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  مقدمه
ترین معروف. انقالب صورت پذیرفته است هايهاي متفاوتی در باره نظریهبنديبه حال تقسیمتا 

جک گلدستون نظریه. است) 1984(ور و استن تیل) 1980(ن ها مربوط به جک گلدستوبنديتقسیم
ها پردازان تاریخ طبیعی انقالبنظریهنسل اول مربوط  .کندبندي میهاي انقالب را در سه نسل تقسیم

پردازان کارکردگرایی و نسل دوم شامل نظریه .است) 1938(و برینتون ) 1927(ردز یعنی ادوا
. عام انقالب بودندهاي بودند که بدنبال نظریه) 1970(و گر ) 1966(همچون جانسون روانشناختی 

بودند که به دنبال ارائه ) 1988(و گودوین ) 1979(شناسانی همچون اسکاچپول نسل سوم جامعه
  .هاي خاص انقالب بودندهنظری

در رهیافـت  . کنـد  بنـدي مـی   هاي انقالب را در چهـار رهیافـت تقسـیم    نظریه) 1984(استن تیلور 
در رهیافـت سیاسـی   . پردازانی همچون برینگتون مور و تدا اسکاچپول قرار دارند شناختی نظریه هجامع

،  ی، گشـوندر، شـواتز  شـناخت  رواندر رهیافـت  . چارلز تیلی و ساموئل هانتینگتون بررسی شده اسـت 
هـاي   در رهیافـت اقتصـادي بـه نظریـه    . دیویس و تد رابرت گر بررسی شده است دوالرد، میلر، مور،

  .آیرلند، اولسون، شومپیتر و دانز پرداخته شده است
بر اساس علـل، فرآینـد و    هاي انقالب را نظریهبندي دیگر می توان همچنین بر اساس یک تقسیم

ارکس، جانسـون،  هـاي مـ   در قسـمت علـل، نظریـه   . )1392پنـاهی،  ( کـرد  میتقسپیامدها به سه دسته 
 برینتونهاي  نظریهتوان به میفرآیند  هايدر میان نظریه .توان ذکر کردرا می اسملسر، اسکاچپول و گر

، زالد و مک کارتی )1979( منایر، ف)1975(، گامسون)1973( ابرشال ،)1385و  1978( تیلی، )1938(
پردازانـی همچـون   تـوان بـه نظریـه   در قسـمت پیامـدها نیـز مـی    . اره کـرد اش )1951(و هافر) 1977(

  . اشاره کرد )1990( ، مور و زیمرمن اسکاچپول، تیلی
فرآیند توان می. هاي فرآیندي انقالب استبه دنبال توضیح نظریه بندي آخرمقاله بر اساس تقسیماین  

و عوامل موثر بر  آن از  پسحتی  ورژیم حاکم  کردن سرنگونانقالبی را از زمان شروع تا زمان جنبش 
- دهـی  سـازمان و چگونگی و منابع انقالبی بر روند بسیج نیروها فرآیند مرحله در . را بررسی کرد آن
  . شودتأکید می ها آن
. هایی که در باره فرآیند انقالبی و مراحل آن مطرح است نظریـه کـرین برینتـون اسـت    از میان نظریه 

هـا  ا را در کتاب تاریخ طبیعـی انقـالب  اي انقالب هورد ادواردز اولین مطالعه مقایسهالبته قبل از او لیف
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نشـان داده   هاي انگلیس، آمریکا، فرانسه و روسیه پرداخته بود وو به بررسی مراحل انقالب انجام داده
برینتون تالش کـرد  . روها و سپس تندروها بوده استها، ابتدا قدرت دست میانهبود که در این انقالب

  . کار ادواردز را تکمیل کند ،با کالبد شکافی همین چهار انقالب
جنبش انقالبی با کنش جمعی انقالبی و بطور خودانگیختـه  حله نخست انقالب، به نظر برینتون در مر

اریـک  . ده تر سازندآغاز می شود و سپس رهبران تالش می کنند این جنبش جمعی را تکرار و گستر
  . پردازانی است که نقش رهبران را در بسیج انقالبی بررسی می کندهافر از نظریه

تـر و  ناسب، این کنش جمعی انقالبی وسـیع ود در صورت شرایط مشهمچنین از عواملی که سبب می
منـابع پرداختـه   پردازانی که به طرح و تدوین نظریه بسیج از اولین نظریه. بسیج منابع است تندتر شود،

  .هستندو تیلی ارتی اند ابرشال و زالد و مک ک
انـد چـه    را مطـرح کـرده   هایی کـه فرآینـد بسـیج انقالبـی     اصلی این تحقیق آن است که نظریه سوال 

هاي آنها توان مدلاند و چگونه می چگونه بررسی کردهها این مراحل را  هایی هستند و این نظریه نظریه
ارتی و زالـد بررسـی   هاي برینتون، هافر، ابرشال، مک کـ براي پاسخ به این سوال نظریه .را ترسیم کرد

  .هاي نظري آنها ترسیم شده استاند و مدلشده

  برینتون در مورد فرایند بسیج انقالبیکرین یه نظر -1
، روسـیه  )1789(، فرانسه )1776(، آمریکا )1640( سیانگل يها انقالببرینتون در مورد مطالعات 

 کـه  اسـت  دادههـا تشـخیص   را در ایـن انقـالب   مرحلـه  پـنج وي ). 2: 1385برینتون،(است ) 1917(
 قـدرت روهـا، بـه   میانـه  گـرفتن  قدرتهاي انقالب، ه، نخستین مرحلانقالب شیپاز مرحله  اند عبارت

  . تندروها و ترمیدور دنیرس

  مرحله پیش انقالبی  -1-1
هاي مقدماتی انقالب وجـود دارد کـه همچـون    که درآن نشانه است ايانقالبی مرحلهمرحله پیش 
  ).31-32: 1385برینتون، (رود بیماري به شمار می تشخیص وقوعیک عالمت قابل 

 هاي ساختی، اقتصادي و سیاسیضعف -1 -1-1

اقتصادي جامعه، به علل متعـددي از   توجههاي قابلمرحله علیرغم پیشرفت نیا دربه نظر برینتون 
وي معتقـد  . دربار و تجمالت حکومتی، حکومت با بحران مالی درگیر اسـت  لیوم فیحجمله جنگ، 

دهـد ایـن جوامـع    پیش از انقالب نشان مـی  هايي این جوامع در سالاقتصاد یزندگاست نگاهی به 
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دچار کمبود مزمن پول بودند؛ سـوم آنکـه برخـی از     ها آنهاي مرفه بودند؛ دوم اینکه دولت درمجموع
و  هاسـت  آن ژهیـ وهاي دولتی علیه منافع اقتصـادي طبقـاتی   مشیخط که کنند یمها احساس  این گروه

 يبـرا اي بی، منافع اقتصادي طبقاتی بـه عنـوان انگیـزه   چهارم اینکه به جز در روسیه، در تبلیغات انقال
همچنین از نظـر  . شدی موجود، آشکارا اظهار نمیاجتماع ودر جهت سرنگونی تدابیر سیاسی  کوشش

نیز نسبتاً نابردبار بـه   شوندگان حکومتنمایند و ها نسبتاً ناکارآمد می وي در هر چهار مورد، حکومت
  ). 41-32: 1385برینتون،(آیند نظر می

  حاکم نظام از روشنفکرانتغییر بیعت  -1-1-2
شـک شـروع بـه    ناظر بر مسائل حاد جامعه باشند، بـی  جامعه روشنفکراناز دیدگاه برینتون وقتی 

