادهاي افكندن پي و قديم آسيايي جامعه نابودكردن كننده؛ترميم ديگري
 هم اين از تزاري روسيه مورد در ماركس .)649: 1391 ويتفوگل، از نقل به ماركس(»آسيا

 مانند« سپس و كند عبور داري سرمايه نظام آستانه از بود ممكن روسيه او باور به بود، تر بين خوش
  ).همان(»دهد تن نظامي چنين ناپذير سازش قوانين به غربي، هاي ملت ديگر

 بنديخصوص صورتبه آسيايي نظريه به را عمده انتقاد دو بيروني نيروهاي به توسل اين
 ايستا شرقي جوامع تاريخ كه شد  مطرح جهت آن از نخست انتقاد. داشت بر در آن ماركسيستي

 با جوامع اين ساله هزار چند وخيزهايتنوعات ناشي از افت تمامي منتقدين زعم به و شدند قلمداد
ناديده  »داري سرمايه از پيش« و »شرقي استبداد« ،»آسيايي توليد شيوة«: چون كاربرد عناويني

 از بيروني نيروهاي به شدن  متوسل با ها نظريه اين كه است آن دوم انتقاد. است گرفته شده
 و ندارند را تغييرات دروني سازوكارهاي تبيين توانايي كه طوري به شدند، نقصان نوعي دچار سوي يك
 كشورها اين در را خارجي هاي دولت مستقيم غير و مستقيم دخالت و استعمار حضور ديگر سوي از

  .كنند مي توجيه
 شناسان ايران بعدها كه محققاني. م1960 دهة در بار نخستين ايران، اجتماعي تاريخ بررسي در
 هاي گزاره پيش از يكي عنوانبه جوامع طبيعت در تفاوت گرفتن درنظر بدون شدند، ناميده روسي
 گانه پنج اين مراحل با ايران تاريخ تطبيق صدد در اي مرحله پنج خطي تكامل ايدة براساس اصلي،

 ؛1367 و 1354پيگولوساكايا  ؛1366 ،1354 ،1344 پتروشفسكي ؛1346،1378 دياكونف( برآمدند
 اروپاي طبقاتي تاريخ با ايران اجتماعي تاريخ شناسان ايران اين تحقيقات براساس). 1358 نعماني
 اجتماعي تحوالت و تغيير اصلي سازوكار طبقاتي هاي جنبش همان و است بوده يكسان غربي

 داري سرمايه عصر به ايران ورود و مشروطه انقالب گيري شكل به بورژواها جنبش. آيند مي حساب به
 گونه اين البته ).9: 1993ولي، . (داد  ادامه خود رشد به ها پهلوي حاكميت با فرآيند اين و شد منجر
 خطي تك علمي محافل اكثر است و امروزه شده انجام شرق بلوك ايدئولوژيك فضاي در ها تالش
 ماركس، انديشه از ايدئولوژيك غير هاي قرائت توسعة براساس. كنند مي تاييد را ماركس نظريه نبودن
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 اين به پاسخ ـ در شد انجام ايران اجتماعي تحوالت تاريخ پيرامون بعدي هاي دهه در كه تحقيقاتي
 اي عمده بخش متوسل شدند كه فرض پيش اين به و كردند رد را ايراني فئوداليسم نظريه هاـ نارسايي

ولي، (متأخرترگرچه ايرانشناسان . توان تبيين كردمي آسيايي توليد شيوة ايران را با تكيه بر تاريخ از
هاي در نقد پارادايم شيوه توليد آسيايي درصدد آن برآمدند كه مفروضه) 1392و عبداللهيان،  1380

اساسي اين رويكرد را درخصوص تاريخ ايران رد كرده، مفهوم پردازي جديدي از اين واقعيت ارائه 
همچون رويكرد اول مفاهيم كنند، اما اين محققين هم به ظاهر عالوه بر گريز از نقائص رويكرد دوم 

رغم اذعان به رويكرد اند، ولي در نهايت عليخشك و مقدم بر واقعيت طبيعي را برآن تحميل نكرده
هاي طرح شده در اين بسياري از مفاهيم و مفروضه) بيست و دو: 1380ولي، (پسامدرنيستي

  . انددوگرايي فئوداليسم ـ شيوه توليد آسيايي را بكار برده
پردازي از تاريخ ايران، هاي موجود در اين سه رويكرد و مفهومتمام تشابهات و تفاوت باوجود

هاي متفاوت وجود دارد كه ما را در اثبات مسئله ايستايي تاريخ ايران به تشابهي در اين قرائت
پيگولوسكايا (يعني حتي ماركسيسم شوروي . كندمفهومي كه در اين نوشتار شرح داده شد ياري مي

هاي بنياني تئوري رقيب به مطالعه ـ كه در جهت رد مفروضه) 1358و نعماني 1354ديگران و 
تاريخ ايران پرداخته ـ مصاديقي در جهت ماندگاري و ايستايي جامعه ايران در يك دوره تاريخي 

  عباس ولي اين نكته را چنين بيان . كندبسيار طوالني تحت عنوان دوره فئوداليسم مطرح مي
بندي شوروي در تاريخ ايران، دوره طوالني فئوداليسم است كه دست كم ويژگي عمده دوره« :كندمي

  ). 25: ولي، همان( »دوام داشت 1906تا  224بيش از شانزده قرن از 
عنوان موتور محرك تاريخ و  صاحب نظران پاردايم آسيايي ـ كه عدم وجود تضاد طبقاتي به 

هاست ـ نيز حاكميت يك دوره تاريخي طوالني هاي اصلي آنفرضايستايي ساختار اجتماعي از پيش
. شوندبندي اجتماعي نسبتاً مشابهي در آن تكرار مي شود را با مفاهيم مختلف يادآور ميكه صورت

براي مثال كاتوزيان اين دوره طوالني را ساختار دو وجهي كه يك سوي آن مردم عاري از هرگونه 
  ه قرار دارد توصيف كرده، ويژگي بارز آن را تضاد دولت ـ ملت حق و سوي ديگر حاكم خودكام

او پيش از طرح اين ويژگي از نگاه خود مفهوم ايستايي در نزد ماركس و مصاديق آن از نظر . داندمي
  :دهدخود را را چنين شرح مي

هاي ماركس و نيز سخنان هگل و ديگر كساني كه پيش از ماركس از از گفته« 
اند پيداست كه جامعه آسيايي در چشم آنان تقريباً شرقي سخن گفتهحكومت مطلقه 

كرده كه ظاهراً هرگز به عصر اي ايستا، بدون دگرگوني و تغيير ناپذير جلوه ميجامعه
طبقه ماركس دست نمي يافت زرين آزادي و خردي كه هگل باورداشت يا به جامعه بي

ها، هنر ها، مذاهب، زبانها، خانداندولت. ..ايران به راستي شاهد دگرگوني بوده است.... 
گيري نظري نتيجه.... و ادبيات، دانش و تكنولوژي و غيره همگي دگرگوني پذيرفته است



گـارهـ
ـمـای انـ

 تارن

Engare.net

  1394، تابستان 2انزدهم، شمارة شناسي ايران، دوره ش مجله جامعه

54 

... اي خودكامه بوده من اين است كه ايران در سرتاسر تاريخ خود دولت و جامعه
اي خودكامه بوده كه ايران دولت و جامعه گونه كه در باالتر گفتيم اذعان به اين همان

است نه صريحاً و نه تلويحاً به اين معني نيست كه در تاريخ بلند خود شاهد هيچ 
  )32: كاتوزيان، همان( »....دگرگوني نبوده است
ابرهاي طوفاني آسمان سياسي به ندرت برساختار اجتماعي اساساً « از منظر چنين رويكردي

مكرر تحول سياسي چيزي نبود جز جايگزين شدن يك هاي ايستاي ايران آسيايي موثر بوده و دوره
ايران آسيايي با ساختار « به همين دليل از اين نگاه ،)30:ولي، همان( »جاي سلسله ديگرسلسله به

استبداد « پس .)همان() ه اساساً فاقد استعداد تحول استشود كاجتماعي ايستاي خود مشخص مي
هردو مفاهيمي هستند كه براي تبيين ... كاتوزيان، يموروثي آسيايي، اشرف و جامعه خشك و منزو

اي بالغ بر دو و نيم جانبه ميان دولت استبدادي و اقتصاد در ايران آسيايي در دوره اين رابطه يك
 كشيدن تصوير براي به تالش در كاتوزيان همايون محمدعلي) 58: همان( اند هزاره طرح ريزي شده

  . انجام داده است )ب1383 الف و1375،1383(تحقيقات متعددي  داليل اين مسئله
  :دهدعباس ولي تعريف ايستاي مفهوم پردازي آسيايي از تاريخ اجتماعي ايران را چنين شرح مي

در . داري و فئوداليسم را تجربه نكرده بودآنان كه اعتقاد داشتند ايران هرگز برده« 
هاي به ويژه آسيايي روابط و عوض يك دوره طوالني توسعه را گذرانده است كه باشكل

