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  يا فرصت تصوري؟ نهاديفرصت 
  نقالب اسالمي ايرانكورزمن به ا تبييني قادي رهيافتتنا بررسيمعرفي و 

  
  1اهللا معمار رحمت

  
        3/6/93 :تاريخ پذيرش                  18/3/93 :تاريخ دريافت

  

  چكيده
 2ها از انقالب اسالمي ايران توسط كورزمن ترين تبيين هدف اصلي اين مقاله معرفي و  نقد يكي از بديع

هاي  هاي اصلي تئوري دي يكي از نحلهنقطه عزيمت كار او ايضاح و نقا. غربي بوده است شناس جامعه
نهادي و هاي  كه فرصت  هاست كه بر اساس آن، زماني از انقالب "توكويلي  تحليل"انقالب، موسوم به 

شده  هاي ادراك با فرصت) پذيري دولت در قبال فشار سياسي مردمي مثالً شكنندگي و آسيب(ساختاري 
ها محتمل  كنند، وقوع انقالب انطباق پيدا ) آميز موفقيتهاي موجود براي اعتراض  آگاهي عموم از فرصت(

دهد كه  اما كورزمن نشان مي. شود شوند؛ و در واقع وقوع انقالب بر اساس چنين انطباقي تبيين مي مي
نظران در مورد انقالب  به اعتقاد برخي صاحب ؛ كما اينكه.سويي ممكن است هميشه رخ ندهد اين هم

هاي سركوب و  هاي خودشان در قياس با قابليت تاد و تصور مردم از توانايياسالمي چنين اتفاقي نياف
اين مقاله ضمن ايضاح موضع تئوريك كورزمن در قبال . كنترل حكومت با يكديگر همخواني نداشتند

  .ها پرداخته است انقالب ايران، به بيان نقاط قوت و ضعف اين ديدگاه در تبيين انقالب
  ؛ تحليل توكويلي؛ انقالب ايرانسياسي؛ فرصت تصوري؛ تبيين نهادياي ه فرصت :هاي كليدي واژه

                                                      
 r.memar@umz.ac.irشناسي دانشگاه مازندران،  استاديار جامعه - 1
از انقالب ) شناسي دانشگاه كاروليناي شمالي استاد جامعه(ن ديدگاه تأثيرگذار و تحليل بديع چارلز كورزم - 2

  :بار در مقالة زير به چاپ رسيد اسالمي ايران براي اولين
Charles Kurzman,"Structural Opportunity and Perceived Opportunity in Social Movement 
Theory: The Iranian Revolution of 1979", American Sociological Review, Vol. 61, No. 1, Feb. 
1996. 
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  مقدمه و مسأله
ها ارائه گرديده و لذا فهم و درك آنها  هاي متعدد و متفاوتي از انقالب تاكنون تبيين
هاي  بندي بتوان نظريه ترين تقسيم شايد در كلي. شناسي است بندي و سنخ مستلزم نوعي طبقه

بندي در  ماين تقسي .بندي نمود طبقه 2گرا و ذهنيت 1گرا هاي عينيت دسته نظريهانقالب را به دو 
: در برخي تعابير(گرا  صورت دوگانه معروف ساختارگرا و عامليت  بههاي انقالب بعضاً  تئوري
در ). 167-68: 1382؛ فورن، 23: 1374بشيريه، : براي مثال(نيز مطرح شده است ) گرا فرهنگ

مي نيز وجود دارد كه سعي در توجه توأمان به اين دو دسته عوامل و تركيب سو هحال، نحل عين
. هاست چنين رويكردي به انقالب هترين نمايند توكويل اصلي. اي واحد دارد آنها در هيأت نظريه

در مدل توكويلي، اين . قوت تحليل توكويلي در تركيب كردن عوامل عيني و ذهني نهفته است
ت، يا در مقابل تمايالت ذهني معترضان به اثرگذاري جمعي نيست كه تنها ضعف ساختاري دول

: 2009كورزمن، ( كند دو است كه چنين مي  بخشد؛ بلكه تركيبي از اين انقالب را شتاب مي
توكويل نهايتاً به تصورات افراد از وضعيت خويش بيش از شرايط عيني ساختاري  نكه؛ گو اي)42

   ).17: 1389مقدمه كوهن، بشيريه در : ك.ن(دهد  اهميت مي
نگر و نتيجتاً حيراني و  اعتنايي نسبت به اين ديدگاه جامع ها فراموشي و بي پس از سال

گرايي، اخيراً  )ذهنيت(گرايي و فرهنگ  )عينيت(سرگرداني در ميان دو حد نهايي ساختار
  .اند و جنبش اجتماعي، اين رهيافت تركيبي را احياء كرده هاي انقالب نظريه

فرايند سياسي و گسترش شورش «در كتاب خود تحت عنوان  )1982(آدام  عنوان مثال مك به
از » هاي سياسي ساختار فرصت«هاي متعارف جنبش،  كند كه در تئوري احتجاج مي» سياهان

 .اند اعتراض سياسي هعمد هكنند از طرف ديگر، دو تعيين »توان سازماني معترضان«طرف و   يك
خالل  آميز، كه در گر جهت درگير شدن در كنش جمعي موفقيت لشها براي يك چا فرصت

شود با جذر و مد فعاليت جنبش  كنند؛ و اين تغييرات است كه تصور مي زمان، بسيار تغيير مي
اساسي و بحراني آن است كه نظام سياسي بتواند در  هكند كه نقط وي بيان مي. مرتبط باشند

نظر مك آدام، شرايط ساختاري   اما به. تر باشد ر يا بستههاي مختلف در مقابل چالش، بازت زمان
، يعني توانايي شناختي ي رهاي هوسيل  آنها به بلكه. دنشو طور خودكار به اعتراض تبديل نمي به

 هبار مردم ستمديده براي گريختن از الگوهاي بدبينانه و خمود انديشه و انجام اقدامي در
ابراين تحليل مك آدام بين ادراكات ذهني و ساختار بن .شوند گري مي شان، واسطه وضعيت

                                                      
1. Objective 
2. Subjective 
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هاي ذهني به  در ديدگاه وي، ساختار دولت و دريافت. كند ها، پيوند تنگاتنگي برقرار مي فرصت
  ).154: 1996كورزمن، ( اند هاي نزديك مورد بحث قرار گرفته عنوان همبسته

 ري عموماً ـ و نه هميشه ـهاي ساختا در ديگر مطالعات اخير در سنت توكويلي نيز، فرصت
عنوان مثال سيدني تارو بين سطوح خرد  به. شده منطبق و هماهنگ هستند هاي ادراك با فرصت

احتجاج اصلي تارو آن است كه مردم در پاسخ . دهد و كالن تحليل، تأثير متقابل را تشخيص مي
  ).1996كورزمن، ( پيوندند هاي سياسي به جنبش مي به فرصت

ميالدي،  18و  17هاي مدرن قرون  نيز در تحليل اخيرش از انقالب) 1991(گلدستون 
هاي فرهنگي و  چارچوب( و عوامل فرهنگي) آشفتگي دولت(هاي ساختاري دولت  جنبه

  ).1996كورزمن، ( كند را با يكديگر تركيب مي) ايدئولوژيك
هاي  هاي ساختاري و فرصت دهند كه فرصت هاي توكويلي تشخيص مي اين تحليل

زعم مك آدام، رهايي شناختي يك متغير  به. شده، ممكن است هميشه منطبق نباشند دراكا
در مدل تارو، . هاي سياسي قابل تقليل نيست اي است كه به ساختار فرصت متمايز و عليحده

مردم ممكن است عليرغم شرايط ساختاري نامساعد، به اعتراض برخيزند؛ و گلدستون نيز اشاره 
با وجود اين، سنت توكويلي بر . شوند هاي دولت، منجر به انقالب نمي حرانب هكند كه هم مي

ها را  مواردي متمركز شده بود كه در آن، ساختار فرصت و ادراكات، سازگارند و ناسازگاري
  ).42-43: 2009كورزمن، ( كند بررسي نمي

طرف   كند تا سنت توكويلي در تحليل انقالب را كه از يك تالش مي) 1996( كورزمن
 هدرگير در پديد هديگر طرفين معادل هورزد؛ و از جنب توأماً بر عوامل عيني و ذهني تأكيد مي