-کنند و آرزومند یک دگرگونی چشـمگیر در جامعـه مـی   امور بشري می روزانه يعاد انیجرانتقاد از 

هـاي  در این شـرایط گوشـی بـراي شـنیدن انتقـادات و توصـیه      دولتمردان جامعه،  ازآنجاکهشوند؛ اما 
ها ایده این. شوندها نیز مشغول تدوین بنیادهاي فکري و ایدئولوژي انقالبی می روشنفکران ندارند، آن

: 1385برینتـون، (مهمی در انقـالب دارد   تأثیردهد و بخش مهمی از وضع ماقبل انقالبی را تشکیل می
59-45.(  

  هاي طبقاتیاختالفات و ناهمسازي افزایش -1-1-3
تواننـد جامعـه و حکومـت را    سیاسی و اقتصادي و نظامی دیگر نمـی  حاکم طبقهدر این وضعیت 

اعضـاي طبقـه حـاکم بـه     . کنـد و انواع فسادهاي مالی، اخالقی و سیاسی درون آن نفوذ می کنند اداره
بـه   دهنـد و گی خود را از دست مـی هاي زندهزینه نیتأمخاطر نوع زندگی پر از تجمالت خود توان 

ـ  کـه  رسـد  یمـ ي حـد  بـه این ناشایستگی . پردازندهاي اقتصادي نامناسب میانواع فعالیت  خـود  یحت
کنند و طبقه حـاکم بـه جـاي    شک می کردن حکومتاعضاي طبقه حاکم هم به شایستگی خود براي 

 آمـاده  نشـانه  نیبارزتربرینتون  نظر به. گیردقرار می ها آنالگو بودن براي طبقات پایین، مورد تمسخر 
داده با اعضاي طبقه حاکم جدا شـده  تغییر بیعت روشنفکران  وستنیپ هم به، انقالب يبرا صحنه شدن

  ).  59-79: 1385برینتون،(از آن است 

 خودانگیختگی: نخستین مرحله انقالب -1-2
برینتـون   کـه  يا جـه ینتها است؛ در انقالب» ریزيخودانگیختگی یا برنامه«تحت عنوان  این مرحله

 طرفدار ومخالفان رژیم حاکم  -کنندگاناز بحث دسته کدر هر چهار انقالب، ی که استگیرد این می
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خودانگیختـه از سـوي ملـت     بـاً یتقراي گونـه هاي باشکوه انقالب بهنخستین گام که معتقدند -انقالب
این نخسـتین   که نظرندبر این  -خالف انقالبهواداران رژیم حاکم و م -شود ؛ دسته دیگربرداشته می

کوچـک ولـی مصـمم     هـاي گـروه از سـوي   که استاي بسته هم بهي ها توطئه رشته کی ثمرهها، گام
  ).95: 1385برینتون،(گیرد ناراضیان انجام می

هـا بـه طـور خودجـوش، بـا      برینتون با رد این دو دیدگاه افراطی و تفریطی معتقد است؛ انقـالب 
کرده و حرکت خودجوش شوند ولی انقالبیون از فرصت استفادهاي مقدماتی مردم شروع میهشورش

انـد  حـاکم تـالش جـدي بکـار بـرده     را توسعه داده و بـا تشـویق مـردم در جهـت برانـدازي رژیـم       
  ).102-108: 1385برینتون،(

  چگونگی بسیج نیروهاي انقالبی: دومین مرحله انقالب -1-3

  روها  انهمی گرفتن قدرت -1-3-1
-سرنگون شدن نظام سیاسی پیشین بـه قـدرت مـی    از  پس که یگروه نیاولدر هر چهار انقالب، 

رو با وظیفه دشوار اصالح نهادهاي موجود و با ایجاد یک نهاد نوین روبـه  ها آنروها بودند رسد، میانه
-همچنین میانـه . اشندنیز غافل نب کردن حکومتعادي بایست از کارهاي می حال نیدرعو  بودند شده

هاي داخلی و خارجی شدند و در برابر نیروهایی تندرویی قرار گرفتند روها به زودي درگیر در جنگ
روها درصدد توقف انقالبند و سـرانجام در ایـن کشـاکش قـدرت شکسـت      گفتند میانهکه همواره می

  ).145: 1385برینتون،(خوردند 
پـردازد؛  از جملـه ایـن رویـدادها     روهـا مـی  وایی میانـه به رویدادهاي دوره فرمـانر سپس برینتون 

گیرند، از یک طـرف  روها قدرت را در دست میمیانه که یزمانبه نظر برینتون . دوگانه است حاکمیت
 گـر ید طـرف کننـد، از  ها جامعـه را اداره مـی  آنرسمی حکومت حاکم هستند و به کمک بر نهادهاي 

 طـور  بـه بر نهادهاي انقالبی برآمده از فرایند انقالب حاکم هستند و  که هستندنیروهاي انقالبی تندرو 
روهـا، در  میانـه » حکومـت رسـمی  « شـکل  نیبـد . کننـد ها اعمال حاکمیت می غیررسمی به کمک آن

بـا پیـروزي تنـدروها و     مرحلـه  نیادرنهایت . گیردانقالبیون تندرو قرار می» یررسمیغحکومت «برابر
  ).157-162: 1385برینتون،(گیرد اکمیت یگانه پایان میتبدیل حاکمیت دوگانه به ح

  تندروها گرفتن قدرت -1-3-2
ي نظرو از. شودروها آغاز میعلیه میانه ها آن يکودتادوره حاکمیت تندروها با  دارد دهیعقبرینتون 
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  .رسدروها انقالب به مرحله بحرانی خود میبا سرنگونی میانه

 تندروها يها یژگیو -1-3-2-1

ـ ا که استهاي انقالبی تسلط دارند، تعدادشان اندك نظر برینتون تندروها که بر سازمان به  کـم  نی
از نظر وي تعداد زیاد در سیاست نیـز مـانع   . هاي نیروي آنان استبودن خود یکی از سرچشمه شمار

-همچنـین انضـباط، یگانـه   . نهایی و رفتن به سوي هدف استتوانایی تحرك سریع اتخاذ تصمیمات 

  .هاي فرمانروایی تندروهاي پیروز استاندیشی و تمرکز اقتدار از دیگر نشانه
ي تندروها بود و در مقابـل  رهبـران تنـدرو نیـز افـراد      ها نشانهسرسپردگی در برابر رهبر از دیگر 

در ایـن راه  . انقـالب پایبندنـد  خوانـد کـه بـه اصـول     عمل می ها را  مردان اند که برینتون آنکارآمدي
  . کنندي خشونت نیز خودداري نمیریکارگ بهروها از تند

رهبران  عالوهدهند، به رو را شکل میرسند، حکومتی کارآمدتر از میانهوقتی تندروها به قدرت می
تندروها در عرصه اقتصـادي  . کنندحاکمیت خود را به صورت جمعی اعمال می غالباًبا وجود قدرت، 

بندي مواد خوراکی، تنظیم پـول، مصـادره امـوال    ، جیرهها متیقتثبیت  اقتصادي از قبیل ریزيبه برنامه
کند که این دوره بحرانی کوتاه اسـت و  در نهایت برینتون تأکید می. یازندو غیره دست می ضدانقالب