توان آن را از يك تئوري شود و نمينهادهاي اجتماعي، اقتصادي، و سياسي مشخص مي
  . عام تاريخي استنتاج كرد

توان گفت با كند كه مياي را فرض ميتعاريف آسيايي ايران، دوره طوالني توسعه
ران تاحدودي انطباق نگاري شوروي از اي داري و فئودالي در تاريخهاي بردهدوره
گيري اولين دولت متمركز حاكم در تاريخ ايران آغاز و اما به نظر مي رسد با شكل....دارد

ولي، (» كندميالدي ادامه پيدا مي 1906قبل از ميالد تا  550: تا دوره مشروطيت
  ) .27-26: همان

ت، مزارعه را مهمترين كه خود درصدد ارائه قرائتي نوين از تاريخ اجتماعي ايران اس عباس ولي
فئوداليسم «او با كشف اين ويژگي مفهوم . كندشكل روابط اقتصادي در تاريخ ايران معرفي مي

وي مسئله . كندمعرفي مي) فئوداليسم و آسيايي(عنوان جايگزين دو مفهوم قبلي  را به» ايراني
روستاهاي ايران، از ساسانيان تا سلطه مناسبات مزارعه در «: دهدايستايي تاريخ ايران را چنيين شرح مي

هاي تاريخي معاصر در پژوهش. ... هاي گوناگون توسط محققان معاصر ثبت شده استدوره پهلوي به صورت
اتفاق رأي هست كه شكل عام و خصوصيات ساختاري اساسي مناسبات مزارعه در جريان توسعه بغرنج و 

پردازي متاخر متعلق به مفهوم )275: همان(» ماندتغيير باقي داري بيطوالني در ايران پيشاسرمايه
طورگذرا باعنوان تسلط شيوه توليد يكسان به مدت  او نيز به اين مسئله به. حميد عبدالهيان هست

لمبتن و پرويز پيران نيز ديگر پژوهشگراني هستند ). 285: 1392عبداالهيان، (كند ها اشاره ميقرن
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فرضي را دربارة تغيييرناپذيري روابط ارباب ـ «لمبتن . ايران دارند كه نظر بر ايستايي تاريخ اجتماعي
پيران ). 121: همان(» ادامه داشت 40كند كه در قرن بيستم  تا اواخر دهه دهقان مطرح مي

سازد و آن  تكرار الگويي تحليل محتواي متون الگويي شگفت را برمال مي« به زعم خود از) 1384(
    .»لطه در ايران استپايدار در زمينه شيوه س

- توان با مدلمي ماركسيستي مدل را عالوه بر ايران جامعه اجتماعي ساختارهاي ايستايي اين

 دورة از پيش سال هزاران از جرج زيمل اجتماعي هندسه مدل براساس .هاي ديگري نيز اثبات كرد
 هربرت جرج اجتماعي توسعه مدل مطابق و دوتايي جوامع دورة در مشروطه انقالب تا حداقل مادها
  ).1385عبدي، و تنهايي( است مانده باقي فردي هاي بازي دورة در ميد

شناسي تاريخي ايران را پردازي در جامعهشناسي و نظريهاگر اين فرض بنيادي مطالعات ايران
 .است اجتماعي هاي جنبش گيري شكل ايران چون جوامعي تغيير سازوكارهاي از بپذيريم، يكي

 وجود ها آن در اجتماعي هاي جنبش گيري شكل امكان كه است بوده چگونه آسيايي جوامع ساختار
 بسياري هاي جنبش شاهد ايران همچون جوامعي تاريخ در چرا پس است چنين اگر نداشت؟

  .هستيم... و جنگل جنبش تنباكو، جنبش آذربايجان، جامگان سرخ اران، همچون سربد
 شكست با ها جنبش اين اكثر چرا پس داشت، وجود اجتماعي هاي جنبش گيري شكل امكان اگر

  دهند؟ تغيير اجتماعي را ساختار نبودند قادر و شدند مواجه
 تعريف دقيق را اجتماعي جنبش ابتدا كه است آن مستلزم شده مطرح هايپرسش پاسخ يافتن

 بررسي را ها جنبش گيري شكل مراحل و شرايط شده گفته هاي تئوري از يكي طبق سپس كرده،
  .ببريم كار به اجتماعي سياسي نيروهاي تحركات براي و كنيم

  
  هاي اجتماعي گيري جنبش فرايند شكل

 مستلزم درون، از اجتماعي ساختار تغيير هاي راه از يكي عنوان به اجتماعي هاي جنبش بررسي
 اجتماعي هاي جنبش .است آن پيروزي و گيري شكل فرآيند و جنبش مفهوم دقيق شناخت
 از مداوم استفادة طريق از كه است همبستگي و مشترك اعتقادات بر مبتني رسمي غير هاي شبكه
  )33: 1384 دياني، و دالپورتا( شوند مي بسيج آميزمنازعه موضوعات حول اعتراض گوناگون اشكال

 فرآيند به كه است كساني معدود از بلومر هربرت اجتماعي، هاي جنبش پردازان تئوري در ميان
 موجود براي سازوكارهاي و ها راه كه شرايطي در بلومر نظر از. است پرداخته جنبش گيري شكل
 شود، دگرگون گوناگون مسائل از مردم تعريف و تفسير يا شود مختل  جامعه در پيوسته كنش

 و جمعي رفتارهاي ظهور احتمال كند، تأمين را ها آن نتواند موجود فرهنگي تعاريف كه طوري به
 ناآرامي اهميت. شود مي ايجاد ـ هاست آن انواع از يكي اجتماعي هاي جنبش كه ـ اجتماعي ناآرام

 سوي از و است اجتماعي نظم تغيير لزوم و فروپاشي حامل نشانه سويي از كه است اين در اجتماعي
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بلومر، (دهد  مي نشان را پيوسته كنش و اجتماعي ساختارهاي جديد اشكال پذيرش آمادگي ديگر
 را شناسي جامعه موضوع است آن اصلي هاي ويژگي از مندي تاريخ كه پيوسته  كنش .)70-71: 1969
 جديد اشكال كه است اي زمينه اجتماعي ناآرامي ).2005و ماينز،  91: 1388 بلومر،( دهد مي تشكيل
 خود آثار متأخر از يكي در) 1990( بلومر. آورد مي بر سر آن از پيوسته كنش و اجتماعي دهي سازمان
 به كتاب اين در او. كند مي معرفي پيوسته كنش تغيير مهم بسترهاي از يكي را توليد شيوه تغيير
 هاي زمينه بروز و دهد مي تغيير را جامعه چارچوب شدن صنعتي چگونه كه پردازد مي آن تحليل

  .باشد اجتماعي هاي جنبش و ها ناآرامي براي بستري تواند مي اجتماعي چارچوب دگرگوني
 خود انگيزش قدرت ها آن. است زندگي جديد نظم نوعي تأسيس اجتماعي هاي جنبش اهداف از

 يك طرح براي اميدها و آرزوها از ديگر سوي از و زندگي جاري از شكل نارضايتي از سو يك از را
 را زندگي جديد نظم ظهور چگونگي اجتماعي جنبش مختلف مراحل. گيرند مي زندگي جديد نظام

 صورت فاقد و دارد ضعيفي تشكيالت است، شكل بدون اجتماعي جنبش آغاز در. كند مي ترسيم
 يابد مي توسعه كه تدريج به اجتماعي جنبش. هستند خودجوش بيشتر تعامل سازوكارهاي و است

 پايدار، كار تقسيم مستقر، رهبري ها، سنت آداب، از اي مجموعه گيرد، مي خود به صورتي و سازمان
  ).99: 1955بلومر، ( كند مي پيدا اجتماعي هاي ارزش و اجتماعي قواعد

 اي گانه پنج سازوكارهاي بايد  آن فرجام نهايت تا آغاز از اجتماعي جنبش هر كه است آن بر بلومر
 گيري شكل. آيند مي شمار به جنبش تكميل و تكوين هاي گام و اند پي در پي مراحل اين. كند تجربه را
  .است گام پنج اين از كدام هر جاي به و متناسب رشد به منوط جنبشي هر پيروزي و

 حساس يا عمده مسائل و مطالب طرح نيازمند جنبش هر نخست،: اجتماعي انگيزش ـ اول گام
 درواقع. آورد فراهم را مردم نارضايتي يا نگراني توجه، هاي زمينه و مقدمات تا است اجتماعي مهم و

 داشته روشني مطالبات و درخواست و بفهمند را خود به مربوط مسائل بايد مردم مرحله اين در
 مسائلي يا موضوع دربارة آنان كردن حساس مردم ميان در اجتماعي انگيزش كاركرد بنابراين. باشند
  .است روشن يا خاص

 تشكيل از ناگزير جنبشي هر مشترك و پيوسته كنش تبديل براي: گروهي روح ـ دوم گام
 كه را مردم پراكندة انبوه بتواند تا است رسمي غير روابط بر مبتني و متمركز غير كوچك، واحدهاي