اما . كار گيرد ايران به 1357دارد؛ براي تحليل انقالب  را ملحوظ مي) حاكميت و مردم(انقالب 
گاري يعني ناساز(هاي انقالب مغفول واقع شده است  وي به آن جنبه از اين سنت كه در تحليل

منظور انقالب ايران را  وي بدين. نمايد توجه مي عطف) ميان ساختار فرصت و ادراك فرصت
ابتدا تعريف : كند محور اين هدف را پيگيري مي دهد؛ و در چند محك اين نظريه قرار مي  سنگ

 هسپس ساختار فرصت سياسي در آستان. كند معترضان از فرصت را بلحاظ تئوريك تشريح مي
عالوه كورزمن تصور  به. نمايد هاي گوناگون ترسيم مي المي ايران را با شاخصهانقالب اس

طرف و تصور از قدرت   دولت از يك هقهري هشامل تصور از قو(انقالبيون از فرصت سياسي 
نهايتاً كورزمن . دهد را با تكيه بر شواهد تجربي مورد بررسي قرار مي) اپوزيسيون از طرف ديگر

دليل ناهمخواني و عدم توازن ـ با چربش ادراك  گونه اين تصور و ادراك بهدهد كه چ توضيح مي
مĤالً كورزمن از خالل بررسي مورد ايران، . بر ساختار ـ به پيروزي انقالب ايران منجر شد

. كند عنوان هدف اصلي پژوهش خويش ـ استنتاج مي هاي انقالب ـ به هايي را براي نظريه داللت



  فرصت ساختاري يا فرصت تصوري؟                                                                                               138
 

معرفي ديدگاه كورزمن، در محورهاي زير به ارزيابي انتقادي از آن ما در اين مقاله ضمن 
هاي تحقيق  شناسي تحقيق، يافته ها و فرضيات تحقيق، روش رويكرد نظري، سؤال: ايم پرداخته

هاي انقالب، و در  هاي نظري انقالب اسالمي براي تئوري در دو سطح ساختاري و ادراكي، داللت
  .دگاهنهايت نقاط ضعف و قوت اين دي

  
  و فرضيه محوري چارچوب نظري

ادراكات ذهني و شرايط ساختاري دربرخي  زعم كورزمن، همبستگي و همسويي ميان به
  :دو ممكن است اتفاق بيافتد  دو گونه عدم انطباق ميان اين. موارد ممكن است حادث نگردد

 ها را درك كنند؛ و  كه مردم قاصر باشند تا فرصت هنگامي). اول

 .ها را در جايي تصور كنند كه وجود ندارد امي كه آنها فرصتهنگ). دوم

احتمال اول در آثار زيادي و بدواً در سنت ماركسيستي مورد مداقّه قرار گرفته است؛ كه 
ها و استتار يا انحراف  دليل نقاب زدن بر فرصت خودآگاهي كاذب و هژموني ايدئولوژيكي را به

  .داند ر ميكند و مقص توجهات از آنها، مالمت مي
به كنش جمعي مطرح شد كه  1»جدي هتود«دومين عدم انطباق و ناهمخواني در رهيافت 

تعريف  2اي ها را بدواً و اوالً با ارجاع به الگوهاي اقدامات معارضه كند معترضان فرصت احتجاج مي
ظار دارند افراد زماني كه انت). گلدستون، گرانوتر، كوران، ماروِل و اُبرشال، شلينگ(كنند  مي

تر است كه در جنبش اعتراضي شركت  تعداد زيادي از مردم در اعتراض مشاركت كنند، محتمل
ها را نه صرفاً برحسب تغييرات در   جدي داللت بر آن دارد كه افراد، فرصت هرهيافت تود. كنند

 معارضان كه توكويل مدعي بود ـ بلكه بدواً برحسب قوت و تفوق چنان ساختار دولت ـ آن
ـ »توازن قوا«آنان ممكن است احساس كنند كه مشاركت فراگير در اعتراض، . كنند محاسبه مي

نامد ـ بين دولت، اپوزسيون و ديگر احزاب  مي را "نيروهاي سياسي هرابط"چه كه گرامشي،  آن
كند؛ بلكه  در اين نگاه، بحران دولت، جنبش انقالبي را تسريع نمي. دهد تغيير مي نفوذ ذي
دهي از جانب طبقات اجتماعي مختلف است كه  ي از ميزان انسجام، خودآگاهي و سازمانارزياب

  .كند مي چنين 
كه اُپ، مك آدام و  چنان آن(ها باشد  ساختار فرصت هدهنده و نمايند اگر سركوب، نشان

توفيق يا عدم توفيق و  هو نسبت به گستر(ها  توجه به فرصت ، معترضين يا بي)اند ديگران مدعي
  .كنند تعريف مي متفاوت تقريباًاي  شيوه بهرا ها  فرصتكه  هستند؛ يا اين) رانجام اعتراضس

                                                      
1. Critical mass 
2. Oppositional 
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ايران مورد كاوش قرار  1979كورزمن اين احتمال دوم را از طريق بررسي انقالب 
ها و انتظارات براي  از نظر وي در انقالب ايران، معترضين بيشتر ملتفت چشمداشت.دهد مي

آنان تا پيش از آن كه احساس كنند موفقيت در چنگ آنهاست، به . موفقيت خودشان بودند
حال، ايرانيان احساس نكردند كه دولت، ضعيف  در عين. تعداد زياد در اعتراضات شركت نكردند

هاي متعدد  كورزمن با تكيه بر سنجه. شان گشوده است روي هاي ساختاري به شده يا فرصت
طور خاصي شكننده  اعتراض گسترده رخ نماياند، بهزماني كه  1978مدعي است كه دولت در 

ها براي اعتراض را ظاهراً بر تصورشان از قوت  شان از فرصت نبود؛ بلكه در عوض ايرانيان ارزيابي
عبارت ديگر، ايرانيان معتقد شدند كه توازن قوا تغيير پيدا كرده  به. اپوزسيون بنا نهاده بودند

كه جنبش معارض  علت آن ساختار دولت حادث شده، بلكه بهكه تغييري در  علت آن است؛ نه به
  .در حال گسترش است

اصلي كورزمن آن است كه گسست و ناهمخواني ميان  هبر اساس آنچه گفته شد، فرضي
عوامل عيني و ذهني در انقالب ايران موجب پيروزي انقالبيون و سقوط رژيم شاه شد؛ بدين 

هاي گوناگون ساختار  انقالب، برحسب شاخص هنمعني كه ساختار سياسي موجود در آستا
كردند كه دولت، ضعيف  اي نبود و انقالبيون نيز متوجه قدرت دولت بودند و تصور نمي شكننده

اما انقالبيون، مبناي . روي آنان، گشوده است هاي ساختاري، گشاده و به شده يا فرصت
قدرت متصور از اپوزسيون بنا نهاده  هاي موجود براي اعتراض را بر قوت و شان از فرصت ارزيابي

بودند و به اين نتيجه رسيده بودند كه آن ساختار قدرتمند در مقابل توان اين جنبش 
  .قدرتمندتر، تاب مقاومت ندارد

  
  شناسي روش

است و نه  1)نظريه محور( پيما رويكرد كورزمن در تبيين انقالب ايران، نظريه طور كلي به
انقالب ايران براي محك زدن رهيافت  هعبارت ديگر وي از مطالع به .2)مورد محور( موردپيما

لذا در كار وي، آزمون نظريه مد . كند هاي اجتماعي استفاده مي ها و جنبش توكويلي به انقالب
توان گفت كه رويكرد روشي نويسنده در اين  به عبارتي مي. نظر است و نه تبيين خود انقالب

هاي مربوط به انقالب  ساير تبيين روست كه وي از همين. ي استتحقيق، رويكرد قياسي ـ برهان
هاي ساختار دولت، چهار عنصر  با وجود اين، وي براي سنجه. دهد ايران را مورد بحث قرار نمي

  :اند گيرد كه در ادبيات مربوط به انقالب ايران مورد اشاره قرار گرفته را برمي

                                                      
1. Theory-driven 
2. Case-driven 
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  اصالحات هواسط تضعيف حمايت اجتماعي از سلطنت، به). يكم
 المللي بر سلطنت فشار بين). دوم