  ). 188-200: 1385برینتون،(رسد گرایان میانقالب به مرحله بعدي، یعنی حاکمیت عمل

  اقدامات تندروها -1-3-2-2
 یعملـ هـا بـراي    آن. کلیسا زدنـد تندروهاي متعصب در هر چهار انقالب، دست به مصادره اموال 

-محافظـه . ها هموار کنندرا براي تحقق آرمان کردند تا راه مخالفان این شعارها شروع به حذف کردن

گیرند و رار میروها تحت تعقیب و آزار، حبس و تبعید و یا قتل قکاران نظام سیاسی قبل، و حتی میانه
زندگی افراد  دادن قرار نیب ذرهزیر  تندروها اقداماتاز دیگر . آیدجنگ داخلی و خارجی به وجود می

 کنند یمها سعی  آن تر مهمشوند؛ از همه درگیر می» نبرد طبقاتی«عالوه تندروها در یک به. عادي است
ی، قمار، تنبلی و تکبر در ایـن دوره  بارگ زننوشی، کن سازند در نتیجه میگناهان را ریشه نیتر کوچک

ـ دن ریتحق. گرفت قرارمورد لعن  و تقـدیرگرایی نیـز از اقـدامات مشـترك ایـن       اضـت یر قیتشـو و  ای
هاي ها را تغییر دادند و نامی ماهحت وها ها، خیابانها، محلهاي افراد، مکانتندروها، نام. ها بود انقالبی

شمول دانستن انقالب نیـز در هـر چهـار انقـالب دیـده      ش براي جهانتال. کردند نیگزیجاانقالبی را 
-233: 1385برینتـون، (درآمدنـد   کـار  ازگرا و انحصـارطلب  شود، هرچند در واقعیت نهایی، ملیت می
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204.( 

  عصر وحشت -1-3-3
از نظـر  . کند برینتون پس از بررسی اقدامات انقالبیون تندرو، درباره توجیه عصر وحشت بحث می

هـا، عصـر   است و بدون ایـن  بافته هم بهاي از واقعیت  مامی متغیرهاي این عصر در الگوي پیچیدهوي ت
اسـت؛،   عمـل  شـدت اولین متغیر عادت بـه  . آیددر انقالب به وجود نمی کامل بحرانوحشت و یک 

انـد؛  رقبهپیوسته در انتظار امور غیرمتاند که در شرایطی قرار گرفته که یمردمآمیز یعنی موقعیت تناقض
شتابان حکومت تمرکز هاي جنگ به توجیه ضرورت. دومین متغیر فشار جنگ داخلی و خارجی است

پریشی در نسل امـروز  که به روان ايگسترده گروهی و برانگیختگیوحشت، دشمنی با ناراضیان درون
 معنـا  نیبدست، هاي این حکومت متمرکز اماشین بودن نوکند؛ سومین متغیر معروف است، کمک می

که مدیریت این نهادها  صورتی هموار کار کنند و آنهاتوانند به نمی وحشتکه این نهادهاي حکومت 
اند؛ چهارم اینکـه  تجربهکم از نظر اداري بیتجربه نباشند، دسترا برعهده دارند اگر از نظر سیاسی بی

ایـن همـان کمبـود آشـکار در ضـروریات      که  این زمان با یک بحران اقتصادي شدید نیز همراه است
بحرانـی   گونـاگون در دوره  هايکه به صورت زندگی است؛ پنجمین متغیر نیز ستیزهاي طبقاتی است

شود؛ ششمین متغیر نیز که جنبه انتزاعی دارد انحصارطلبی تندروها و توان هر چهار انقالب نمایان می
متغیر نیز باشد؛ هفتمین ز بین بردن رقیبان و دشمنان میو ا قدرت ها براي حفظآنبسیج و سازماندهی 

امـا  . آوردرا به صورت عصرهاي پاکدامنی نیـز درمـی  وحشت عصرهايکه  همان عنصر اعتقاد مذهبی
توانند براي مدت طوالنی آورد زیرا مردم عادي نمیها این وضعیت دوام نمیدرکل با وجود این توجیه

  ).233-239: 1385برینتون،(دگی کنند هاي آرمانی زنبا انگیزه

 عصر ترمیدور  -1-3-4

 هـر کنـد کـه در    برینتون مرحله ترمیدور را دوره نقاهت پس از فرونشستن تب انقالب تعریف می
در  کـه  دهنـد  یمـ هایی گرا تن به قبول واقعیتدر نتیجه انقالبیون عمل. انقالب آن را یافته است چهار

 اسـتقرار در ایـن دوره،   که مشتركترین نقطه از نظر برینتون برجسته. تانقالب دوره قبل امکان نداش
فـرد   دنیرسـ  قـدرت پـس از بـه   . رسـاند انقالب او را به قدرت می که استیی یک فرد خودکامه نها

-حاضر نیسـتند تـن بـه عمـل     که یافراطشود،که در آن تندروهاي واقع می» وحشت سفید«خودکامه، 
سـازي جامعـه   شوند تا شرایط براي عـادي میردان و جنایتکاران سرکوب گرایی بدهند به عنوان نابخ
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هاي ویـژه جـاي   دادگاه«دهد سازي را چنین توضیح میفراهم شود؛ برینتون بعضی از روندهاي عادي
، دار يهـا  چوبهشود و میانقالبی تبدیل  به پلیس معمولی دهند، پلیس هاي عادي میخود را به دادگاه

در  عـام  یبخشودگهمچنین نوعی . شودداشته میبرجسته نگه تکارانیجناخه اعدام براي گیوتین و جو
شـوند، اقـدامات   روهـا بخشـوده مـی   افتد، به تدریج تبعیدیان سیاسی از جمله میانهاین دوره اتفاق می

شـمولی انقـالب و   ی به جاي جهانمل منافعگرایی و شود و ملیتمی انقالب متوقف صدورمربوط به 
بـا رشـد    تـوأم هاي بارز این دوره جستجوي لذت نشیند؛ از دیگر ویژگیسالت پیامبرانه انقالبیون میر

گرایـی  فقر است؛ اگرچه هنوز در دوره ترمیدور برخی از شعارهاي انقالبـی وجـود دارد، ولـی آرمـان    
ها نوعی بدر نتیجه در این انقال. کندتقوا صحبت میحکومت  از کمتر حاکم طبقهافراطی فروکش و 

  ).240-276: 1385برینتون،(شود  در زندگی روزانه مشاهده می کهن عاداتبازگشت به 
  

  
  
  
  
  
  

                
  برینتونی کرینانقالب يروهاینمدل مراحل چگونگی بسیج  -1شکل 

  نگارندگان: منبع
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  گانه انقالب5مراحل 
 از نظر برینتون

  نخستین مرحله  انقالبی مرحله پیش
 انقالب

 ي ترمیدور مرحله وهاحاکمیت تندر روها حاکمیت میانه
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  برینتونانقالبی کرین مدل مراحل پیش -2شکل 

  ارندگاننگ: منبع
  
  
  
  
  
  

  
  انقالب مرحلهمدل نخستین  -3شکل 

  نگارندگان: منبع
  
  
  
  
  

  نخستین مرحله 
 انقالب

 دیدگاه افراطی

+ خودانگیختگی 
 ریزي و توطئه برنامه

ریزي و توطئه  برنامه
 براي انقالب

 دیدگاه تفریطی

 تلفیقی دیدگاه

  خودانگیختگی 
 انقالب

  دیدگاه مخالفان 
 انقالب

  دیدگاه هواداران
 انقالب

  دیدگاه کرین 
 برینتون

به هم پیوستن روشنفکران 
تغییر بیعت داده و اعضاي 

 ي  حاکم جدا شده طبقه

با قاطعیت وقوع انقالب 
 شود یمی نیب شیپ
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  کرین برینتون  روها انهیممدل حاکمیت  -4شکل 
  نگارندگان: منبع