 از مسائل برابر در تا كند تبديل متحد پيوستة هم به هاي گروه به كنند مي عمل عامه رفتار حد در
  .كنند  حاصل عاطفي مسئوليت نمادي  برخورداري طريق

 اجتماعي جنبش است الزم الذكر فوق هاي گام طي از پس: جمعي دلگرمي روحيه ـ سوم گام
 اهداف و ها راه به افراد معتقدكردن جهت در را مكتبي يا مذهبي اعتقادات و ها گرايش از نوعي

 پراكندگي، برابر در بتوانند كوچك هاي گروه احساسات اين كمك به تا دهد رشد خود در جنبش
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 به معتمد را مردم تا شود ايجاد اجتماعي احساس بايد تر، واضح عبارتبه. دارند نگاه متحد را خود
  .نمايد انسجام و پيوستگي لزوم به معتقد و يكديگر
 هاي گرايش تا باشد قادر بايد جنبش :1شناسي آرمان يا شناسي ايدئولوژي ـ چهارم گام

 قشرهاي كليه بر كه اي اسطوره و مذهبي هاي ارزش و باورها قالب در را خود مكتبي متحدكننده
 قوت كهصورتيبه كند، تبديل بخش جهت و راهبر آرماني يا ايدئولوژي به دارد نفوذ قدرت مردم
 آن در مرحله اين شناختي آسيب بعد. شود ايجاد مردم در عملي ايثار هرگونه فلسفي توجيه و رواني
  .نمايد فراهم را استبداد هاي زمينه شناسي آرمان دارد امكان نشود، كافي دقت اگر كه است

 براي خاصي، عملي هاي راه كه شد خواهد پيروز زماني  جنبش :2عملياتي تاكتيك ـ پنجم گام
 مرهون انقالبي هر پيروزي. كند تعيين را بلندمدت و كوتاه هاي برنامه در اهداف به رسيدن
  ).647-642: 1391 تنهايي،( است آن دقيق ريزي برنامه

 هاي جنبش ،3عام اجتماعي هاي جنبش كند؛ مي متمايز يكديگر از را جنبش گونهسه بلومر
 يا گروه كه شود مي فهميده معنا اين به عام واژة .5نمايشي اجتماعي هاي جنبش و    4خاص اجتماعي

 در انحصاري طور به باشند اي ويژه اجتماعي طبقات يا گروه معرف كه  واحدي و مشخص قشري
 اجتماعي، مسائل گرداگرد تا است قادر جنبش  گونه اين بلكه شود، نمي درگير جنبش از گونه اين

 به و شود فهمي هم مشتركي نظرات نقطه اجتماعي مسائل پيرامون تا كند جمع را متفاوتي هاي گروه
خاص، پيرامون مسائل  اي  منطقه در خاص اجتماعي هاي جنبش. شوند دنبال مشترك صورت
 هاي گروه گونه، اين در. اجتماعي خاصي است طبقه يا گروه معرفكه  افتد و يا اين مي اتفاق ايمنطقه

 است ممكن شوند، نمي تركيب هم با ها اين. گيرند مي قرار ديگر مشخص هاي گروه برابر در مشخصي
  .بينجامد درگيري به نيز ها آن برخورد فرجام و باشند داشته هم ضديت
. است همراه گروهي عواطف و احساسات بروز و تظاهر با عموماً پيوسته كنش نمايشي نوع در
 است، هنري هاي جنبش يا مدگرايي هاي جنبش يا مذهبي هاي جنبش ها، جنبش گونه اين  نمونه
 هندل، و الئر و 642 -639 همان؛( ورزشي هاي تيم به عالقمندان يا ها هيپي طرفدار هاي گروه مانند

  ). 64 ؛1388
 عناصر نامناسب كاركرد دليل به تاريخ طول در خورده شكست هاي انقالب بلومر مدل براساس
 پاسخ يافتن براي. اند نرسيده فرجام به جنبش الزم هاي گام نكردن طي و جنبش ديالكتيك

 
1. Ideology  
2.  Operating tactics 
3. General 
4.  Special 
5. Expressive 
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  جنبش انواع از شده انجام تعريف طبق كه بود آن وجوي جست در بايد نوشتار اين راهبر هاي سئوال
 است چنين اگر يافت؟ ايران در اجتماعي هاي جنبش گيري شكل بر دال تاريخي شواهد توان مي آيا

 هاي جنبش ضعف اند؟ كرده  طي را شده مطرح گام پنج شرايطي چه در ايران اجتماعي هاي جنبش
 شكست موجبات مسائلي چه بلومر مدل طبق است؟ بوده مراحل از يك كدام در بيشتر ايراني

  است؟ كرده  ايجاد را ها جنبش
  

  اجتماعي در استبداد شرقيهاي  جنبش
هاي اجتماعي نتوانسته منجر به تغيير ساختارهاي اجتماعي  در پاسخ به اين سئوال كه چرا جنبش

ها نسخه كلي  يكي از اين ديدگاه. جامعه ايران شود دو ديدگاه متفاوت از يكديگر مطرح شده است
است كه براي تمام جوامع استبداد شرقي طرح شده و ديگري برآيند مطالعات وسيعي است كه بر 

ديدگاه اول كه توسط كارل ويتفوگل در . روي بخشي از تاريخ اجتماعي ايران صورت گرفته است
هاي اجتماعي در جوامع آب  گيري جنبش مطرح شده، امكان شكل) 1391(كتاب استبداد شرقي 

هاي طرح شده در  اهميت كتاب ويتفوگل و ديدگاه. كند استبدادي همچون ايران را نفي مي1ساالر 
ن رو است كه مبناي تحقيقات و تاليفات كثير محمدعلي همايون كاتوزيان را تشكيل داده آن، از آ

كند تا نظريه خود را بديل معرفي كند اما مطالعات وي درخصوص  گرچه كاتوزيان تالش مي. است
هاي طرح شده در كتاب  انجام شده پيرامون نظريه استبداد ايراني در واقع مستندسازي ديدگاه

  .مذكور است
او . كند توسط جان فوران ارائه شده است ها را رد نمي گيري جنبش ديدگاه دوم كه امكان شكل

هاي اجتماعي به دليل ماهيت  دليل عدم تغيير از درون و ايستايي تاريخ ايران را شكست جنبش
  .داند ها مي آن

از نظر . كند نظريه استبداد شرقي راه تغيير را در بيرون از ساختارهاي اجتماعي جستجو مي
ها و قشرهاي غير ديوان ساالري را كه در اروپاي فئودالي و ژاپن  ويتفوگل، استبداد شرقي گروه

مسئول اصلي پيدايش جامعه تجاري و صنعتي بودند ذره ذره كرده و به همين دليل جامعه آب 
به . به كندساالر در هيچ كجا نتوانسته است بدون ياري گرفتن از بيرون پيشرفت همانندي را تجر

ناميد و از حكومت بريتانيا در هند انتظار  مي» ايستا«همين دليل است كه ماركس جامعه آسيايي را 
استقرار يك جامعه غير آسيايي مبتني بر مالكيت، تنها انقالب اجتماعي را كه هرگز در «داشت با 

  ).27-26: 1391ويتفوگل، (به انجام رساند  »آسيا پيش نيامد

 

1. Hydraulic society 
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شود كه استبداد شرقي مانع بزرگي براي مالكيت  فوگل چنين استنباط مياز سخنان ويت
گيري نيروهاي اجتماعي مستقلي همچون طبقه فئودال جلوگيري  خصوصي است و اين خود از شكل
هاي جنبش دهقاني را در اروپا فراهم  هاي اجتماعي طبقاتي زمينه بعمل آورده ـ در حالي كه كنش

يست، زيرا مانع اصلي مسئله مالكيت خصوصي نيست، بلكه قدرت تام و اما اين تمام قضيه ن. كرد
يابي را از نيروهاي اجتماعي  دهي و تشكل فراگير دولت استبدادي است كه امكان هرگونه سازمان

هاي  اين واقعيت، داللت. دولت آب ساالر در اصل يك دولت مديريت كننده است. سلب كرده است
عنوان مدير ساخت و سازهاي آب ساالرانه و ساخت و  دولت آب ساالر به .اي دارد اجتماعي پهن دامنه

هاي مستقل تبديل شوند و  دهد نيروهاي غيردولتي جامعه به گروه سازهاي عظيم ديگر، اجازه نمي
در . آن اندازه نيرومند شوند كه بتوانند به عنوان سنگ تعادل و نظارت بر دستگاه دولت عمل كنند

يابي به رهبري اجتماعي و سياسي است،  روهاي غير حكومتي كه هدفشان دستاين گونه جوامع ني
هاي مستقل  ، نمايندگان سازمان)به ويژه در شرايط ابتدايي(هاي خويشاوندي  گروه: عبارتند از

اي و قواي  هاي جنگي قبيله مانند دسته(هاي نظامي  مذهبي، رهبران مستقل يا نيمه مستقل گروه
مانند پول، زمين، تجهيزات (ها  و مالكان انواع گوناگون دارايي) هاي فئودال بابنظامي تحت فرمان ار
هاي نيرومند يا گروهاي مذهبي كه به حفظ  در برخي موارد، سران دودمان). صنعتي و توانايي كار
در موارد ديگر . شان عالقمندند، ممكن است با استبداد آب ساالرانه مخالفت كنند خودمختاري سنتي