 شدگي آن ازحد دولت و فلج تمركزگرايي بيش). سوم

 هاي متزلزل دولت به جنبش اعتراضي پاسخ) چهارم

هاي تفسيري ـ  روش تحقيق كورزمن، عمدتاً اسنادي است و درعين حال همانند روش
وي به عنوان اقدام مكمل، از تكنيك  .كند گران تأكيد مي كنش هتأويلي بر فهم معني و انگيز

  . نمايد مصاحبه نيز استفاده مي
است كه در ) 1977 - 1979(زماني مورد بررسي، دو سال آخر حيات پهلوي  هدامن

  .شود انقالبي ناميده مي هاصطالح بره
تا  1977جنبش انقالبي ايران از  هبار كورزمن هفت شكل از توضيحات شهود عيني در

  :شان پس از واقعه هستند تاي از آنها مقارن انقالب و چهارتاي گيرد كه سه ر ميكا  را به 1979
 ها، اعم از ايراني و خارجي گزارشات ژورناليست). يكم

صورت  هاي اپوزسيون، كه برخي از آنها به چي هاي تبليغات ها يا بيانيه اعالميه). دوم
 .ندشد مخفيانه به عنوان نوعي از ژورناليسم بديل، توزيع مي

هاي آمريكايي كه برخي از آنها  اسناد حكومتي، خصوصاً اسناد مضبوط از ديپلمات). سوم
توسط دانشجويان مبارزي كه سفارت اياالت متحده را اشغال كردند، مصادره و منتشر 

؛ و برخي از آنها نيز از طريق )1980-1991 هجاسوسي، منتشره در دور هاسناد الن(شدند 
يك سازمان غيرانتفاعي خصوصي در واشينگتن  هوسيل آمدند و به دست كار اطالعاتي به

 )1989آرشيو امنيت ملي، : در(منتشر شدند . سي. دي

 هاي مقيم ايران در خالل انقالب ها و خارجي خاطرات ايراني). چهارم

تواريخ شفاهي ايرانيان سرشناس و مشهوري كه عمدتاً از مهاجرين مخالف با رژيم ). پنجم
و دانشگاه ) 1991(هاي بنياد مطالعات ايران  الب بودند، تحت هدايت پروژهپس از انق

 )1987: تاريخ شفاهي ايران، هاروارد همجموع(هاروارد 

ها با ايرانيان، باز هم غالباً با مهاجران دور از وطن، كه از مطالعات  مصاحبه). ششم
 .اند اين انقالب برگزيده شده هآكادميك و ژورناليستي دربار

هاي تكميلي با ايرانيان غيرسرشناس و غيرمشهور كه خود كورزمن در  مصاحبه). تمهف
 .استانبول تركيه اجرا كرد

مشي متديك، شواهد تجربي مورد نياز  كورزمن با عنايت به آن رويكرد تئوريك و اين خط
 ساختار فرصت"اصلي خويش در مورد انقالب ايران را در دو محور  هبراي آزمون تجربي فرضي
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گيري، برآيند  كند؛ و سپس در مقام نتيجه گردآوري و مطرح مي "ها ادراك فرصت"و  "سياسي
ارزيابي از  هدر انقالب ايران را دستماي) ادراك از فرصتو ساختار فرصت(دو عامل  تالقي اين

  .دهد ها قرار مي رويكرد توكويلي به انقالب
  

 آزمون فرضيه

  ساختار فرصت سياسي). الف
نقالب ايران، معموالً رژيم پهلوي را به عنوان رژيمي بسيار مستعد براي پژوهشگران ا

ها از انقالب اسالمي ايران و سقوط رژيم  ترين تبيين اند؛ و يكي از رايج فروپاشي توصيف كرده
: 1385جرالد گرين، : براي مثال بنگريد( شاه، تأكيد بر ضعف ساختاري حكومت شاه بوده است

هاي ساختاري مساعد براي انقالب  اغلب از چهار عامل به عنوان فرصت از اين حيث، ).49-337
ها،  يك از اين عوامل و بيان مدعيات مدافعان آن نام برده شده است كه كورزمن پس از شرح هر

كند كه هيچكدام از اين چهار عامل حاكي از ضعف  پردازد؛ و اثبات مي مي به نقد و طردشان
  .پذير نبود آسيب 1978خصوصاً در سال  شاه از لحاظ ساختاري و رژيم نبودندساختاري دولت 

  اجراي اصالحات هاجتماعي سلطنت در نتيج هتضعيف پشتوان). يكم
هاي شديد براي اصالحات، پشتيباني  برخي معتقدند كه رژيم شاه در نتيجه تالش  

توجه به اين كه  اين استدالل، با. اجتماعي خود را ـ خصوصاً از جانب طبقه نخبه ـ از دست داد
هاي اصالحي تأكيد كند، اشكال و وجوه مختلفي به  بر نقش كدام گروه متأثر از اين سياست

  :ادعا بر اين است كه. گيرد خود مي
مقابل و  هدار را به سمت جبه ميالدي اليگارشي زمين 1960 هاصالحات ارضي شاه در ده  

ي كردن و مقررات تنبيهي براي هاي او در زمينه صنعت سياست همچنين. مخالف سوق داد
گر هم كارگران  كار هسركوب شديد طبق .ها، بخش سنتي بازار را به مخالفت كشاند كنترل قيمت

اقتصاد وابسته به صنعت نفت، به تورم در بخش مسكن در شهر منجر  .را به مقاومت ترغيب كرد
ياسي موجب مخالفت سركوب س .گيري كرد شد و در نتيجه مهاجران فقير را ناچار به موضع

و باالخره اصالحات سكوالري نيز رهبران مذهبي را به . روشنفكران و طبقات متوسط شد
آيند اضمحالل طبقات سنتي و ايجاد  بنابراين، در مجموع، دولت در فر .مخالفت وادار كرد

  .طبقات جديد براي حمايت و تقويت خودش شكست خورد
  :الل وارد استاز نظر كورزمن، سه اشكال بر اين استد

اين گروهها و طبقات يكسره و بالتمامه عليه حكومت برنخاستند؛ بلكه برخي موافق با  اوالً  
معترضان خواهان سرنگوني نبودند؛ بلكه برخي از  هوانگهي هم. اين روندها بودند و برخي مخالف
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متأثر از  كند كه گروههاي كورزمن در توضيح اين رديه بيان مي. آنها طالب اصالحات بودند
ترين گروه نخبه از اين  مثالً متأثر .هاي اصالحي فقط اين گروههاي مخالف نبودند سياست
هاي ديرپاي قضايي  ها، روحانيون اسالمي بودند؛ چرا كه اصالحات دولت، تدريجاً نقش سياست

 هاي آموزشي و تربيتي آنان را محدود ساخت و نقش آنها را در آنها را از ايشان گرفت؛ نقش
ترين دليل را براي انزجار از  بنابراين روحانيون واضح. توزيع امكانات رفاهي به چالش كشاند

هاي انقالبي  اما قبل از انقالب تنها تعداد اندكي از روحانيون به رهنمود. دولت پهلوي داشتند
الش رتبه ت در جريان جنبش انقالبي برخي ازروحانيون عالي .ددادن تمايل نشان ميخميني امام 

كردند مخالفين رژيم را از مقابله با دولت منصرف كنند و حتي يكي از آنان به منظور دستيابي 
  .طور مخفي با نمايندگان حكومت مالقات كرد  به به توافق

طور گروههاي پيشتازي از بازاريان مخالف و روشنفكران با گرايش انقالبي مخالفت  همين  
مطالبات كارگران هم بر سر كسب  .ودند، نه كنار زدن آنسلطنت ب  آنها هوادار اصالح. كردند

ـ يعني چند ماه پس  1987ها بود و تنها درپايان سال  سهم بيشتر از منافع كارگاهها و كارخانه
از سوي ديگر، مهاجران شهري كه بيشترين . از شروع جنبش ـ حالت انقالبي به خود گرفت

نتيجه  .اي نداشتند جنبش انقالبي حضور گسترده هاي دولت ديده بودند، در آسيب را از سياست
هاي اصالحي او  اين كه در خصوص ميزان تضعيف پشتيباني مردمي از شاه در نتيجه سياست

  .نبايد اغراق كرد
ثانياً اصالحات به همان اندازه كه دشمنان جديدي را براي دولت ايجاد كرد، حاميان   