  
  
  
  
  
  
  

  

  استفاده از دیوانساالري
 نظام گذشته

 وجود حاکمیت دوگانه

  درگیري در جنگ 
 داخلی و خارجی

توفیق کم در تحقق 
 هاي مردم آرمان

  از دست دادن 
 حمایت مردم

  تجربگی و  کم
 اشتباهات

  عدم توانایی در
 سرکوب مخالفان

  رشد تندروها و 
 ها ضد انقالب

بینی در دوران  واقع
 بحرانی انقالب

روها  تحت فشار بودن میانه
 ها نقالبیضد و توسط تندروها

  هاي  ضعف دستگاه
 روها نظامی میانه

  عذاب وجدان، فقدان
 وسیله سرکوب

  جو انقالبی حاکم 
 بر جامعه

روها و تندروها  یانههمراهی م
 روها حاکمیت میانه در دوره پیش از انقالب
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  برینتونتندروها کرین  مدل حاکمیت -5شکل 

درگیري بین 
انقالبیون و 

ضدانقالبیون براي از 
بین بردن حاکمیت 

 دوگانه

کم بودن ضروریات 
زندگی بر اثر جنگ 

 و انقالب

طلبی و  قدرت
  انحصارطلبی 

 تندروها

هاي  نو بودن ماشین
 حکومتی

وجود فشار جنگ 
 جیداخلی و خار

وجود سابقه خشونت 
قبل از شروع این 

 دوره

اعتقاد راسخ 
انقالبیون به حقانیت 

 ها راه و آرمان

درگیري بین 
 انقالبیون

ها و  تغییر نام و مکان
ها و جایگزینی  ماه

 هاي انقالبی نام

  طرح شعارهاي
 انقالبی

خواهان برپایی 
جامعه آرمانی با 
 ایدئولوژي انقالبی

تالش براي جهان 
مول دانستن ش

 انقالب

قلع و قمع مخالفان 
 ها براي تحقق آرمان

تصفیه دستگاه 
دیوانساالر از عناصر 

 ضد انقالبی

بین قرار  زیر ذره
دادن زندگی افراد 

 عادي

درگیر شدن در یک 
 نبرد طبقاتی

پاالیش جامعه از 
 گناه

تحقیر دنیا و 
 تشویق ریاضت

دادن شعار 
جهت جامعه 

 آرمانی

و  منفعل شدن
دست برداشتن از 

 حمایت

روي برتابیدن از 
هاي اقتصادي  سختی

 و جنگ و خشونت

ناراضی از تغییر 
 نامها

 جوسازي

 تبلیغات

 راهپیمایی

 ترورهاي پراکنده

 جنگ خیابانی

شمار بودن  کم
در حین 

 قدرتمند بودن

دیده و  آموزش
داراي تجربه 

 سیاسی

داراي 
ریزي  برنامه

 اقتصادي

باط داراي انض
 شدید

فدا کردن راحتی 
در جهت اهداف 

 انقالب

اعمال حاکمیت 
 جمعی

 اقتدارگرا

سرسپردگی به 
 رهبران

پایبندي به 
 اصول انقالب

داراي حکومت 
 متمرکز

 حاکمیت تندروها

 ها ویژگی ابزارها اقدامات توجیه عصر وحشت مردم عادي و تندروها
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  دوره ترمیدورکرین برینتون -6شکل 
  نگارندگان: منبع

  هافر در مورد فرایند جنبش انقالبینظریه اریک  -2
مذهبی،  هاي انبوههاي مشترك در جنبشهافر در کتاب خود با عنوان پیرو راستین از ویژگی اریک

هاي انبوه در هـواداران خـود   ي؛ تمام جنبشو نظراز . گویدم سخن میانقالبی و اجتماعی و ملی مرد
ها، باعـث  ی این جنبشآموزش میتعالکنند و تمام در راستاي هدفی مشترك ایجاد میي جانبازآمادگی 

هـاي  از نظـر هـافر جنـبش   . شود تعصب، امیدهاي پرشور، تنفر و نابردباري در پیروان ایجاد شـود می
، اما هواداران اولیـه  باشند داشته تفاوتهاي خود با یکدیگر و هدف ماتیتعل نظر از هرچنداجتماعی 

  ). 1: 1372هافر،(کنند از افراد بشر به سوي خود جلب می تراز همی گروه انیمرا از 

کشی و کمتر صحبت کردن  کم شدن ریاضت
 بقه حاکم از حکومت پرهیزگاريط

 بازگشت به کلیسا و مذهب رسمی

 گرایی هاي افراطی فروکش کردن آرمان

 ایجاد نوعی بخشودگی عام

 سازي روندهاي قبلی عادي

 جا افتادن وحشت سفید

 یک فرد خودکامه استقرار

گرایی و منافع ملی به جاي  جایگزینی ملیت
 شمولی جهان

  قر گرایی توأم با ف لذت
 )هاي دنیوي روي آوردن به لذت(

  ي جبران برااستفاده از قدرت نظامی 
 حکومتناکارآمدي 

 دوره ترمیدور
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 اعتمـاد  قابـل با امید به تغییـر رهبـري    که داند یمانقالبی را، ناکامی و نارضایتی هافر ریشه جنبش 
توانند دهند، نمیمی شکل رییتغملت یا جهان را  کی اتیحافرادي که  که دارد یموي بیان همراه باشد 

ي مـردم، یـا از طریـق    هـا  يناخشنودبا ایجاد نارضایتی، احراز رهبري و قهرمانی و عنوان کردن  صرفاً
دن و یا توسل به زور و جبـر بـه منظـور کشـان     موردنظرو مطلوبیت تغییرات  بودن ییعقال دادن نشان

بـر   ها ستیکموندارد اگر وي بیان می. مردم به راه جدید زندگی، به تحول مطلوب خویش دست یابند
دانند چطور نارضایتی در ها می اروپا و بخشی بزرگ از جهان حکمروا شوند، به این دلیل نیست که آن

خـود بـذر امیـد را در    ي هـا  موعظهدانند چگونه با مردم پدید آوردند، اما به این دلیل است که آنان می
اریـک هـافر نقـش     بحـث  درطور که مشخص اسـت  پس همین). 49-52 :1372هافر،(بکارند  ها دل

-بیان می حال نیبااي انقالبی داراي اهمیت است ها جنبشدر  -دبخشیامبه خصوص رهبران  -رهبران

توانـد  بر نمـی دارد که هرچند نقش رهبر را در جهش یک جنبش مهم بدانیم اما تردیدي نیست که ره
ـ      توانـد  ینماو . اوضاعی را به وجود آورد که خیزش جنبش ممکن شود  کبـه مـدد جـادو از هـیچ، ی

، باشد داشتهاي نسبت به وضع موجود وجود و نارضایتی گسترده اطاعتباید رغبتی به . بسازد جنبش
  ). 190: 1372هافر،(تا جنبش و رهبري چهره بنماید 

نی بحث خود سه نوع رهبران انقالبی در فرایند جنـبش انقالبـی، از   در نهایت هافر در قسمت پایا
 یاسـ یسي فکري انقـالب، گسـتردن نارضـایتی و    ساز نهیزمکه کارشان  سخنوران) 1: دهدهم تمیز می