. ن نظامي نيمه مستقل ممكن است كوشيده باشند با قدرت تام آب ساالر به مقابله برخيزندرهبرا
هاي رقيب از توانايي مالي و سازماني كه نيروهاي غيرحكومتي جامعه را در يونان و رم  ولي اين گروه

آب هاي  در تمدن. كرد برخوردار نبودند باستان و نيز اروپاي قرون وسطي و پس از آن تقويت مي
دولت در اين . اند هاي غيرحكومتي جلوگيري كرده ساالر مردان حكومتي از تحكيم سازماني گروه

مردان دولت آب ساالر در همه جا حضور دارند و ) 88-87: همان(ها از جامعه نيرومندتر است  تمدن
  . كنند هرگونه فعل و انفعاالت اجتماعي را بررسي مي

هاي اجتماعي در طول تاريخ بودند، به دو شكل در  جنبشاديان كه همواره از پيش قراوالن 
عنوان  اديان اصلي كه بيشترين پيروان را در جامعه دارند، به. هاي استبداد شرقي حضور دارند نظام

اجتماعي و كارگزاران   سازمان. دين رسمي به مثابه ابزاري در دست حاكمان آب ساالر قرار دارند
شوند، و به اين شكل استبداد قدرت خود را  ساالر تعيين مي اصلي اين اديان توسط دولت آب

هاي اجتماعي ديني محدود  اما شكل دوم كنترل جنبش. گيرد گسترش داده و ابزاري در اختيار مي
  .كردن كامل اديان ثانوي به دليل وجود دين رسمي است

شغلي و صنفي  هاي تواند جنبش اجتماعي را شكل دهد، گروه نيروهاي اجتماعي ديگري كه مي
هاي مطلقه نظارت داشته باشند و اين  توانند بر حكومت گمان مي بازرگانان و ثروتمندان بي. است

اما اين . كند هاي واجد عناصري از كشورهاي آب ساالرانه نيز صدق مي قضيه حتي در مورد اجتماع
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  جنبشگيری  فرايند شکل
 اجتماعی 

اقتصادي ضعيف هايي نتوانند مالكيت خصوصي را از نظر حقوقي و  زماني است كه چنين حكومت
در ايران . هاي قابل كشت، مالكيت خصوصي ندارند نگه دارند، در جوامع آب ساالر بيشتر زمين
اين در . ر رسمي به رسميت شناخته نشده بودطو بهحداقل تا انقالب مشروطه مالكيت خصوصي 

ز همين روي ا. حالي است كه بعد از آن در دورة رضاخان نيز در بسياري از مواقع در عمل چنين بود
در برخي . شان قدرت اجتماعي به دست آورند بازرگانان بزرگ بايد بيشتر از طريق ثروت منقول

شد، ولي حتي تحت حكومت مستبدان معقول اگر  موارد، ثروت هنگفتي براي بازرگانان جمع مي
اين . بودحساب  افتاد، دستخوش قوانين قطعه قطعه كننده وراثت و ماليات بي امنيت آن به خطر نمي

ها را وادار  هايي را سازمان دهند و غالباً خود دولت آن توانستند صنف هاي منقول مي دارندگان دارايي
توانستند دستگاه  وري، نمي هاي پيشه كرد؛ ولي چه اصناف تجاري و چه صنف به چنين كاري مي

  )410 -409: همان(سياسي مستقلي را در سطح محلي يا ملي انسجام بخشند 
هاي اجتماعي اين است كه به دليل تام و  كالم نظريه استبداد شرقي در خصوص جنبشجان 

تر از جامعه بوده، و فقدان  يي چون ايران قويفراگير بودن قدرت استبدادي، دولت در جوامع شرقي
قانون اساسي به معناي واقعي آن هيچ حد و حصري را بر اين قدرت ايجاد نكرد، بنابراين امكان 

ريزي براي نيروهاي اجتماعي كه عمالً  يابي و برنامه ي انگيزش اجتماعي، ايدئولوژي، سازمانگير شكل
ضعيف و تحت كنترل قدرت استبدادي هستند وجود نداشت، اما همواره امكان شورش وجود داشته 

توان در مدل زير به تصوير كشيد، براساس اين  گيري مراحل جنبش را ميو اين منع شكل. و دارد
گيري انگيزش اجتماعي از همان ابتدا در هر مرحله از فرايند جنبش امكان  درصورت شكل مدل

  . سركوب شديد آن توسط نيروهاي دولتي وجود دارد
  

قدرت فراگير و تام  استبداد شرقي و نافرجامي  هاي مردمي توسط حركت سركوب: 1 شماره نمودار
 هاي اجتماعي  جنبش

 
  

  
  
  
  
  
  
  

عملياتي هاي  تاكتيك  

شناسيآرمان  

 دلگرميروحيه
گروهيروح  

 اجتماعي انگيزش

 استبداد شرقي

اجتماعينيروهايجامي تالشنافر
جنبش اجتماعي به دهي شكل در  



گـارهـ
ـمـای انـ

 تارن

Engare.net

  آسيايي ايران در اجتماعي ساختارهاي تغيير مسئله و اجتماعي هاي جنبش

61 

  
هاي مهم  حكومت، يكي از ويژگياز نظر ويتفوگل نبود وسايل قانوني براي مقاومت در برابر 

زيرا در اين . كند اين فقدان سازوكار باز توليد ساختار اجتماعي كهنه را مهيا مي. استبداد شرقي است
گيرند و در شرايط حاد موفق  شرايط مردم ناخرسند و نوميد عليه حكومت اسلحه به دست مي

ارزشي  ارزشمندي دعوي خود در كنار بيسپس فرمانروايان تازه با استقرار . شوند سرنگونش كنند مي
كنند؛ و تاريخ نگاران و فيلسوفان نيز به همين شيوه   دعوي رژيم پيشين، عملكردشان را توجيه مي

حق موسوم به حق شورش از همين . كنند هاي سلطنتي را تبيين مي هاي ادواري دودمان دگرگوني
 )168: همان(نوع رخدادها و افكار سرچشمه گرفته است 

  هاي اجتماعي در جامعه اختالطي جنبش
كنند، نظريه مقاومت  نگاه ديگري كه مسئله تغيير و تحوالت اجتماعي در ايران را تبيين مي

برعكس نظريه استبداد شرقي كه بيشتر حاصل مطالعات شارح آن . شكننده جان فوران است
شورهاي شرقي مانند ايران پيرامون تاريخ كشور ديگري چون چين بوده و سپس نتايج آن به ساير ك

تعميم داده شده بود، جان فوران بيش از يك دهه در خصوص تاريخ اجتماعي ايران مطالعه كرده و 
سپس درصدد كاربرد يا آزمون نتايج آن در خصوص ساير كشورهاي به اصطالح توسعه نيافته يا در 

  .برآمده است –خصوصاً كشورهاي حوزة آمريكاي التين  -حال توسعه 
 –اي  كند ديدگاهي تلفيقي است كه با روش مقايسه طور كه فوران بارها اعالم مي اين نظريه همان

هاي توليد، ماهيت  الگوي وابستگي، نظريه نظام جهاني، تحليل شيوه:  - از پنج نگرش محوري«تطبيقي 
يي نظريه برآيند نها. به دست آمده است )612: 1390فوران، ( »هاي سياسي مشروعيت دولت و فرهنگ

ر طو بهفوران اين است كه براي بررسي تاريخ تحوالت اجتماعي جوامعي چون ايران بايد چند مولفه را 
موقعيت جامعه مورد بررسي در نظام جهاني، ميزان وابستگي دولت به : همزمان در نظر داشت

اين نظريه،  براساس. هاي توليد رايج، ماهيت دولت و فرهنگ سياسي مخالف هاي خارجي، شيوه قدرت
توان در هيچ يك از ادوار تاريخي در داربست مفهومي نظير  بندي اجتماعي ايران را نمي صورت

هاي  كه تنها يك شيوة توليد وجود نداشته و در دوره فئوداليسم بگنجانيم، همچنين به دليل اين
سيايي نيز صحيح هاي توليد متعددي وجود دارند، كاربرد شيوة توليد آ ر همزمان شيوهطو بهمختلف 

كشف حضور همزمان چندين شيوة توليد از مهمترين دستاوردهاي جان فوران ). 76: همان(باشد  نمي
  .دهد هاي اجتماعي را تحت تاثير قرار مي است كه تاريخ تحوالت اجتماعي ايران خصوصاً جنبش

 -2جهاني، فشارهاي خارجي ناشي از موقعيت ايران در اقتصاد -1: كنش متقابل ميان سه عمل
ساختار از  -3دهد و  ميزان نفوذ نيروهاي خارجي كه مسئله وابستگي دولت را تحت الشعاع قرار مي