وجود آورد كه اين  بقات جديد و وابسته به خود را بهدولت از اين طريق، ط .جديدي را نيز آفريد
مهمترين آنها ارتش بود كه طي سالهاي حكومت شاه  .طبقات به حمايت از شاه تمايل داشتند

وفاداري نظامي نيز عمدتاً تا پايان حكومت شاه، غير متزلزل باقي . به شدت گسترش پيدا كرد
آمد بورژوازي صنعتي بود كه از طريق كمكهاي  دولت به وجود هديگري كه با اجاز طبقه .ماند 

شود كه اين طبقه با انتقال  البته گفته مي. مالي اعتباري دولت و حمايت سلطنتي پديدار شد
ناآرامي  ههاي خود به خارج از كشور، شاه را تنها گذاشت و سپس با مشاهده اولين نشان دارايي

رژواها ماندند و تا پايان سال به صورت گويند كه بعضي از بو مهاجرت كرد؛ اما مدارك مي
طور كامل توسط حاميان خود رها  توان گفت كه شاه به لذا مي .اي از شاه حمايت كردند فعاالنه

  .نشده بود
المللي، نسبت به حمايت  گرمي درآمدهاي نفتي و نيز پشتيباني بين شاه به پشت ثالثاً  

خلي ممكن است بيش از تضعيف دولت، آن اين آزادي عمل دا.كرد داخلي احساس نياز كمي مي
  هم درآمدهاي نفتي و هم پشتيباني خارجي، حمايت داخلي را كم اهميت. را تقويت كرده باشد
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لحاظ تئوريك، مشكل است كه ه ب.كرد مطرح بود مي هاي ديگر تر از آنچه براي بيشتر رژيم
هاي  وابستگي به قدرت كه در حالي. قدرت آن هضعف دولت است يا نشان هبگوييم اين نشان

خارجي ممكن است تصور يك رژيم دست نشانده را به ذهن متبادر كند، آزادي عمل دولت 
اي را به  هاي عديده تواند راه حل شود؛ چون دولت مي قوت شناخته مي عنوان يك نقطه غالباً به

شكست،  اگر اساس استقالل و خودمختاري درهم مي. هاي اجتماعي متمرّد تحميل كند گروه
المللي  اما شاه در خالل انقالب و جنبش از حمايت بين. ماند گاه باقي مي البته دولت بدون تكيه

  .بهره برد
  المللي بر سلطنت فشار بين). دوم

المللي  شود مربوط به فشارهاي بين دومين نقطه ضعف كه به دولت شاه نسبت داده مي  
مل حكومت و جلوگيري از اعمال خشونتي اي، باعث محدود شدن آزادي ع است كه از نظر عده

ها  در اين زمينه، اغلب تحليل. آميز را در هم بشكند توانست اين جنبش اعتراض گرديد كه مي
به مدل ساختاري اسكاكپول در خصوص انقالب اسالمي اشاره نموده و بر اين نكته تأكيد 

  .پذير ساخت ر انقالب آسيبالمللي دولت را ضعيف و آن را در براب اند كه فشارهاي بين كرده
گران مدارك چنين  كدام از اين تحليل در خصوص اين مدعا آن است كه هيچ نقد كورزمن  

جيمي كارتر براي كسب پست  1976درست است كه در سال . اند فشارهايي را ارائه نكرده
رياست جمهوري بر اساس توجه به حقوق بشر در سياستهاي خارجي به مبارزه انتخاباتي 

رداخت و تهديد كرد كه در صورت عدم رعايت حقوق بشر در ايران، حمايت از شاه را كاهش پ
از واشنگتن ديدار  1977هنگامي كه شاه در نوامبر  .دهد؛ اما اين تهديد هرگز عملي نشد مي

از طرف ديگر، به .هاي شاه و كارتر ارتباط چنداني با موضوع حقوق بشر نداشت كرد، مالقات
برخوردش با معترضين،  هبار شاه در 1978جنبش انقالبي در سال  هدامنهنگام گسترش 

شهريور صدها و  17حتي زماني كه سربازانش در . المللي را دريافت نكرد گونه اعتراض بين هيچ
غير مسلح را در تهران به قتل رساندند، دو روز بعد كارتر از كمپ  هشايد هزاران تظاهركنند
همچنين هنگامي كه شاه در . پشتيباني مستمر خود را از او بيان كند ديويد به شاه تلفن كرد تا

متحده رضايت كامل خود را از اين اقدام اعالم  حكومت نظامي برقرار كرد مقامات اياالت نوامبر 6
ا بلوكه شده بودند، پس از ه دفاع از حقوق بشر براي ماه هتجهيزات ضد شورش كه به بهان .كردند

سوليوان سفير  شاه مرتباً با ويليام 1978در تمام ايام پاياني سال . تاده شدندمدتي به ايران فرس
  :اش گفته است نامه شاه در زندگي. كرد متحده مالقات مي اياالت
تنها سخني كه هميشه از آقاي سوليوان دريافت كردم، تضمين پشتيباني واشنگتن از   

  .حكومت من بود
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هر چند شاه كامالً به . قول خود در حمايت از شاه ادامه داددر مجموع اياالت متحده به التزام و 
رژيم را در  العمل المللي عكس آن اطمينان نداشت؛ اما هيچ مدركي دال بر اين كه فشارهاي بين

  .برابر اعتراضات تضييق كرده باشند، وجود ندارد
  تمركز قدرت بيش از حد و فلج شدن دولت). سوم

بر  .راي انقالب، ساختار دولت ايران معرفي شده استسومين فرصت ساختاري مناسب ب  
لحاظ  از حد پيرامون شخص شاه، به اساس اين ديدگاه، دولت ايران به خاطر تمركز بيش

كه علت وجودي اين ساختار سازماني عمدتاً حفظ  توضيح آن. شدن بود ساختاري مستعد فلج
. امي و رقيبان سياسي پر قدرت بوداي مانند كودتاي نظ شاه و سلطنت وي از تهديدات بالقوه

گيرنده در تمامي  مؤثري خود را به عنوان تنها قدرت تصميم اين سيستم، شاه به نحو هبراي ادار
خود به يك  هبنابراين چنين سيستمي براي ادار. امور سياسي ايران مطرح كرد مراحل حساس

وي تحت مداوا قرار . ن بودمبتال به سرطا 1978كاره وابسته شد و شاه هم در سال  شاه همه
  .حوصله شده باشد و به قاطعيت هميشگي خود نبود رسيد كه افسرده يا بي داشت و به نظر مي

كافي قانع  همداركي كه دال بر فلج شدن دولت باشند، به انداز كند استدالل مي اما كورزمن
اش ولو به  ات سلطنتميلي خودش را براي نج واقعيت اين بود كه شاه مكرراً بي. كننده نيستند

  :گويد شاه مي. كرد قيمت كشتار اتباع خود بيان مي
  ".به هر قيمت شده از خونريزي خودداري كنيد: دادم هميشه يكسان بود دستوري كه مي"

هزار نفر براي سركوب شورش، بمباران شهر قم ، اعدام  شاه پيشنهادهايي چون كشتن صد  
هرحال، خودداري از دستور به قتل عام ضرورتاً دال بر فلج  به. را كالً رد كرد... روحاني و  700

در تمام مدت پاياني سال . شد تر قوياً دنبال مي هاي ماليم شدن ساختار رژيم نبود، چرا كه روش
آنها تقريباً هر مخالف . نيروهاي امنيتي معموالً اعتراضات را به زور اسلحه سركوب كردند 1978

گاهي هم تقريباً كل نهادهاي مهم  .ـ حداقل يكبار ـ دستگير كردنداي را  مشهور و شناخته شده
كننده را در مناطق  اقتصادي و دولتي را كه در اعتصاب بودند اشغال كردند و پرسنل اعتصاب

كردند  هاي برق، خطوط هوايي، ادارات گمركي و مراكز ارتباطي تلفني مجبور مي نفتي، نيروگاه
 .هايي براي كودتاي نظامي به نفع شاه آغاز شد ف ديگر نيز طرحاز طر. گردند كه به سركار بر

عالوه بر آن بايد توجه داشت كه رژيم پهلوي عليرغم ادعاهايي كه داشت، يك دولت جهان 
بنابراين دستپاچگي دولت در واكنش . سومي بود و سرويس اطالعاتي چندان كارآمدي نداشت