متعصبان تندرو که ) 2آن، کاستن میزان مشروعیت نظام حاکم و نشان دادن جامعه آرمانی است؛  کردن
و در نهایت نظام حاکم را سرنگون و نظام جدید را ایجاد  دارند  عهدهش را بر اندازي جنبمسئولیت راه

هـا دامـن زده و بـین دوسـت و دشـمن      بنـدي براي رسیدن به این مقصود این گروه به صف. کنند یم
هـا دامـن   دهند و به تضاد و تعـارض ی و خارجی را بزرگ جلوه میداخل دشمنانکنند و ی میکش خط
هستند که اختیار را از دست متعصـبان خـارج و بـا قـدرت      عمل مردانسوم رهبران، نوع ) 3. زنندمی

به درنهایت ).  221-256 :1372هافر،(رسانند کنند و انقالب را به تعادل میرا سرکوب می ها مخالفت
یابد و بـه دسـت   متعصب تحقق میآغاز و به یاري مردم  سخنور افرادها به پیشگامی هافر انقالبنظر 

  ).251 :1372هافر،(شود مستحکم می عمل دانمر
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  مدل نقش رهبران انقالبی در جریان فرایند بسیج انقالبی -7شکل                               
  نگارندگان: منبع

  

انواع رهبران انقالبی در 
 جریان فرایند انقالب

سخنوران و 
پردازان  نظریه

 )سازان فکري زمینه(

  متعصبان 
 تندرو

 مردان عمل

یاسی کردن س
 نارضایتی

کاستن مشروعیت 
 نظام حاکم

گسترده کردن 
 نارضایتی

نشان دادن جامعه 
 آرمانی

 اندازي جنبش راه

سرنگون کردن نظام 
 حاکم

 ایجاد نظام جدید

خارج کردن اختیار از 
 دست متعصبان

 ها سرکوب مخالفت

به تعادل رساندن 
 انقالب

زدن به  دامن
 ها بندي صف

 کشی بین خط
 دوست و دشمن

برجسته کردن 
دشمنان داخلی و 

 خارجی
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  یان فرایند انقالبینظریه ابر شال در مورد بسیج منابع در جر -3
در نظر وي بسیج . پرداخته است، آنتونی ابرشال است 1انی که به طرح نظریه بسیج منابعاز پیشگام

 اهـداف  بـه در راستاي دستیابی  گروه ياعضا تک تکمنابع  آن یطمنابع به فرآیندهایی اشاره دارد که 
و سیج منابع توسط سازمان داخلـی  ب ازآنجاکه. شودو براي حمایت از عالیق گروه واگذار می مشترك

دانـد و  اصلی در این تحلیل میرا متغیري شود، وي ساختار گروه تسهیل یا ممانعت میساختار جمع 
ـ گیرد را که به دنبال اهداف جمعی صورت میجمعی کنش میزان و شکل  سـطوح بسـیج و    بـر  یمبتن

ي را فرد کنشی از جمع کنشال وجه تمایز ابرش که ذکراستالزم به . کندی تلقی میجمع کنش منابع
هـاي موجـود و پتانسـیل آن بـراي     گـروه و تهدید آن علیه جمعی  کنش و غیر روزمرهدر بعد عمومی 

حـداقل شـرایط بـراي    به نظر وي ). 6-7: 1993ابرشال،(بیند می تغییر اجتماعی کارگزار بهشده تبدیل
ی بـراي  سـخت  وعامل ستم، نارضـایتی   که است جمعی، وجود اهداف و دشمن مشترکی حرکت کی

 رمجموعـه یزتواند یک ناحیه، قبیله، طبقه، قشر و یا انـواع  می» گروه«به نظر وي، . باشد گروه ياعضا
  ).305-308: 1978ابرشال،(یک جامعه باشد 

-، سـازمان و کـنش   منـابع  جیبسـ اجتماعی،  تضاد هینظراز نظر ابرشال موضوع اصلی در  واقع در

 منـابع بـراي نـابودي    گـروه  ییتوانامستقیمی با  کند تضاد اجتماعی، ارتباطوي بیان می. استجمعی 
همچنـین از نظـر وي   . و افزایش هزینه آنان براي بسیج، بقاي سـازمان و کـنش جمعـی دارد    گرانید

انتقـال  بسیج منابع بـر مبنـاي   . گذاردساختار و اتحاد گروه نیز تأثیر مستقیمی بر نظریه بسیج منابع می
هـا و  سـازمان . گـردد ها و واگذاري این منابع در راستاي اهداف گروه تعریف میمنابع افراد به سازمان

کارگیرنـد و همچنـین   جدید گروه به اهداف يبرارا  شده جیبسنیاز منابع  صورت درتوانند رهبري می
 گسترش نییپااي با هزینه هگرو ياعضاهاي موجود میان روند بسیج را با استفاده از شبکه هستند قادر
کـه در ابتـدا   طوريگیري بسیج هزینه بیشتري دارد بهي غیرمنسجم، شکلها گروه يبراهمچنین . دهند
در این زمینه هزینه بقـاي سـازمان   . شود داده وندیپبا جمعیت  سپس شودبسیج ایجاد  هیاول هستهباید 

  . توجه خواهد بودهم قابل
ـ   نظر بهبنابراین  جامعـه،   نابسـامان ی جـدي و مـداوم بـه شـرایط     اعتراضـ  جنـبش راي ابرشـال، ب

ي سـنتی، ماننـد قبیلـه،    هـا  سـاخت تواند بـر اسـاس   سازمان می. رهبري ضروري است و یده سازمان
و قشرهاي نـوین ثانویـه ماننـد     گروها اساستواند بر ؛ یا میردیگ شکل... خویشاوند، قوم، روستا، و 

  ....................................................................................................................   
1 . Resource mobilization 
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گیري یـک جنـبش تنهـا    شرایط مناسب براي شکل. ادي، شکل بگیردشغلی و مدنی و اقتص هايگروه
هاي در آن ارتباط بین طبقات، اقشار و گروه که است گسسته ساختاراي با قشربندي وسیع بلکه جامعه

ی اعضاي گروه یا قشر را سادگ به تواند یمگروهی در این صورت رهبري درون. جامعه بسیار کم باشد
اش مطـرح  بناي مطالعاتی که انجام داده است چهار فرضیه را براي بیـان نظریـه  ابرشال بر م. بسیج کند

  :کندمی
بیشتر باشد،  آن ياعضاتر باشد و مشارکت ها بیشتر و متنوع، هرچه سازمانگسسته جامعهدر یک  -1

 .بسیج جمعی مخالفان بیشتر است وقوع احتمال

 آن ياعضـا  جیبسـ تر باشـد،  روابط رودررو، قويباشد و  ترگسستههرچه یک گروه از بقیه جامعه  -2
گروهی  سنتیتواند از روابط گروهی میرهبر درونیعنی . تر استجنبش اعتراضی آسان کی يبرا

تواند زمینه را  براي جنبش و در نتیجه یک اجتماع سنتی نیز می کند استفادهمردم در جهت بسیج 
 .فراهم کند

جـدا شـد ولـی هنـوز      ها گروه ریساوط سنتی، مانند دین و قومیت از گروه بر مبناي خط اگر یک -3
آن داراي دارد کـه اعضـاي   براساس خطوط انجمنی سازمان نیافته باشد، وقتی کنش جمعی امکان 