و ) ميزان نوع قدرت(كه اين نيز متاثراز ماهيت دولت  - پيش موجود و جاري جامعه ايران
صورت يك رشته  شد كه به هايي مي هاي سياسي مخالف است ـ منجر به بروز تنش فرهنگ
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ها  هاي جدايي خواهانه و كودتاها رخ نموده و سرچشمة آن ها و جنبش ها، انقالب ها، شورش اضاعتر
هاي سلطه خارجي و خودكامگي  هاي گوناگون جامعه در برابر واقعيت در مقاومتي است كه بخش

  .اند دولتي نشان داده
پي  در پيهاي  بخش اين مخالفت اما سئوال اساسي فوران اين است كه چرا ظرفيت رهايي

توان در پيچيدگي ساختار جامعة  هاي پاسخ را مي حرمان و سرخوردگي به بار آورده است؟ ريشه
هاي داخلي و خارجي قدرت جستجو  هاي مخالف درگير و موازنه هاي سياسي گروه ايراني، فرهنگ

  .كرد
هاي  جنبشپيش از پاسخ به آن سئوال، فوران به دنبال آن است كه چه عواملي باعث بروز 

شود؟ او براي يافتن پاسخ به جاي استفاده از يك نظريه  اجتماعي در كشورهايي همچون ايران مي
گيري  كند كه فرايندهاي خاص تاريخي شكل عام دگرگوني اجتماعي، از چارچوبي استفاده مي

تصاد بندي معين اجتماعي زير فشار تالقي با اق گيري وجوه توليد را در يك صورت طبقاتي و شكل
در اين چارچوب هنگامي كه از مقابلة نظام جهاني با وجوه داخلي توليد در يك . جهاني دنبال كنند

به دولتي سركوبگر نياز ) اما نه هميشه(كشور جهان سومي، الگوي توسعة وابسته به وجود آيد، غالباً 
و (چنين دولتي . است كه نيروهاي اجتماعي آزاد شده در فرايند مزبور را زير كنترل نگاه دارد

هاي  سازد كه فرهنگ به ناگزير راه را براي جبهة مخالفي هموار مي) هاي خارجي حامي آن قدرت
هاي اجتماعي دگرگوني  در شرايط معيني جنبش. داند سياسي موجود در جامعه را پشتوانه خود مي

ورت مغلوب شدن ها از توان وحدت برخوردار باشند حتي در ص اگر اين جنبش. آيند طلب پديد مي
اين خود دومين . سازند راه را براي پيدايش و استحكام نهايي يك ساختار اجتماعي جديد هموار مي

  .نمايد مسير تحول ساختار اجتماعي را ايجاد مي
هاي بروز نارضايتي مردم فراهم  بندي اجتماعي جامعه ايران در ادوار مختلفي كه زمينه صورت

ندين شيوة توليد رايج بوده و به همين دليل نيروهاي اجتماعي با قرار اي بوده كه چ شد به گونه مي
خواهند از  هاي اجتماعي مي پس اگر جنبش. شدند هاي توليد متفاوت چندپاره مي گرفتن در شيوه

اما . توانايي دگرگوني اجتماعي برخوردار شوند، بايد از حداكثر نيروهاي اجتماعي تشكيل شده باشند
هاي توليد متقارن مستلزم ائتالف  ها در اقشار و طبقات مختلف به دليل شيوه چندپاره شدن آن

هاي عظيمي  در اين شرايط ايجاد تحول اجتماعي پردامنه با دشواري. مجدد اين اقشار و طبقات است
هاي مردمي مخالف به قدرت الزم براي رويارويي با اراده حاكميت  وقتي ائتالف. همراه خواهد بود

يابند،  در معرض از هم پاشيده شدن قرار گرفته و هرلحظه امكان تجزيه به عناصر  مي دست  سياسي
گيري جنبش بر سر  هاي ائتالفي در مراحل مختلف فرايند شكل اوليه وجود دارد، زيرا ميان گروه

هاي  ايدئولوژي و آرمان، روحيه گروهي و نحوه سازماندهي، رهبري، تكتيك: مسائل گوناگون مانند
. آيد هاي عميقي پديد مي اختالف... تي و نحوه مبارزه، نحوة شكل دادن به نظام جديد و عمليا



گـارهـ
ـمـای انـ

 تارن

Engare.net

  آسيايي ايران در اجتماعي ساختارهاي تغيير مسئله و اجتماعي هاي جنبش

63 

هاي  هاي اجتماعي پيچيده، بينش ها در موارد مختلف متاثر از شالوده شكنندگي نهايي اين جنبش
  .ايدئولوژيكي متفاوت و فشارهاي خارجي نيز است 

  
 هاي مردمي هشكست ائتالف و نافرجامي مبارز: 2نمودار شماره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي اجتماعي تئوري تركيبي جنبش
اي از گفتارها كه بيانگر  يافته اي به هم پيوسته و نظام مجموعه«طور كه در تعريف تئوري را  همان

زيرا با هر يك از دو . در عمل نيز چنين است) 93: 1378پور، رفيع( داندمي» بخشي از واقعيت باشد
توان تنها بخشي از واقعيت  هاي اجتماعي در ايران، مي تئوري مطرح شده براي بررسي ناكامي جنبش

دهد كه چرا در ايران  تئوري استبداد شرقي پاسخ اين سئوال را مي. تاريخ ايران را تبيين كرد
شه در مراحل گذار از يك سلسلة پادشاهي يا دوران سياسي به دوران هاي اجتماعي همي جنبش

ديگر فراواني بيشتري داشته و يا در دوران ضعف قدرت استبدادي بيشتر شاهد بروز اين حركات 
در زمان تحكيم قدرت استبدادي بيشتر به دليل فراگير و تام بودن قدرت، امكان . اجتماعي هستيم

نيروهاي . شد نبش اجتماعي ـ براساس مدل هربرت بلومرـ فراهم نميهاي اوليه ج گيري گام شكل
در چنين شرايطي امكان هر . استبداد از جامعه قدرتمندتر هستند، يعني در همه جا حضور دارند

هاي اوليه نارضايتي اجتماعي است وجود  گيري زمينه كه منجر به شكل1گونه انگيزش اجتماعي 
. هاي اجتماعي ورود به مراحل دوم و سوم جنبش عقيم خواهد ماند در صورت وقوع نارضايتي. ندارد

 
1. Agitation 

 

شيوهاي توليد 
 متقارن 

انگيزش 
 اجتماعي

گروهي روح  

 

 

چند پارگي نيروهاي 
 اجتماعي مخالف

شكست ائتالف و 
 مقاومت مردمي

 دخالت نيروهاي خارجي 

جهاني اقتصاد در موقعيت كشور هاي خارجي درجه وابستگي دولت به دولت   

جمعي دلگرمي روحيه

 شناسي ايدئولوژي
شناسيآرمانيا

  هاي تاكتيك
عملياتي
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گيري هرگونه واحدهاي كوچك و بزرگ اجتماعي مخالف سركوب  زيرا با فراگير بودن قدرت، شكل
شناسي و تشكيل ايدئولوژي  يابي،  آرمان در صورت گذار از اين مراحل و سازمان. خواهد شد

كه قدرت نظام سياسي حاكم بسيار فراتر  كند، به دليل اين ن ميطور كه ويتفوگل بيا مبارزاتي، همان
هاي عملياتي ـ كه مشخص كننده فرجام جنبش است  از قدرت جامعه است، اجراي هرگونه تاكتيك

هاي جنبش امكان  طي نشدن گام. ـ با سركوب شديد نيروهاي استبداد شرقي همراه است
ين دليل است كه در تاريخ اجتماعي ايران بيش از گيري آن را عقيم خواهد كرد، شايد به هم شكل

كنيم، ويا  هاي نافرجام مشاهده مي ها و خيزش هاي اجتماعي باشيم شورش آن كه شاهد بروز جنبش
هاي اعتراضي  هاي اجتماعي شكل بگيرد جنبش كه جنبش به جاي آن )1379(به تعبير آصف بيات 

  .كنيم را مشاهده مي
گيري جنبش، تضعيف نظارت  هاي شكل  نارضايتي از اولين الزمهپس عالوه بر وجود شرايط 

اين نيروهاي اجتماعي در ادوار گذشته تاريخ ايران . قدرت سياسي بر نيروهاي اجتماعي مستقل است
. شد ، ايالت و عشاير و اقوام مختلف تشكيل مي...)مانند مانويان، مزدكيان و(بيشتر از مذاهب ثانويه 

بر وجود برخي از نيروهاي   عالوه) 1389:يا ايران مدرن به تعبير آبراهاميان(ان در تاريخ متاخر اير
قبلي، نيروهاي ديگري مانند بازاريان، اصناف، روحانيون، روشنفكران و دانشجويان اين نيروها را 

  .دهند تشكيل مي
هاي  اولين دستاورد ماركسيسم ساختارگراي نيكوس پوالنزاس دريافت اين نكته است كه شيوه