  .ر فلج شدن آن كردتوان حمل ب به جنبش انقالبي را به سختي مي
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 تزلزل دولت). چهارم

شود فرصتي ساختاري براي انقالبيون فراهم ساخت؛ به تزلزل  چهارمين عامل كه ادعا مي  
بر اين اساس، . شود يا عدم قاطعيت ـ و نه ضعف ـ واكنشها در برابر جنبش اعتراضي مربوط مي

شد  ترغيب بيشتر مخالفان مي شود كه تركيب اعطاي امتياز و سركوب باعث تشويق و گفته مي
دامنه و  و اين تزلزل در سركوب باعث تبديل يك جنبش كوچك و پراكنده به آشوبي بزرگ و پر

مفهوم ضمني اين ديدگاه اين است كه سياست سركوب يك بعدي ـ يا  .نهايتاً انقالب گرديد
  . باشد كش كردن اعتراضات مؤثرتر توانست در فرو اصالح، يا تنبيه و مجازات ـ مي

هاي مكرر و متعدد مشاورين  كورزمن معتقد است اما چنين ديدگاهي برخالف توصيه  
داد كه چگونه با  در هند باستان كائوتيليا به پادشاهان ياد مي مثالً .سلطنتي در طول تاريخ است

  :ها برخورد كنند شورش
  .بهره بگيريد از مصالحه، تطميع، تفرقه و خشونت

ها بايد از بخشندگي و  كرد كه خليفه الملك تأكيد مي نظام م خواجهدر ايران قرن يازده  
در ايتالياي قرن  .الرشيد عبرت بگيرند خواهي انوشيروان و انحراف و سركوبگري هارون آزادي

كرد كه هم از ترس مردم و هم از عشق مردم بهره  ولي به شهرياران توصيه مي  هفدهم ماكيا
در قرن بيستم،  .رحمي و عفو را به كار گيرند اداش، بيبگيرند و تركيبي از تنبيه و پ

پاداش «آميختن استراتژيك  متحده معتقد به در هم اياالت هگر وزارت خارج ريكنيز تحليل هوارد
  .بود» به طرفداران و ارعاب مخالفان

العمل يكپارچه و  به هر حال، به لحاظ تئوريك اين اختالف نظر وجود دارد كه آيا عكس  
سياست هويچ ـ چماق و دعوت به همكاري  شود يا پذيري مي واحد، موجب تزلزل و آسيب

موارد استراتژي  هشاه در طول ساليان متمادي براي هم پذيري است؟   موجب تزلزل و آسيب
نظام سياسي ايران مؤيد  هعمده قبل از انقالب دربار هدو مطالع .دواحدي را انتخاب كرده بو

زونيس و جيمزبيل هر دو سركوبگري شاه از يك سو و اعطاي   ماروين. همين امر هستند
را به عنوان بخشهاي مكمل سيستم واحد و منسجم ) رشوه(امتيازات به قصد جلب همكاري 

ادامه  1978يكرد تركيبي در تمام طول سال بينند و معتقدند كه اين رو فرصتهاي سياسي مي
گيري كرد؛ اما در عين حال امتيازات  حساس عليه معترضين سخت هشاه در چند مرحل .يافت

در اواسط ماه مه، سربازان شاه به سمت  .اصالحات را در آينده داد هكمتري اعطا كرد و وعد
و نمايش  نشيني كردند  قم عقبراهپيمايان آتش گشودند؛ اما در همان زمان سربازان از شهر 

در  .ها عاليم معناداري براي  مخالفين مذهبي شاه بود هاي مبتذل ممنوع اعالم شد؛ كه اين فيلم
اما به زودي در اصفهان . اوايل آگوست، شاه اعالم كرد كه انتخابات آزاد برگزار خواهد شد
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ومت نظامي اعالم كرد اما شهريور حك 11در اوخر آگوست، شاه در  .حكومت نظامي برقرار شد
امتيازات مختلفي را نيز اعطا كرد كه از جمله آنها آزادي مطبوعات و انتصاب يك نخست وزير 

در نوامبر، شاه يك . تر باشد تر و موجه نزد مخالفين مذهبي مقبول كرد جديد بود كه تصور مي
ها كرد و به  پوش زرهفرمانده نظامي را در تهران منصوب كرد كه او هم شهر را انباشته از 

خواهانه انجام داد و وضع  اعتصابات مناطق نفتي خاتمه داد؛ اما همزمان شاه يك سخنراني عذر
ها از  اين واكنش .هاي تجاري خاندان سلطنتي اعالم كرد فعاليت ههايي را در زمين محدوديت

چيده اما حكومت براي معترضين پيامي پي. جانب دولت شاه يك منطق مشخص و آشكار داشت
كه اگر به اعتراض ادامه دهيد، كشته خواهيد شد؛ اما اگر به آن خاتمه دهيد،  قاطع فرستاد

هاي اصالحات در آينده ه ها و وعد يعني تركيبي از مجازات. اصالحات را به دست خواهيد آورد
كه شد  به قصد برقراري آرامش در كوتاه مدت به كار گرفته شده بود و همزمان تعهد داده مي

 .در بلندمدت، كشور ليبراليزه خواهد شد

هاي سياسي كه او را براي چندين  كند كه شاه به ساختار فرصت گيري مي كورزمن نتيجه  
دهه حفظ كرده بود، چسبيده بود؛ ساختاري كه براي مشاركت سياسي وفادارانه، مساعد و در 

  .مقابل اعتراضات انقالبي خياباني خصمانه بود
  
 بيون از فرصت سياسيتصور انقال). ب

هاي  فرصت "كورزمن معتقد است به منظور فهم چرايي وقوع انقالب ايران بايستي به 
منظور او از . توجه كرد) هاي سياسي درك و تصور انقالبيون از فرصت( "ساختاري درك شده

ز آمي موفقيت ههاي موجود براي اقدامات معترضان اين اصطالح، افزايش آگاهي عمومي از فرصت
بر اساس اين ديدگاه، برخورد اصلي، ميان ساختار سالم و غير ضعيف رژيم  .باشد ميعليه دولت 

ها بود  ها و نگرش هاي درك شده از جانب انقالبيون بود كه در نهايت، اين برداشت شاه با فرصت
  .ها تفوق پيدا كرد كه بر ساختار

فرصت سياسي از دو منظر اشاره در اين بخش، كورزمن به دريافت و ادراك انقالبيون از   
). توان خودشان(تصور آنها از قدرت اجبارآميز دولت؛ و تصور آنها از قدرت اپوزسيون : كند مي

  .كورزمن بر اين باور است كه از نظر انقالبيون، دومي بر اولي چيرگي داشت
  :دولت هقهري هتصورات از قو )اول

اني، خطرناك هستند و در معرض سركوب مردم ايران دريافته بودند كه اعتراضات خياب  
. شوند يافته كه معموالً به ندرت سركوب مي قرار دارند؛ حتي تظاهرات قانوني، منظم و سازمان

 1978گويد در دسامبر  وي مي .اين ترس از سركوب تا ساعات پاياني رژيم پهلوي ادامه داشت
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سيا براي سركوب جنبش انقالبي به ها بيم آن را پيدا كردند كه هزاران نفر از عوامل  ايراني
ها را به اطاعت و فرمانبرداري از  اما شناخت از قدرت اجبارآميز دولت، ايراني. كشور وارد شوند

فزاينده و  هها غالباً و كراراً به ستيزه جويي و معارض رژيم وانداشت؛ بلكه برعكس اين سركوب
كردند در معرض كشتار و  مردم تصور مي كورزمن براي اثبات اين كه. بيشتر با رژيم منجر شدند

  :پردازد قول مي سركوب قرار دارند، در اينجا به ذكر چند شاهد و نقل
اي  در اواخر آگوست، پس از سوخته شدن چند صد نفر در سينما ركس آبادان ـ تراژدي  

نفر به دانستند ـ اعتراضات مردمي از چند هزار  ها آن را تقصير دولت مي كه بسياري از ايراني
در اوايل سپتامبر درست روز پس از كشته شدن  .كننده افزايش يافت چند صد هزار نفر شركت