اعتراضی معموالً از در این شرایط حرکت . ستمدیدگی و خصومت با آن باشدمشترك احساسات 
 سـازمان  هایی خواهد بود که بر اساستر جنبشرجه خشونت خشنتر و از نظر دکوتاهنظر زمانی 

-باشد، ایدئولوژي به نظر ابرشال اگر چنین سازمان و رهبري وجود داشته . گیردانجمنی شکل می

 .گیردهاي جامعه موجود است و به راحتی در اختیار رهبران قرار میانقالبی در متن ارزش

مخالف، بیش از سایر اشخاص، عمومی و فعاالن در یک سازمان کنندگان در یک اعتراض شرکت  -4
آن از باالگرفتن جنبش بـه  در حالیکه افراد منزوي، فقط پس . فعال و همبسته با جمع خواهند بود

  ).118-135: 1973ابرشال،(شوند ملحق می
  : کنندگان در یک جنبش وجود داردبه نظر ابرشال چهار سطح از شرکت

 ران سطح باال؛معدود رهب -1

 رهبران سطح پایین متعدد؛ -2

 اعضاي عادي جنبش؛ -3

 .مانند هواداران و تماشاگران. کنندبقیه مردم که نقش فعالی در جنبش ایفا نمی -4

به اعتقاد وي رهبري مناسب بـراي  . از نظر ابرشال یک جنبش پایدار به سازمان و رهبري نیاز دارد
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ع نایاب است؛ و رهبران سطح باال و متوسط یک جنـبش معمـوالً از   تداوم جنبش انقالبی یکی از مناب
کنندگان در سایر سطوح جنبش، میزان خطر خیزند و براي مشارکتطبقات باال و متوسط جامعه برمی

که هر چه میزان خطر به پاداش کمتر باشد، امکان جذب افراد به جنبش  طوري و پاداش اهمیت دارد به
  ).146-163: 1973ابرشال،(بیشتر است 

                                          
                                                          

  
  
  

  مدل بسیج منابع در فرایند انقالب آنتونی ابرشال -8شکل 

  
  
  
  
  
  
  

  سازماندهی بسیج انقالبی – 9شکل 

  
  
  
  
  
  
  

  شرکت کنندگان در جنبش -10شکل                                               

گیري حرکت  شکل
 جمعی

وجود اهداف و 
 دشمن مشترك

 سازمانددهی

 رهبري

جنبش اعتراضی و 
 جدي و مداوم

هاي  گروه قبیله خویشاوند قوم روستا
 شغلی

هاي  گروه
 مدنی

هاي  گروه
 اقتصادي

براساس 
 ساختار نوین

براساس 
 ساختار سنتی

 سازماندهی

کنندگان در یک  شرکت
 جنبش

 مردم غیرفعال و منفعل

 اعضاي عادي جنبش

 رهبران سطح پایین

 رهبران سطح باال

 تماشاگران

 هواداران
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  فرضیه اصلی ابرشال -11شکل 
 نگارندگان: منبع

  ی و زالد در مورد بسیج منابعکارت مک نظریه -4
 .نماینـد مـی  بسـیج  خود جهت اهداف در منابع را ی،اجتماع يها جنبشکارتی و زالد مک  نظر از

 تغییـرات اجتمـاعی   راستاي در که يا شده انتخاب هايساخت جز چیزي را هاي اجتماعی جنبش آنان
 از سه گروه یا سازمان نوع سه از اجتماعی هايجنبش ساخت آنان براي .ندبیننمی ،اندشده داده جهت

  هـاي گـروه  )ب اجتمـاعی،  جنـبش  سـازمان  )الف: عبارتند ازگروه سه این  .یابدمی تشکیل هاسازمان
). 1213: 1977، وزالـد  مـک کـارتی  ( اجتمـاعی  جنـبش  بخـش  )ج و هاي اجتماعی جنبش در اغلش

 در شـاغل  هايگروه. هستند اجتماعی هايجنبش تخصصی هايسازمان اجتماعی، جنبش هايسازمان

بیشتر شدن احتمال 
 وقوع بسیج مخالفان

سهولت بسیج اعضا 
 براي جنبش اعتراضی

 فرضیه اصلی ابرشال 4

 فرضیه چهارم فرضیه سوم فرضیه دوم فرضیه اول

تنوع و تکثر 
هاي  سازمان

 گروه

مشارکت قوي 
بین اعضاي 

 گروه

گسستگی 
گروه از بقیه 

 جامعه

قوي بودن 
  روابط 
 رودررو

گسستگی یک گروه از 
خطوط جامعه برمبناي 

گیري  بدن شکل( سنتی
 سازمان

ی رخ دادن حرکت اعتراض
تنها در صورت احساس 

 دیدگی مشترك ستم

حرکت اعتراضی 
 آمیز تر خشونت مدت کوتاه

کنندگان در  شرکت
 یک جنبش

فعاالن در یک 
 سازمان مخالف

فعال و همبسته 
  با جنبش

 منزویان جدا از جمع

پیوستن پس 
از اوجگیري 

جنبش
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 خاصی هدف دنبال به که اندشده کیلتش مختلفی اجتماعی جنبش هايسازمان از هاي اجتماعی جنبش
 تمام شامل اجتماعی هايجنبش بخش. شوندمی تلقی اجتماعی جنبش یک عنوان به معموالً و هستند
 این. شودمی جامعه یک اجتماعی هايجنبش همۀ به مربوط اجتماعی هايجنبش در شاغل هايگروه

  .کنندمی بسیج اجتماعی هايجنبش اهداف تحقق ايبر را هاسازمان دیگر و افراد منابع، هاسازمان
 شــامل گیرنــدمــی قــرار هــاي اجتمــاعی جنــبش بــرداريبهــره مــورد کــه ییهــا ســازمان و افـراد 
 کـه ( اصـلی ي اعضـا غیرهواداران و  ،)دارند اعتقاد اجتماعی هايجنبش اهداف به که کسانی(هواداران

 آن شـاهد  بلکـه  نیسـتند  اجتماعی هاي جنبش خالفم که(ان تماشاچی عموم ،)کنندمی فراهم را منابع
 آگاه هواداران ،)برندمی سود هاي اجتماعی جنبش اهداف رسیدن ثمر به از که( بالقوه ذینفعان ،)هستند

 حمایـت  بـه  کـه ( آگـاه  اصـلی ي اعضـا  ،)نیستند هاي اجتماعی جنبش از مستقیم منفعت دنبال به که(
 هـاي شجنـب  نخبگـان  و )نیسـتند  مستقیم منافع دنبال به اما ازندپردمی هاي اجتماعی جنبش از مستقیم

،  وزالـد  مک کارتی(د دارن دست در را منابع از بزرگتري هايحوزه کنترل که هستند ییهاآن اجتماعی
1977 :1222-1221.(  

 و عرضه گیچگون توضیح به تقاضا، و عرضه قانون اقتصادي منطق از استفاده با زالد و کارتی مک
 از عبارتنـد  منـابع  آنـان  نظـر  از. پردازنـد می ه جامع یک اجتماعی هايجنبش بخش در منابع تقاضاي

 بـه  را منـابع  ایـن  کنترل فوق در مذکور هايسازمان و افراد.  کار نیروي و تسهیالت پول، مشروعیت،
 تجهیـز  آنـان  اداتاعتقـ  راسـتاي  در را منـابع  ایـن  بایدمی اجتماعی جنبش هايسازمان و دارند دست