اين گفته . بندي اجتماعي واحد در كنار يكديگر همزيستي داشته باشند توانند در يك شكل توليد مي
توانند  هاي توليد متفاوت تعلق دارند مي به معناي آن است كه طبقات اجتماعي مختلفي كه به شيوه

هاي توليد،  به دليل آميختگي شيوه). 213: 1381كرايب، (در يك جامعة واحد وجود داشته باشند 
اي است كه جان  اين مسئله. توانيم در يك جامعه مشاهده كنيم طبقات اجتماعي متفاوتي را نيز مي

آبراهاميان نيز پيش از فوران به اين . دهد فوران برمبناي آن نظريه مقاوت شكنندة خود را شكل مي
داند  آميخته و پيچيده مي اي درهم او ساختار اجتماعي ايران را مجموعه. چندپارگي اشاره كرده است

را براي  »تنوع«كه هرجزء كوچك آن داراي شكل، بافت و رنگ متفاوتي است، به همين دليل واژه 
از . اين تنوع  فقط ناشي از شيوه توليد نيست ). 26؛  1387آبراهاميان،( كند توصيف آن انتخاب مي

هاي  فكري و فرهنگي ميان گرايش اي، مذهبي و زباني، شكاف هاي طبقاتي، قومي، منطقه بين شكاف
هاي اخير از مهمترين موانع تكوين هويت يگانه ملي،  معطوف به تمدن غربي و تمدن اسالمي در دهه

هاي فرهنگي  چندپارگي. بندي فكري و فرهنگي در جامعه و عدم تساهل و همپذيري بوده است صف
يكي از عوامل پيدايش چنين . دممكن است هم از درون يك نظام و هم از بيرون آن ريشه بگيرن

براي نمونه، ). 134 -133: 1380بشيريه، ( هاي فكري و عقيدتي جديد است تعارضاتي ظهور نظام
هاي جديد فكري جنبش موسوم به نهضت ملي صنعت نفت را با ايجاد شكاف بين نيروهاي  اين نظام
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تنوعات صرفاً . شكست مواجه كردها و مذهبيون با  اي گراها، توده سياسي ـ اجتماعي در قالب ملي
اي ديگر، نمونه. گيرد هاي اجتماعي خاص را نيز در بر مي ها و نيرو ها نبوده و درون گروه بين گروه

هاي سياسي  در واقع فرهنگ. صحيح نيست 57تصور نوعي اسالم همگن در نيروهاي مذهبي انقالب 
مي پلي برقرار كردند و به اين وسيله هاي سكوالر و اسال كه در پشت انقالب بودند، بين گفتمان

در . اي متمايز جذب كردند نيروهاي مختلف اجتماعي را كه سازنده انقالب بودند، هركدام به گونه
ها و اختالفاتي داشته و  اين جنبش سه گونه گفتمان اسالمي وجود داشت كه هريك با ديگري تفاوت

مبارزه جويانه امام خميني، اسالم راديكال اين سه گونه؛ اسالم . طرفداران خاص خود را داشت
  ). 276-275؛1390فوران، ( شريعتي و اسالم ليبرال بازرگان بودند

ساز بودن اين ساز نيست، آن چيزي كه مسئلهوجود تنوع اجتماعي به خودي خود مسئله
ع بودن دهد، متقاط گيري جنبش اجتماعي مهم جلوه مي عنوان مانعي براي شكل ها را به بندي دسته

آل براي قوت يك جنبش آن است كه اين تنوعات تجميع شوند، اما به  شرايط ايده. اين تنوعات است
  .دهدها با يكديگر اين اتفاق مشكل رخ مي گوني دليل تعارض اين گونه

شد،  هاي اجتماعي فراهم مي گيري جنبش هاي شكل زماني كه با تضعيف قدرت استبدادي زمينه
رج و مرج بايد حداكثر نيروهاي اجتماعي در قالب يك جنبش اعتراضي به براي جلوگيري از ه

اي مانند ايران كه به دليل حضور همزمان چندين  مطابق نظر فوران، در جامعه. آمدند حركت در مي
هاي متفاوتي  اند، هر طيف از اين نيروها مسائل و آرمان شيوة توليد نيروهاي اجتماعي چندپاره شده

براساس مدل گام به گام . د موضوع مشتركي وجود داشته باشد تا ائتالفي پيش آيدپس باي. دارند
اي كه بتواند انگيزش اجتماعي نيروهاي متفاوت براي رفع آن را  بلومر در مرحلة اول بايد مسئله
ر مثال در زمان جنبش مشروطه كه قدرت سياسي يكي از طو به. ايجاد نمايد، وجود داشته باشد

، نيروهاي اجتماعي )1387و  1389: آبراهاميان(گذاشت  هاي خود را پشت سر مي رانترين دو ضعيف
گذار داشتند  با وجود مسائل مختلف يك مسئله مشترك به نام قانون و مجلس قانون

  .كرد ها را تجميع  ؛ اين مسئله نيروي آن)1392:كاتوزيان(
در گام دوم بايد روح . نبودهاي ايراني كافي  تنها وجود زمينه انگيزش اجتماعي در جنبش

ها را در واحدهاي كوچك و غير متمركز مبتني بر روابط غير رسمي تشكل  گروهي مشتركي آن
هاي اجتماعي  به دليل پراكندگي گروه. پراكنده در گروههاي به هم پيوسته متحد شوند  دهد، تا انبوه

دهد كه  شواهد تاريخي نشان مي. پذير بود هاي مختلف كمتر امكان در بسياري مواقع اتحاد گروه
 تر بودند هاي اجتماعي غير رسمي در اين مرحله موفق روحانيون به دليل دسترسي به شبكه

  ).85: 1379بيات،(
گيري جنبش  پس از تشكيل ائتالف نيروهاي اجتماعي امكان بروز اختالف در تمام مراحل شكل

گرا و مذهبي به  وم بين نيروهاي مليوجود داشت؛ مثالً در جنبش ملي شدن صنعت نفت در گام س
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-339: 1383آبراهاميان، ( ها و اهداف اختالفي بروز كرد  رهبري كاشاني در خصوص اعتقادات، راه
؛ كه اين موضوع منجر به پراكنده شدن مردم و تضعيف جنبش )214-211؛ 1372و كاتوزيان،  345
خش عظيمي از مردم را بسيج كند حزب توانست ب هايي كه مي در اين جنبش يكي ديگر از گروه. شد

  .هايي داشتند ها نيز با مصدق اختالف عقيده توده بود، كه آن
كند، گام چهارم، يعني  يكي از مهمترين مراحلي كه در آن اختالف بين نيروهاي ائتالف بروز مي

ن آرمان شناسي و ايدئولوژي است، اما تقويت روح گروهي و احساس همگرايي براي نابودي دشم
 57اين اختالف در جنبشي كه منجر به انقالب . تواند سرپوشي بر اين اختالفات باشد مشترك مي

ريزي و نحوة عملياتي  هاي عملياتي نيز، برنامه در خصوص نحوة تاكتيك. شد به خوبي مشهود بود
تالف گروه اين گونه اخ. هاي بروز اختالف را فراهم نمايد تواند زمينه هاي مبارزاتي مي كردن برنامه

دهي جنبش اجتماعي با انشعاب اكثريت ـ  فدائيان خلق را در اجراي يك برنامه مبارزاتي براي شكل
  .اقليت مواجه كرد

هاي  گروه  هاي اجتماعي به دليل چند پارگي گيري جنبش اي كه در خصوص عدم شكل مسئله
بسياري . اي است و منطقه شود و فوران به آن نپرداخته، مسئله اختالفات قومي اجتماعي مطرح مي

توان صرفاً به  ها را نمي يعني همة چندپارگي. افتاد اين اختالفات در درون يك شيوة توليد اتفاق مي
ريشه اين نوع تنوع را بايد در اقليم خشك و كم آب جستجو . هاي توليد ارتباط داد آميختگي شيوه

 واقع در يعني است، آبي كم دچار آن گوشه دو يكي در جز كه است پهناوري سرزمين ايران. كرد
 آب واژة از نيز نامشان كه( آن هاي آبادي نتيجه در زمين و نه است آب توليد براي كمياب عامل
اين نوع پراكندگي عالوه بر مسائل  ).77: 1384 كاتوزيان،( بودند افتاده دور يكديگر از) شده گرفته

هاي فرهنگي و قومي پر  لذا شكاف. گوناگون ديگر، مانع بزرگي براي تعامل فرهنگي و همگرايي بود
در برخي مواقع نيز . داد عنوان يك مسئله، تاريخ اجتماعي ايران را تحت تاثير قرار مي نشده و به

  .كرد د استفاده ميها براي استمرار خو دولت ضعيف از اين چند پارگي
اي به انگلس تحليل خود از شرق را  ماركس طي نامه) 14-6؛ 1387(به تعبير يرواند آبراهاميان 

صرف نظر از چند شهر  -2امور عمومي به عهدة حكومت مركزي است؛  -1«: چنين خالصه كرد
اي  كامالً جداگانه هاي شود كه داراي سازمان بزرگ، سراسر قلمرو فرمانروايي به روستاهايي تقسيم مي