كنترل  صدها و شايد هزاران تن از تظاهر كنندگان در ميدان ژاله، اعتصابات پراكنده و غيرقابل
ر برقرا "حكومت نظامي"هايي كه  اوايل نوامبر در طول هفته در .در سرتاسر كشور سرعت گرفت

يك حكومت نظامي بر سر كار آمد؛ اپوزسيون اين حكومت را به عنوان يك حكومت  گرديد و
باطل اعالم كرد و شروع به طراحي رودرويي عظيم با آن در خالل تاسوعا و  غيرقانوني محكوم و
  .عاشوراي محرم نمود

ه اثرگذار گرانه كه كامالً جدي و بالقو توان نتيجه گرفت كه اعمال سركوب به عبارتي مي  
شناسي به نام هوگلند كه مدتي از دوران  مردم. بودند، منبعي عمده براي شور انقالبي بودند

كند كه انقالبيون عمل خود را  بحران انقالبي را در روستايي نزديك شيراز گذراند، بيان مي
  ).فرهنگ شهادت(  ناميدند ازخود گذشتگي يا از جان گذشتگي مي

  : پوزسيونتصورات از قدرت ا )دوم
بود، دريافت ) غير واقعي(كورزمن بر اين اعتقاد است كه آنچه نادرست و نامنطبق با واقع   

كه قدرت سركوبگري دولت را  از نظر وي، ايرانيان با آن. هاي سياسي بود مردم ايران از فرصت
ا در ه آنان احساس كردند كه اين قدرت حال شناختند و از آن بيمناك هم بودند؛ با اين  مي

ها  ها موجب شد ايراني اين دريافت.اهميت هستند مقايسه با قوت و قدرت جنبش انقالبي بي
  .نشيني كنند تر شوند و نه اينكه منصرف شوند و عقب فعال

هاي مردمي خصوصاً در  كند كه هرچند شناسايي ادراكات و دريافت كورزمن اشاره مي  
هاي  ين دليل بر آن نيست كه نتوانيم دريافتخالل دوران سركوب و ناآرامي دشواراست؛ اما ا

دهند   در مورد ايران، شواهدي وجود دارند كه يقيناً نشان مي .مردمي را بررسي و شناسايي كنيم
گرفتند  كننده در نظر مي ها بيشتر قوت جنبش اعتراضي خود را به عنوان يك عامل تعيين ايراني

در واقع معترضان احساس  .گرفتند بش ميهمين تصور، تصميم به شركت در جنخاطر   به و
  .ناپذير است بلكه عمالً اجتناب پذير، كردند كه انقالب نه تنها امكان
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يافتند كه ديگران هم مثل  در يك مقياس كوچكتر، ايرانيان تنها اگر اطمينان خاطر مي  
براي  فشار اجتماعي( كردند خيزند، در اعتراضات وتظاهرات شركت مي آنها به اعتراض برمي
اما به اعتقاد برخي اين تمايل به همسو شدن با موج، در مورد افراد و  ).شركت در اعتراضات

كنندگان در اعتراض  تدريج تبديل شد به ترس از آزار و اذيت غيرمشاركت اي به هاي حاشيه گروه
من  ": گفت مثالً مدير يك بنگاه دولتي در حال اعتصاب چنين مي .كنندگان توسط مشاركت

  ".توانستم به اداره بروم رخالف خواست كارمندانم نميب
دارد عليرغم تصورات  با وجود اين، كورزمن اعتقاد چنداني به اين گزاره ندارد و اظهار مي  

هايزر  ، ژنرال)آنتوني پارسونز (الخصوص سفير بريتانيا  گر خارجي علي تيره و تار چندين مشاهده
به جهت (رس مردم از اعمال خشونت توسط انقالبيون هاي آمريكايي؛ در خصوص ت و ديپلمات

ها و  انقالب ايران مشخصاً و عمالً عقوبت. گويي شود نبايد مبالغه) عدم شركت در نهضت
گيران از نهضت انقالبي نشان داد؛ خصوصاً وقتي كه آن را با  هاي اندكي را عليه كناره مكافات

ها در هند  لسطين و جنبش استقالل سيكخشونت انقالبي گزارش شده در آفريقاي جنوبي، ف
به جاي تصور ترس از خشونت احياناً بايستي مشاركت در اعتراضات مردمي را به  .مقايسه كنيم

تلقي كنيم كه در آن تمايل افراد به مشاركت در  1"واگن هدست"مثابه بخشي و جزئي از تأثير 
مندي اعتراض همبسته  يزان توفيقشان از اندازه و م يك اعتراض با انتظارات آنها و تصورات

  .است
واگن، متعلق به اپوزسيون اصالح طلب باشد كه با يك  هشايد بهترين شاهد براي اثر دست  

ها، حساس  اين ليبرالها در حد بااليي نسبت به ساختار فرصت. انقالب تمام عيار مخالف بودند
به آنها داد، آنها علناً سخن از اجازه سخن گفتن و فعاليت  1977زماني كه شاه در سال . بودند

و زماني كه شاه پس از ديدار با كارتر دوباره عرصه را بر آنان  1977در اواخر . اصالحات گفتند
 هكه شاه امتيازات كم و وعد 1978در تابستان . ها خاموش شد تنگ كرد، اعتراضات ليبرال

هاي جديد امتياز و  تند تا از آزاديها ذوق زده خيز برداش برگزاري انتخابات آزاد را داد، ليبرال
كم احساس كردند كه جنبش اپوزسيوني  ها كم ليبرال 1978در خالل پاييز  .بهره بگيرند

اين احساس خودش را در ماه . و خارج از كنترل آنهاست  كردند تر از آنچه تصور مي بزرگ
بي را دعوت به اي و انقال سپتامبر نشان داد كه بيهوده تالش كردند يك تظاهرات توده

ها به جنبش انقالبي پيوستند، اما نه به دليل آن كه  در ماههاي بعد، ليبرال .شدن بكنند متفرق
كردند؛ بلكه به علت اينكه آنها احساس كردند جنبش انقالبي  آنها انقالب را تأييد و پسند مي

  .تر از حد تصورشان است بسيار قوي
                                                      
1. Band-wagon effect 
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  ادراك در مقابل ساختار) ج
هاي متعددي كه ذكر شد، دولت ايران بطور خاص و  كورزمن بر اساس شاخصهبه اعتقاد   
بومي رژيم پهلوي كامالً بر باد رفته  هنه پشتوان. پذير نبود آسيب 1978اي در مقابل انقالب  ويژه

آن را از پاسخ فعاالنه و قاطع به  تمركزگرايي دولت شاه نيز. المللي از آن بود و نه حمايت بين
هاي  فشار بر فعاليت(از طرفي، تركيبي از سياست هويج و چماق . ي باز نداشتجنبش انقالب

نتيجه داده  هاي قبل اعمال شده و نيز در طول دهه) اصالحات درآينده هاپوزسيون در كنار وعد
هاي مردمي، مردم ايران به اين تصور و باور  ها و برداشت ها، ادراك اما از حيث دريافت. بود

عبارتي، در عين قدرتمندي و توان  زوال است و به گر دولت روبه قدرت سركوبرسيده بودند كه 
هاي  دهند كه مردم ايران، فرصت در عين حال، شواهد نشان مي. عمل، قابليت بازدارندگي ندارد

قوت جنبش انقالبي . اي از معارضه را گسترش يافته و فراخ تلقي كردند عنوان نتيجه سياسي به
ها باعمل  ايراني. هاي غير انقالبي را نيز به پيوستن بدان ترغيب كرد ليبرال به حدي بود كه حتي

كردن بر اساس اين برداشت و تصورشان از قدرت اپوزسيون، از طريق درانداختن طرح معاشرت 
خاصيت  و حشر و نشر و دوستي با ارتش، كه در نتيجه ارتش را بعضاً به يك نيروي سركوبگر بي

تر، در اينجا  به عبارت تئوريك. ها را تغيير دادند تبديل كرد، ساختار فرصتو غيرقابل استفاده 
هاي سياسي  هاي مردمي از فرصت هاي سياسي و دريافت يك عدم تطابق بين ساختار فرصت

ها صرفاً بر مبناي فعل و  رسد ايرانيان به جاي محاسبه و برآورد فرصت به نظر مي. وجود داشت
ها را بر مبناي فعل و انفعاالت در اپوزسيون  توكويل، فرصت هبا نظريانفعاالت در دولت، همسو 