 و اقتصـادي  ترگستردهروندهاي جنگ، نظیر گريمداخله وقایع.  کامل انتخاب قدرت با نه البته نمایند،
 منـابع  تحصـیل  در اجتماعی جنبش هايسازمان ییتوانا بر توانندمی که دارند وجود طبیعی هايفاجعه

 هـیچ  خـود  مـدل  در و شـوند نمـی  قائـل  فکیکـی ت جامعه و فرد بین کارتی زالد و مک. بگذارند تأثیر
 وسـیلۀ  بـه  و شـوند مـی  تلقـی  منابع عنوان به دو هر جامعه و فرد. نیستند قائل آنان براي خصوصیتی

 ایـن  بـه  بستگی هاي اجتماعی جنبش شکست و موفقیت. شوندمی بسیج اجتماعی جنبش هايسازمان
 تجهیز در حد چه تا و شوند گرفته کار به و شده حیطرا چگونه اجتماعی جنبش هايسازمان که دارد

  ).1218-1223: 1977،  وزالد مک کارتی(د باشن موفق منابع بسیج یا
-جنـبش  در شـاغل  هايگروهو رشد  هاي اجتماعی جنبش بخشو زالد در مورد منابع، کارتی مک

  :کنندیازده فرضیه بیان می اجتماعی هاي
یابد، مقدار مطلق و نسبی منابع هاي مردمی و نخبگان افزایش میتیار تودههرچه مقدار منابع در اخ -1
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 ).1224: 1977،  وزالد مک کارتی(کند افزایش پیدا می نیز اجتماعی هايجنبش بخشدر دسترس 

-گروه اینکه یابد، احتمال افزایش اجتماعی هايجنبش بخش مقدار مطلق منابع در دسترسهر چه  -2

جدیدي جهـت رقابـت بـراي     هاي جنبش اجتماعیو سازمان اجتماعی هايجنبش در لشاغ هاي
 ).1225: 1977،  وزالد مک کارتی( یابداین منابع توسعه یابد، افزایش می

نظر از منابع در دسترس ذینفعان بالقوه، هرچه مقدار منابع در دسترس هواداران آگاه افزایش صرف -3
کـه  اجتمـاعی ي هـا هاي شاغل در جنبشگروهو اجتماعی جنبش هايانسازم یابد، احتمال توسعه

 . یابدبراي تغییر هستند افزایش میهایی اولویتپاسخگوي 

منابع به باشد، جریان اصلی داشته وابستگی بیشتري به اعضاي  اجتماعی هاي جنبشسازمانهرچه  -4
 ).1228: 1977،  وزالد مک کارتی( هد داشتکمتري خواپایداري  اجتماعیهاي جنبشسازمان

 آگاه و ذینفع را از طریق ساختارهاياصلی کند اعضاي میتالش که  اجتماعی جنبش هايسازمان -5
کـه داراي  کند محتمـل اسـت  هاي متحدکننده به سازمان متصلبخش فدراسیونی و در نتیجه انگیزه

 .باالیی از تنش و درگیري باشدسطوح 

ی جدیدتر به احتمـال  اجتماع جنبش هايسازمانتر نسبت به قدیمی اجتماعی جنبش هايسازمان -6
-ایستادگی می هاي شاغل در جنبش هاي اجتماعیگروهباالتري در سراسر چرخه رشد و کاهش 

 .کند

هاي سازمانه تابعی از تعداد و انداز(تر باشد رقابتی اجتماعی هايدر جنبش شاغل هايگروههرچه  -7
هاي استراتژيو جدید اهداف  اجتماعی هاي جنبشسازماناحتمال اینکه ) موجود اجتماعی جنبش

 .شودمحدودتري را پیشنهاد دهند بیشتر می

اي بودن کادر بیشتر باشد احتمال وسعت سازمان و حرفه اجتماعیهاي جنبشسازمانهرچه درآمد  -8
 .کندو کارکنان آن افزایش پیدا می

تر گستردهخاص  اجتماعی هايشاغل در جنبش هايگروهبزرگتر و  اجتماعی جنبش بخشهرچه  -9
اجتمـاعی  جنـبش  منظور از حرفـه  . شوداجتماعی بیشتر می هاي جنبشباشد احتمال توسعه حرفه

 هاي جنبشانکه توسط هواداران در تعدادي از سازم اي استکارکنان حرفههاي از موقعیتترتیبی 
 .شوداجتماعی و یا موسسات پشتیبان برگزار می

شـود احتمـال   داده بیشـتري  اصلی بودجـه  اعضاي توسط  اجتماعی هاي جنبشسازمانهرچه به  -10
کارگران اعضاي اصلی ذینفع براي اهداف استراتژیک به نسـبت کـار سـازمانی بـه خـدمت      اینکه 
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 .شودگرفته شوند بیشتر می

تـر  کارگران بیشتري با زمان اختیاري به کارگرفته باشد آسان اجتماعی جنبش هايسازمانچه هر -11
 ).1224-1236: 1977، وزالد مک کارتی(هاي موقتی را توسعه دهد تواند تیممی

کارتی با مشارکت ادوارد نوشته اسـت؛ در مـورد نقـش منـابع در بسـیجِ       اي دیگر که مکدر مقاله
هـاي اجتمـاعی و   گروه آنان بر توزیع نابرابر انواع مختلف منابع میان. شده استجمعی صحبت کنش 

-ها نظریه بسیج منابع به دنبال درك چگـونگی غلبـه    در نظر آن. کنندنقش آن در بسیج افراد تأکید می

دو یناز نظر ا. رسیدن به اهدافشان در جهت تغییر اجتماعی استمنابع در راستاي  ها بر نابرابريگروه
  :توان به موارد زیر اشاره کرداجتماعی میهاي توزیع  نابرابر منابع در بین گروه از جمله دالیل

 اندشده متمرکز یاصل مناطق در یاتیح منابع: یاجتماع جنبش جیبس روند در یمکان راتییتغ) الف
- منـاطق  در یاجتمـاع  نـبش ج جیبس ازین مورد منابع جهینت در. هستند ترابیکم ياهیحاش مناطق در و

 احتمال دهدکهیم نشان یعیوس مطالعات. ردیگیم قرار بالقوه یجمع ارکنشگرانیاخت در آسانتر يمرکز
- گسـتره  مجاورت در بالقوه يهاتیفعال  که بزرگ يکشورها نیهمچن يشهر مناطق درجنبش ظهور

ـ اخ و يشـهر  یجتماعا مسائل. است شتریب دارد،قرار منابع از يترعیوس  در يشـهر  حومـه  منـاطق  رای
 .هستند برخوردار يشتریب يارسانه و دوستانه بشر ،یاسیس توجه از خود ییروستا انیهمتا با سهیمقا

ـ  در منـابع  مقدار و خاص منابع ارزش: منابع يریپذ دسترس در یخیتار راتییتغ) ب  حـوزه  کی
 عیتسـر  باعث است ممکن هاينوآور سرعت شیافزا مثال عنوان به. است ریمتغ زمان طول در خاص
 يگـذار اشـتراك  بـه  لهیوسـ  عنوان به تلفن مثال عنوان به. شود مهم زاتیتجه ای هاروش شدن منسوخ

. داد کاهش را یاجتماع يهاانجمن ای دادهایرو در شرکت و گرفت قرار استفاده مورد جنبش اطالعات
 در یرسان اطالع يبرا آن از و شد یقبل یارتباط زاتیهتج نیگزیجا سرعت به کیالکترون پست بعدها