تحليل نخست، بنيان استبداد شرقي را  .»دهد هر روستا، خود، دنياي كوچكي را تشكيل مي. هستند
داند  اي مي دومين تحليل، استبداد شرقي را حاصل جامعه. داند اي مي مبتني بر بوروكراسي گسترده

از سرپيچي در  هاي كوچك اين بخش. هاي نيمه مستقل كوچكي تقسيم شده است كه به بخش
اش، بلكه به دليل ضعف جامعه برآن  مقابل حكومت مركزي ناتوان بوده و دولت نه به دليل توانايي

  .مسلط است



گـارهـ
ـمـای انـ

 تارن

Engare.net

  آسيايي ايران در اجتماعي ساختارهاي تغيير مسئله و اجتماعي هاي جنبش

67 

از نظر آبراهاميان، ماركس در بيشتر موارد بخصوص در گروندريسه، بر فرضيه جامعه پراكنده 
كنم كسي بتواند  فكر نميمن «: نويسد ماركس مي. بيش از فرضيه خودكامگي ديواني تاكيد دارد

كه عبارتند از  »هاي اجتماعي هاي كوچك سازمان تر از قالب براي استبداد آسيايي بنيادي محكم
با اقتضاي خود بسنده و  »دنياهاي كوچك بستة محلي«اين . ها تصور كند طوايف، قبايل، و دهكده

اين اجتماعات آرام روستايي . ندز است كه افراد جامعه را به يكديگر پيوند مي »هاي خوني علقه«با 
كردند و آنان را تحت سلطة خرافات سنتي و  ترين حوزة ممكن محدود مي ساكنان خود را در كوچك

شان از لحاظ  كشيدند و با جدا كردن ايشان از ديگراني كه در همسايگي قوانين پدرساالرانه به بند مي
بدون وجود . كردند جتماعي ممانعت ميطبقة اقتصادي آنان هم سطح بودند، از تشكيل طبقات ا

طبقات اجتماعي كه باعث توازن قدرت دولت شود، مستبد شرقي قادر بود كه بر صدر نشيند و 
  .تر حفظ كند توازنش را به عنوان وحدت كلي و آشكار همة جوامع كوچك

اعتراضي قراول جان فوران دانست، اما او نيز از شكست ائتالف  شايد آبراهاميان را بتوان پيش
هاي استبدادي در جوامعي چون ايران،  تاكيد او براين است كه دليل استمرار قدرت. گويد سخن نمي

هاي استبدادي ضعيف مانع از  قدرت تام و فراگير نيست، بلكه به دليل ساختار متنوع جامعه قدرت
داند،  ميهاي ايراني را شكننده  يعني برخالف فوران كه جنبش. شدند هاي اجتماعي مي جنبش

براساس . گويد هاي اعتراضي سخن مي آبراهاميان همچون ويتفوگل از عدم امكان تشكيل جنبش
  .مطالعات او سلسلة ضعيفي همچون قاجار با استفاده از همين ويژگي حكومت خود را تداوم بخشيد

ها در  هاي اجتماعي شده و اين چندپارگي در هر صورت تنوع جمعيت منجر به چند پارگي
پس هر زمان كه به دليل ضعف قدرت استبداد . هاي اجتماعي تاثير گذار بوده است يند جنبشفرا

شد، ساختار  امكان برپايي اعتراضات مردمي در قالب جنبش و تغيير ساختار اجتماعي فراهم مي
هاي ديگري ظاهر شده و  اين تنوعات امروزه به شكل. كرد متنوع جامعه ايران اين امكان را سلب مي

هاي قومي، زباني و مذهبي شكاف  امروزه با حضور چندپارگي. شود نع از يك جنبش عمومي ميما
اين چندپارگي ناشي از حضور . شود هاي اجتماعي مي ديگري سربرآورده كه مانع از ائتالف گروه

  . عناصر سه اليه تمدن ايران باستان، ايران اسالمي و ايران مدرن است
نظريه مقاومت شكننده بيشتر تبيين . كند به سه دسته تقسيم مي هاي اجتماعي را بلومر جنبش

هاي ايراني را  هايي كه براساس آن برخي جنبش ويژگي. هاي عام است كنندة، علل نافرجامي جنبش
. ها با مطالبات قومي است اي بودن و ارتباط آن هاي خاص قرار داد، منطقه توان در دسته جنبش مي

هاي محلي ايجاد كرد،  ها و خرده فرهنگ شرايطي را براي رشد و نمو قوميتهاي اقليمي ايران  ويژگي
هايي  هاي خاص مثل جنبش گيري جنبش اي و شكل و اين وضعيت بستري شد براي مطالبات منطقه

گيري جمهوري آذربايجان و مهاباد شد، و يا حركت اعتراضي  كه در دورة پهلوي دوم منجر به شكل
هاي  ها برخالف جنبش اين جنبش. شيخ خزعل در خوزستان به راه افتادكه پيش از آن به رهبري 
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عامي همچون مشروطه و ملي شدن صنعت نفت كمتر از ماهيت ائتالفي برخوردارند، به همين دليل 
رسد براي بررسي  به نظر مي. توان با نظريه مقاومت شكننده تبيين كرد ها را نمي علت شكست آن

طور  همان. هاي ايراني بايد از نظريه استبداد شرقي استفاده كرد جنبشهاي شكست اين گونه  زمينه
كردند،  ها در گوشه كنار ايران زمين رشد مي هاي استبداد شرقي اين گونه جنبش كه با تضعيف پايه

هاي خاص هستيم؛ مانند سركوب حركات  هاي استبداد نيز شاهد افول جنبش با تحكيم مجدد پايه
تقي خان پسيان، اسماعيل سيمتقو، شيخ خزعل و ميرزا كوچك خان  مردمي به رهبري محمد
  .جنگلي توسط رضا خان

  هاي اجتماعي در ايران جنبشمدل تئوري تركيبي تبيين كننده :  3نمودار شماره 
    

 تاكتيك
   ايدئولوژي هاي 

 يا شناسي
شناسي آرمان

 روحيه
 دلگرمي

 روح
 گروهي

 انگيزش
 اجتماعي

گيريفرايند شكل

استبداد 
 سياسي

 مقاومت ائتالف وشكست 
 مردمي

 در اجتماعي نيروهاي  تالش نافرجامي
اجتماعي هاي جنبش به دهي شكل  

 پارگي چند
  اجتماعي نيروهاي

تنوع سبك زندگي،   
   ها باورها و انديشه

 توليد شيوهاي
 متقارن

 اقتصاد در ايران موقعيت
 جهاني

خارجي هاي دولت به دولت وابستگي درجه

 نيروهاي دخالت
خارجي

 هاي ويژگي
  تاريخي ايران

واحدهاي  پراكندگي
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  گيري نتيجه
هاي اجتماعي  هاي مطرح در خصوص مسئله تغيير ساختار اجتماعي ايران از طريق جنبش تئوري

ها برخي از اين تئوري. كنند ها مطرح مي گيري و طي شدن جنبش همگي موانعي را براي شكل
از آن و يا پراكندگي ناشي از آن را هاي داخلي همچون فقر طبيعت و استبداد سياسي برآمده  مولفه

ها ديگر حضور همزمان چندين شيوه برخي ديگر از آن. دانند ها مي تالش  گونه دليل نافرجامي اين
شود با در نظر گرفتن  ها مي نيروهاي اجتماعي شكل دهنده جنبش  توليد را كه منجر به چندپارگي

هاي خارجي و موقعيت كشور در  به نظام هاي برون ساختاري مانند درجه وابستگي دولت مولفه
 ساختاري از نظر فوران اين دو مولفه برون. داند هاي اجتماعي مي اقتصاد جهاني مانع پيروزي جنبش

هاي دخالت نيروهاي خارجي در مناسبات درون ساختاري و تحوالت اجتماعي  در تاريخ ايران زمينه
: در فرايند جنبش اجتماعي تاثيرگذار است ها به دو صورت دخالت خارجي. را فراهم كرده است

مداخله مستقيم در سركوب جنبش و ايجاد تفرقه بين نيروهاي اجتماعي براي شكست مقاومت 
توان در فرايند  هاي اجتماعي را مي ها براي شكست جنبش خارجي هاي دخالت  نمونه. ها ائتالفي آن

اما . در هر دو شكل مشاهده كرد 1332مرداد  28نهضت ملي شدن صنعت نفت و جريان كودتاي 
زيرا عوامل . طور كه گفته شد اين فقط مبين بخشي از واقعيت تاريخ اجتماعي ايران است همان

هاي قدرت مركزي  گيري استبداد سياسي شد، در مواقع استحكام پايه متعددي كه منجر به شكل
اين استبداد كه . كرد ساقط مي مردمي ائتالفي يا غير ائتالفي را  گيري هرگونه حركت امكان شكل

برد سياست  ساختاري نبود در هنگام ضعف، از تنوع موجود براي پيش تنها متاثر از عوامل درون
پس در مواقعي كه مردان حكومت از توان سركوب  . كرد استفاده مي »تفرقه بيانداز و حكومت كن«