  . برآورد و محاسبه كردند
طور خالصه كورزمن معتقد است اكثر اسناد و شواهد گوياي آنند كه ايرانيان  بنابراين و به  

در واقع آنها حتي بيم آن را داشتند كه در . بر اين گمان نبودند كه دولت پهلوي ضعيف است
آنها  1978با وجود اين، در اوايل سپتامبر . وزهاي آخر رژيم، يك سركوب كامل صورت بگيردر

ها  زعم كورزمن، نهايتاً دريافت به. تر از دولت است به اين تصور رسيدند كه جنبش انقالبي، قوي
ه ب. سمت اپوزسيون ميل كرد  هاي انقالبيون، تفوق خود را ديكته كرد و توازن قوا به و برداشت

  .تر شد و جنبش انقالبي به پيروزي رسيد ها از ساختار دولت قوي عبارتي، ادراك
  

  هاي تئوريك انقالب ايران داللت
مورد انقالب ايران چنين نتيجه  هعنوان يكي از دستاوردهاي مهم مطالع كورزمن به

 هاي متصور ممكن است هاي ساختاري و فرصت گيرد كه برخالف موارد توكويلي، فرصت مي
 هاي روي نظريه و خاص را پيش» مورد انحرافي«لذا انقالب ايران شايد يك . متفاوت باشند



  فرصت ساختاري يا فرصت تصوري؟                                                                                               150
 

قرار دهد؛ موردي كه امكان مقايسه ميان تأثيرات نسبي عوامل ساختاري در مقابل  انقالب
ورزي در مورد پيوندها و  فهماند كه عالوه بر انديشه اين مورد مي. كند عوامل ذهني را فراهم مي

تر  طور كلي انقالب و به هگونه كه نظري ها ميان سطوح ساختاري و ذهني تحليل، آن يهمسوي
ها ميان  اند؛ تضادها و گسست هاي اخير نوعاً چنين كرده هاي جنبش اجتماعي در سال نظريه

  .مندي هستند هاي ارزش اين سطوح نيز بررسي
ايران در مقابل انقالب است كه دولت  هاي متعدد، كورزمن احتجاج كرده مطابق با شاخصه

نه حمايت بومي رژيم پهلوي از بين رفته بود و . پذير و شكننده نبود طور خاصي آسيب به 1978
تمركزگرايي دولت و مريضي شاه نيز دولت را از پاسخ فعاالنه به . اش المللي نه حمايت بين

دراك عمومي، مردم ا هاما از جنب.جنبش انقالبي، كه تركيبي از هويج و چماق بود، بازنداشت
دولت را در جلوگيري از رسيدن به هدف معترضان، منفعل و  هقهري هايران قدرت اجبارآميز و قو

هاي سياسي  حال اين واقعه حاكي از آن است كه مردم ايران فرصت در عين. ناتوان تلقي كردند
انقالبي، حتي  قوت جنبش. يافته تلقي كردند اي از رشد اپوزسيون، گسترش عنوان نتيجه را به

ايرانيان با عمل كردن بر اساس اين ادراك . هاي غير انقالبي را به پيوستن بدان سوق داد ليبرال
ها را از طريق برقراري روابط دوستانه با ارتش و  و تصور از قدرت اپوزسيون، ساختار فرصت

تر، يك عدم  به بيان تئوريك. خاصيت كردن آن به عنوان يك نيروي اجبارگر تغيير دادند بي
به . وجود آمد هاي سياسي و ادراكات مردم از فرصتهاي سياسي به انطباقي بين ساختار فرصت

كه توكويل مدعي است؛ ظاهراً  ها صرفاً بر اساس تغييرات در دولت، آنچنان فرصت هجاي محاسب
ادراكات  لذا نهايتاً. ها را بر اساس تغييرات در اپوزسيون محاسبه كرده بودند ايرانيان فرصت

در واقع توازن قوا به سمت اپوزسيون ميل كرد و ثابت شد . مردم، تحقق خويش را ديكته كرد
  .كه ادراكات، قوي تر از ساختار دولت هستند

انقالب بايستي رابطه بين تعاريف  هكند كه نظري به نظر كورزمن اين يافته پيشنهاد مي
اگر فرصت، شبيه يك در باشد، . قرار دهد از فرصت سياسي را مورد بازنگري "ذهني"و  "عيني"

در باز است و  كنند كند كه در آن مردم فكر مي انقالب عموماً مواردي را بررسي مي هگاه نظري آن
انقالب ايران احياناً موردي است كه در آن مردم دريافتند در بسته است؛ . گذارند بدان پاي مي

اين مردم، مرتجع، . قدرت بازكردن آن را دارد كافي هانداز اما احساس كردند كه اپوزسيون به
. كردند كه قادرند در را به روي خويش بگشايند مغز نبودند؛ بلكه فقط فكر مي خودآزار يا خشك

. انقالب و جنبش اجتماعي است هبنابراين، انقالب ايران يك مورد انحرافي و عليحده براي نظري
هاي ساختاري،  ممكن است مستقل از فرصتشده  هاي ادراك كند، فرصت موردي كه بيان مي

  .حاصل اعتراض انقالبي را تحت تأثير قرار دهد
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شناسي است، اغلب ادراكات  كه برگرفته از يك سنت ديرينه در جامعه »نقّاد هتود«مكتب 
سازي  با وجود اين، مكتب مذكور از برجسته. كند معترضان و معترضان بالقوه را بررسي مي

اما . كند ها را آشكار مي مورد ايران، اين تفاوت. كند توكويلي اجتناب مي هايش با سنت تفاوت
سؤاالتي كه  هتواند به هم منفرد نمي كند كه يك مورد انحرافي هرحال كورزمن اشاره مي به

تر از ساختار هستند؟  آيا ادراكات، هميشه قوي: كه از جمله اين. شوند، پاسخ گويد مطرح مي
موارد  هشوند؟ تنها از طريق تحقيق دربار تر از ساختار مي ات، سنگينتحت چه شرايطي، ادراك

هاي ساختاري نتوانند با يكديگر همسويي و  شده و فرصت هاي ادراك بيشتري كه در آنها فرصت
  . توان وزن نسبي هركدام را فهميد انطباق داشته باشند، مي

  
  گيري بندي و نتيجه جمع

نگر  ي به انقالب دارد كه رويكردي تركيبي و جامعكورزمن در مجموع، رويكردي توكويل
حال هم  در عين. شود و هم به عوامل ذهني در اين رويكرد، هم به عوامل عيني توجه مي. است

اما كار كورزمن دو ). ساختار دولت(شود و هم از عوامل سياسي  از عوامل اجتماعي بحث مي
  :ويژگي متمايز نسبت به اين رهيافت دارد

ويژه توان  هاي سياسي و به ساختار فرصت(جاي پرداختن به شرايط عيني  رزمن بهاوالً كو
. كند هاي ساختاري تأكيد مي بر درك و برداشت افراد از فرصت) سركوب و بازدارندگي حكومت

هاي فرهنگي از انقالب اسالمي قرار  از اين حيث بايد گفت كه نگاه كورزمن در راستاي تبيين
  . طور كلي ايدئولوژي در اين انقالب است ها، باورها و به ها، ارزش ش نگرشگيرد كه مؤيد نق مي

هاي  هاي اجتماعي به مواردي محدودند كه در آنها فرصت هاي توكويلي از جنبش ثانياً تحليل
اما كورزمن بر ناهمخواني . كنند شده با يكديگر انطباق پيدا مي هاي ادراك ساختاري با فرصت

دو را  ورزد و انطباق هميشگي ميان اين و شرايط ساختاري تأكيد ميميان ادراكات ذهني 
كند؛ بلكه ارزيابي از ميزان  در اين نگاه، بحران دولت، جنبش انقالبي را تسريع نمي. پذيرد نمي

  . كند  يابي از جانب طبقات اجتماعي مختلف است كه چنين مي تجانس، خودآگاهي و سازمان
رهيافت توكويلي به انقالب را كه مبني بر توجه توأمان به عوامل  طور كلي بنابراين كورزمن به

حال وي مدافع  در عين. كند عليتي است، تأييد مي هاي تك عيني و ذهني و اجتناب از تبيين
هاي ساختاري و  دسته از پيروان اين رهيافت است كه با انتقاد به توكويل معتقدند فرصت آن

ترين انتقاد  اصلي.با هم منطبق و همخوان نباشندهاي متصور ممكن است هميشه  فرصت
پذيري  شكنندگي و آسيب(هاي ساختاري  كورزمن به رهيافت توكويلي اين است كه فرصت

هاي  آگاهي عموم از فرصت(شده  هاي ادراك با فرصت) دولت در قبال فشار سياسي مردمي
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هايي كه قائل  نظريه. كنند نميهميشه با يكديگر انطباق پيدا ) آميز موجود براي اعتراض موفقيت
 ههاي متصور هستند، نيز عبارتند از نظري هاي ساختاري و فرصت به عدم انطباق ميان فرصت

ماركسيستي آن است كه  هحال انتقاد كورزمن به نظري در عين. نقّاد هتود هماركسيستي، و نظري
و هژموني ) زخودبيگانگيا(خاطر خودآگاهي كاذب  ها به دال بر ناتواني مردم در تشخيص فرصت

اما از ميان . است) ها ها و يا انحراف توجهات از آن نهادن بر فرصت دليل پوشش به(ايدئولوژيكي 
كند كه مدعي است  دفاع مي» نقاد هتود« هانطباقند، وي از نظري نظرياتي كه قائل به اين عدم

ه با توجه به تغييرات در ساختار ها را ن البته آنها اين فرصت .ها را درك كنند مردم قادرند فرصت
طور  به .كنند ، بلكه با ارجاع به قدرت اپوزسيون محاسبه مي)كه توكويل معتقد بود آنچنان(دولت 

مشخص وي از نظريات مك آدام، سيدني تارو و جك گلدستون كه چنين اعتقادي دارند، دفاع 
 .كند مي

به تبيين » محور قدرت«يا » سياسي«كورزمن با رويكردي  از حيثي ديگر بايد گفت كه
اين رهيافت، معطوف به علل و عوامل قريب و فرايندهاي . انقالب اسالمي پرداخته است

هاي ساختاري  هاي تاريخي يا زمينه مدت در جابجايي قدرت است و توجه چنداني به ريشه كوتاه
عبارتي ديگر، اين  به .مند مانند ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در انقالبات ندارد زمان

. آيد حاكميت چندگانه پديد ميدر يا مقطعي است كه » وضعيت انقالبي«رويكرد، متمركز بر 
طور كلي در اين رهيافت، دستگاه سركوب براي توضيح توفيق يا شكست جنبش انقالبي  به

در اين نگاه بايد تصور كنيم كه جنبش انقالبي به وضعيت  .نقشي كليدي و محوري دارد
مانده كه سرنوشت چالش قدرت ميان حكومت و  حاكميت دوگانه رسيده است و تنها عامل باقي

). 59-88: 1388معمار، : براي مطالعه بيشتر( كند، دستگاه سركوب است اپوزسيون را تعيين مي
مندي و كارآمدي، يعني توان  اما در نگاه كورزمن، دستگاه سركوب ممكن است در عين قدرت

صت سياسي، داراي قدرت بازدارندگي نباشد و ميزان بازدارندگي هم بستگي به مضيق كردن فر
البته كورزمن در تحقيق خويش بر توان ذهني و . گران قدرت دارد توان ذهني و عيني چالش

نظر از توان  هاي سياسي موجود، صرف طور مشخص، ادراك و تصور انقالبيون از فرصت به
  . يد داردحكومت تأك هگري قواي قهري سركوب

دهد كه براساس  كند و نشان مي انقالب ايران، آزمون مي هكورزمن اين فرضيه را با مطالع
هاي  المللي، تمركز قدرت، و نوع سياست اجتماعي، حمايت بين هپشتوان(هاي متعدد  شاخصه

 هاما از زاوي. پذير و مستعد فروپاشي نبود رژيم شاه چندان هم آسيب) تقابلي با انقالبيون
ها، ادراكات و تصورات انقالبيون، مردم ايران به اين تصور رسيده بودند كه قدرت  ريافتد
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مندي و خطرناكي، قابليت بازدارندگي در مقابل سيل خروشان  گر دولت در عين قدرت سركوب
  .انقالبيون را ندارد

ان وارد ها از انقالب اير از يك منظر ديگر، كورزمن انتقادي اساسي را به نوع غالب تبيين
 شود كه ساختار دولت ايران گونه القاء مي ها معموالً اين كند و آن اين است كه در اين تبيين مي
اصالحات، فشار  هواسط هايي چون تضعيف حمايت اجتماعي از سلطنت به لحاظ شاخصه  به

هاي متزلزل دولت به  شدگي دولت، و پاسخ ازحد و فلج المللي بر سلطنت، تمركز بيش بين
 ش اعتراضي، ضعيف و مساعد براي انقالب بود؛ اما كورزمن با استفاده از شواهد تجربي درجنب

گر ضعف ساختاري  يك از اين عوامل نمايان كند كه هيچ ها استدالل مي باره همين شاخصه
  . دولت نبودند؛ و اين يك تصوير معمول از تبيين انقالب ايران نيست

 هو مزيت كار كورزمن آن است كه امكان مقايسترين برجستگي  لحاظ تئوريك، مهم به
اهميت نسبي عوامل ساختاري و عوامل ذهني در توفيق قيام انقالبي را كه همواره محور 

داشتن . كند هاي اجتماعي بوده است، فراهم مي مناقشات تئوريك در نظريات انقالب و جنبش
، از ديگر نقاط قوت اين يك چهارچوب نظري معتبر و محك زدن آن با مورد انقالب اسالمي

شناختي و فرهنگي از  هاي روان كه در پايان، همسو با بسياري از تبيين مقاله است؛ خصوصاً اين
ادراكات، تصورات، (رسد كه در اين انقالب، عوامل ذهني  انقالب ايران، به اين نتيجه مي

يافته با توجه به غلبه پيدا كردند، و اين ) توان سركوب حكومت(بر عوامل عيني ) ها نگرش
ماهيت فرهنگي انقالب ايران و اهميت نقش باورها و اعتقادات مذهبي در پيروزي انقالب، حائز 

هاي  اما كاستي ديدگاه كورزمن در آن است كه خودش به اين عناصر و مؤلفه. اهميت است
، اهللا هايي چون جهاد في سبيل هپردازد؛ مؤلف ويژه در بستر فرهنگ شيعي نمي فرهنگي به

اين خصايص فرهنگي، عامل . …طلبي، ايثار، مرجعيت، تقليد، غلبه خون بر شمشير و  شهادت
كه بخواهند اتكاي قيام انقالبي خويش را بر  اند، بدون اين تفوق روحي و رواني انقالبيون بوده

در واقع انقالب اسالمي را . توسل به جنگ، مبارزه مسلحانه و خون و خونريزي قرار دهند
هاي  هاي اجتماعي دانست كه بدون توسل به زور و با تكيه بر روش وان از نوادر انقالبت مي

شواهد (كننده به پيروزي رسيد  ويژه اعتصابات گسترده و فلج آميزي چون تظاهرات و به مسالمت
  ).122-23: 1390معمار، : تجربي مدعا در

ديگر نقاط قوت كار كورزمن تكيه بر استنادات متنوع و بيان مستند و مستدل مدعيات، از 
ترين منابع براي شناخت تصورات و ادراكات انقالبيون از  حال يكي از مهم در عين. است

هاي ساختاري موجود، خود انقالبيون و خصوصاً رهبران انقالب است كه نويسنده از آن  فرصت
  .استفاده نكرده است
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گردد كه  ي سياسي از انقالبات برميها كورزمن به ذات تبيين هضعف مطالع ترين نقطه اما مهم
اي  كه اصوالً شناسايي عوامل ساختاري و بافتاري ريشه توضيح آن. نويسنده آن را برگزيده است

: 1388معمار، (ها خارج هستند و درازمدت دخيل در پيدايش انقالب از تيررس اين نوع از تبيين
موجب پيدايش انقالب شدند و  دهد كه چه عواملي حاضر توضيح نمي هبنابراين، مقال). 60

هايي داشتند كه بستر مساعد را  هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي چه ويژگي زمينه
  براي بروز جنبش انقالبي فراهم ساختند؟
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