كرد، درنتيجه در برخي مواقع  ايجاد ميها  برخوردار نبودند، تنوع اجتماعي ظرفيتي براي استمرار آن
  . هاي اعتراضي اساساً وجود نداشت گيري جنبش امكان شكل

در زماني كه قدرت استبدادي به داليل داخلي يا وجود فشارهاي خارجي مانند اواخر دوره پهلوي 
كه در  شايد به همين دليل باشد. شد شده، زمينه براي فرايند جنبش اجتماعي فراهم مي دوم تضعيف 

اما فراهم شدن . ها هستيم زمان گذار از يك سلسله پادشاهي به سلسله ديگر شاهد فراواني جنبش
هاي درون  ، چرا كه در اين هنگام ساير مولفه ها نيست گيري به معناي پيروزي جنبش شكل زمينه

) 1379( آصف بيات. شد ساختاري كه ذكر شد، شكست مقاومت مردمي را موجب مي ساختاري و برون
ها به اعتراضي و اجتماعي به دليل وجود اين عناصر متعدد براين نظر است كه  بندي جنبش با تقسيم

به . گيري روبرو بودند اي براي شكل هاي اجتماعي همواره با مشكالت عديده در تاريخ ايران جنبش
نه جنبش  يك جنبش اعتراضي است 57- 56همين دليل در تاريخ اين سرزمين حركات مردمي مانند 

گانه بلومر به آن معنا نيست كه اين  هاي پنج شكست و نافرجامي فرايند جنبش مطابق گام. اجتماعي
هايي نظير مشروطه و  با بررسي آثار جنبش. كند گونه تغييري در جامعه ايجاد نمي فعل و انفعاالت هيچ
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جتماعي شكست هاي ا توان به اين نتيجه رسيد كه حتي جنبش شدن صنعت نفت مي نهضت ملي
  .اند خورده نيز تاثيرات فراواني در تحوالت اجتماعي آتي داشته

  
  

  منابع
 فتاحي، ابراهيم محمد و محمدي گل احمد ترجمه انقالب، دو بين ايران ،)1383( يرواند آبراهاميان،
 .دهم چاپ نشرني، :تهران

 فارساني، ترابي سهيال ترجمه ايران، سياسي شناسي جامعه در مقاالتي ،)1387( يرواند آبراهاميان،
 .شيرازه :تهران

   .نشرني :تهران فتاحي، ابراهيم ترجمه مدرن، ايران تاريخ ،)1389( يرواند آبراهاميان،
 و علمي :تهران پرهام، باقر ترجمه شناسي، جامعه در انديشه سير اساسي مراحل ،)1381( ريمون آرون،

 .پنجم چاپ فرهنگي،

 ترابي سهيال ترجمه ايران، در انقالب و دولت اجتماعي، طبقات ،)1387( علي بنوعزيزي، و احمد اشرف،
 .نيلوفر :تهران فارساني،

: تنهايي، تهران.ا.ترجمه و تاليف ح گرايي نمادي، هربرت بلومر و كنش متقابل، )1388( بلومر، هربرت
 .بهمن برنا

 .نو گام: تهران ايران، در سياسي توسعه موانع ،)1380( حسين بشريه،

 .29شماره  مجله گفتگو،هاي اسالمي در مصر و ايران،  ، مقايسه جنبش)1379(بيات، آصف

 13 هاي قرن( مغول عهد ايران در ارضي مناسبات و كشاورزي ،)1344( پاولويچ ايليا پتروشفسكي،
 .اجتماعي تحقيقات و مطالعات موسسه تهران، دانشگاه :تهران كشاورز، كريم ترجمه ،)ميالدي 14و

 يعقوب ترجمه مغول، دورة در ايران اقتصادي – اجتماعي تاريخ ،)1366( پاولويچ ايليا پتروشفسكي،
 .اطالعات :تهران آژند،

  .34-22: 4شماره  انديشه ايرانشهر،نظريه راهبرد و سياست سرزميني جامعه ايران، ) 1384(پيران، پرويز
 ترجمه ميالدي، هجدهم سدة پايان تا باستان ازدوران ايران تاريخ ،)1354(ديگران  و پيگولوسكايا
 .چهارم چاپ پيام، انتشارات تهران، كشاورز، كريم

 اهللا عنايت ترجمه ساسانيان، و پارتيان روزگار در ايران شهرهاي ،)1367( ويكتوروونا نينا پيگولوسكايا،
 .فرهنگي و علمي انتشارات شركت :تهران رضا،

 جرج اجتماعي توسعه مدل در اول پهلوي دوره ايران جامعه جايگاه ،)1385(مصطفي عبدي، و ا.ح تنهايي،
 .سال دوم، شماره سومشناسي،  فصلنامه تخصصي جامعهميد،  هربرت

: تهران هاي مدرن جامعه شناختي، مدرنيتة در گذار، بازشناسي تحليلي نظريه )1391. (ا. تنهايي، ح
 .علم
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 داري، سرمايه و اسالم رابطه دربارة شناسي جامعه و شناسي شرق تحقيقات نقد ،)1373( غالمعباس توسلي،
 .     7شماره ،1373سال اجتماعي، علوم نامة

 دلفروز، تقي محمد ترجمه اجتماعي، هاي جنبش بر اي مقدمه ،)1384( ماريو دياني، و دوناتال دالپورتا،
 .دوم چاپ كوير، :تهران

 ترجمه بنگاه :تهران ارباب، روحي ترجمه باستان، ايران تاريخ ،)1346( ميخائيلوويچ ميخائيل دياكونف،
 .كتاب نشر و

 .پيام انتشارات :تهران كشاورز، كريم رجمهت اشكانيان، ،)1378( ميخائيلوويچ ميخائيل دياكونف، 

 از پس هاي سال تا صفويه از ايران اجتماعي تحوالت تاريخ: شكننده مقاومت ،)1390( جان فوران،
 .يازدهم چاپ رسا، فرهنگي خدمات  موسسه :تهران تدين، احمد ترجمه اسالمي، انقالب

 .پنجم چاپ ني، نشر :تهران ارشاد، فرهنگ ترجمه ها، انقالب پردازي نظريه ،)1390( جان فوران،

  .شركت سهامي انتشار، چاپ دهم: تهران ها، كندوكاوها و پنداشته، )1378(رفيع پور، فرامرز 
ترجمه غالمرضا جمشيديها و عليرضا صادقي، نظام ارباب غايب در ايران، ، )1392(عبداللهيان، حميد 

 .شناسانجامعه: تهران

 آگه، :تهران مخبر، عباس ترجمه ماس، هابر تا پارسنز از مدرن اجتماعي نظريه ،)1381( يان كرايب،
 .دوم چاپ

هربرت بلومر و كنش : تنهايي، در.ا.ترجمه حل نمادي، متقاب روش كنش، )1388(الئر، روبرت و هندل، وارن 
 .بهمن برنا: گرايي نمادي، تهران متقابل

 بابايي، پرويز ترجمه آلماني، ايدئولوژي و باخ فوئر لوديگ ،)1389( فردريس انگلس، و كارل ماركس،
 .چهارم چاپ چشمه، :تهران

 .خوارزمي :تهران ايران، در فئوداليسم تكامل ،)1358( فرهاد نعماني،

 .مركز نشر :تهران آوري، شمي حسن ترجمه داري، سرمايه از پيش ايران ،)1380( عباس ولي،

 .ثالث: ، استبداد شرقي، ترجمه محسن ثالثي، تهران)1391(ويتفوگل، كارل 

 .121شماره ماهنامه چيستا، ، درباره شيوة توليد آسيايي، )1374(م . هاشمي، ف

 .مركز نشر :تهران مصدق و مبارزه براي قدرت در ايران، ،)1372( علي محمد كاتوزيان، همايون

 نشر :تهران اقتصاد، و فلسفه اجتماع، ادبيات، در مقاله چهارده ،)1375( علي محمد كاتوزيان، همايون
  .دوم چاپ مركز،

 چاپ مركز، :تهران طيب، عليرضا ترجمه ايران، در جامعه و دولت ،)1380( علي محمد كاتوزيان، همايون
 .سوم

 عليرضا ترجمه ايران، تاريخي شناسي جامعه در مقاله نه ،)الف1383( علي محمد كاتوزيان، همايون
 .دوم چاپ مركز، :تهران طيب،
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 كامبيز و نفيسي محمدرضا ترجمه ايران، سياسي اقتصاد ،)ب1383( علي محمد كاتوزيان، همايون
 .دهم چاپ مركز، :تهران عزيزي،

 .سوم چاپ ني، :تهران طيب، عليرضا ترجمه ملت، و دولت تضاد ،)1384( علي محمد كاتوزيان، همايون

 ترجمه حسين شهيدي،دوره باستان تا دوره معاصر، : ايرانيان ،)1392( علي محمد كاتوزيان، همايون
 .دوم چاپ مركز، نشر تهران،
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