 .شد استفاده افراد از یبزرگ گروه نیب

 بـا  پژوهشـگران  از یبخشـ  ظهور نهیزم نیا در: منابع يریپذ دسترس در یاجتماع يهاتفاوت) پ
 زیمتما یفرهنگ و یاجتماع تعهدات با "دیجد متوسط طبقه" جادیا به منجر متفاوت ينظر يریگجهت

 یاجتمـاع  يهـا جنبش شیدایپ در یاصل محرك خود عامل نیا که شودیم مشابه ياقتصاد تیموقع و
 .است دیجد

-در شدنشـان   ها است و سرعت و دامنه بسـیج حوزهکه در دسترس ی بین طیف منابعی طورکل به

-هـاي  بنـابراین جمعیـت جنـبش   . اجتماعی رابطه مستقیمی وجود دارد راتییتغهاي پیگیري اولویت
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-در نتیجه جنبش. آن استهاي اجتماعی بالقوه اجتماعی در یک جامعه نمایانگر تنها بخشی از جنبش

-هایی را نشان مـی هاي تغییر اجتماعی حوزهاي به احتمال باالتر اولویتشده در هر جامعههاي بسیج 

  نابع مختلف براي کنشگران در دسترس بودن م تاًینها .باشنددهد که منابع بیشتري را در دسترس داشته 
. دهدرا افزایش می مؤثراجتماعی و داشتن امتیاز به منظور دسترسی به این منابع احتمال کنش جمعی 

هـاي  تر ایجـاد بسـیج موفـق را بـراي گـروه     گستردهي و اجتماعی اقتصاد يها ينابرابر صورت نیابه 
  ).11-120 :2004کارتی، و مک زادوارد(کند بیشتر می ازیامت صاحب

  
  
  
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  نگارندگان: منبع کارتی مدل بسیج منابع زالد و مک -12شکل 

اجزاي الگوي بسیج منابع 
 کارتی زالد و مک

دالیل توزیع نابرابر 
هاي  منابع بین گروه
 اجتماعی

نایی عوامل تأثیرگذار بر توا
سازمان جنبش اجتماعی 

  در تسهیل منابع
هاي  منابع جنبش
 اجتماعی

افراد و سازمانهاي مورد 
برداري جنبش  بهره

 اجتماعی

هاي  سازمان
 هاي اجتماعی جنبش

سازمان جنبشهاي 
  )SMO(اجتماعی 

هاي شاغل و  گروه
هاي  جنبش
  )SMI(اجتماعی 

هاي  بخش جنبش
  )SMS(اجتماعی 

  اعضاي اصلی آگاه

  نخبگان

  هواداران آگاه

  نفعان بالقوه ذي

  عموم تماشاچیان

  اعضاي اصلی

  پول  هواداران

  مشروعیت

  تسهیالت

  نیروي کار

  جنگ

روندهاي گسترده 
  اقتصادي

  هاي طبیعی فاجعه

تغییرات مکانی در 
  روند جنبش اجتماعی

تغییرات تاریخی در 
  پذیري منبع دسترس

هاي اجتماعی  تفاوت
پذیري  رسدر دست

  منابع
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  ي ریگ جهینت
ـ هاي فرآنظریه در این مقاله برخی از  . شـد  بررسـی  هـا  آني نظـري  هـا  مـدل ی و یند بسیج انقالب

 حرکـت شـود  یدر پی بررسی عواملی هسـتند کـه سـبب مـ     یبه فرایند بسیج انقالب مربوط يها هینظر
 منجـر شود و در نهایت به یک بسیج فراگیر علیه رژیـم  تر تر و وسیعرشدیافته روز روزبهی اولیه جمع
آنتـونی   ،هافر اریک ،برینتون کرین یهاي فرایند انقالبنظریهر این مقاله به بررسی د بیترت نیا به. گردد

   .داخته شده استپر ی کارت مکزالد و و  ابرشال
تون معتقد است انقالب هاي چهارگانه انگلیس، آمریکـا، فرانسـه و روسـیه همگـی در     کرین برین

روها،  مراحل بسیج انقالبی که شامل مرحله پیشا انقالبی، مرحله نخست انقالب، روي کار آمدن میانه
هـافر رهبـران انقالبـی را در سـه گـروه      . ، شـریکند روي کار آمدن تندروها و عصـر ترمیـدور اسـت   

 افـراد هـا بـه پیشـگامی    انقـالب ، متعصبان تندرو و مردان عمل قرار می دهد و معتقد اسـت  سخنوران
  .شودمستحکم می عمل مردانیابد و به دست متعصب تحقق میآغاز و به یاري مردم  سخنور

در  گـروه  ياعضـا  تـک  تـک منابع  آن یطبسیج منابع به فرآیندهایی اشاره دارد که به نظر ابرشال 
چهار فرضیه را وي  .شودو براي حمایت از عالیق گروه واگذار می مشترك اهداف بهابی راستاي دستی

اول؛ در یک جامعه گسسته، احتمال وقوع بسـیج جمعـی مخالفـان     :کنداش مطرح میبراي بیان نظریه
دوم؛ هرچه یک گروه از بقیه جامعه گسسته تر باشد، بسیج اعضاي آن براي یک جنـبش   .بیشتر است

سوم، اگر یک گروه بر مبناي خطوط سنتی مانند دین یا قومیت از سایر گروه . آسان تر است اعتراضی
. ها جدا شد، وقتی کنش جمعی امکان دارد که اعضاي آن داراي احساسات مشترك ستمدیدگی باشند

و فرضیه آخر، شرکت کنندگان در یک اعتراض عمومی و فعاالن در یـک سـازمان مخـالف، بـیش از     
ص، فعال و همبسته با جمع خواهند بود، در حالیکه افراد منزوي، فقط پس از بـاال گـرفتن   سایر اشخا

  .جنبش به آن ملحق می شوند
 .نماینـد مـی  بسـیج  خود جهت اهداف در منابع را ی،اجتماع يها جنبشاز نظر مک کارتی و زالد 

، افراد و گـروه  ماعیاجت جنبش سازمان :شامل این موارد است اجتماعی هايجنبش ساخت آنان براي
توانایی سازمان جنبش ، عوامل تاثیرگذار بر اجتماعی جنبش ، منابعهاي اجتماعی جنبش در اغلشهاي 

  .توزیع نابرابر منابع میان گروه هاي اجتماعیو دالیل  منابعتسهیل اجتماعی در
، »هاي فرایند انقالب ر نظریهاثر انقالب اسالمی ب«با عنوان ) 1385(پناهی  مقالهدر مقایسه این اثر با     

به بررسی و مطالعه فرایند جنبش انقالب اسالمی پرداخته است و بررسـی تفصـیلی    صرفاًمقاله پناهی 
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وي با تحلیل  که يطور بههاي بسیج فرایند انقالبی را خارج از حوصله بحث قلمداد کرده است؛ نظریه
هاي  ی تأثیر انقالب اسالمی بر نظریهبررسمی به مقاله انگلیسی در مورد انقالب اسال 57محتواي کیفی 

گیري جنبش انقالبـی، نقـش ایـدئولوژي و فرهنـگ در     هاي مربوط به شکل فرآیند انقالب مانند نظریه
ي، نقش رهبري و در نهایت نقـش خشـونت پرداختـه    ا تودهجنبش انقالبی، بسیج انقالبی و مشارکت 

الب اسـالمی ایـران و مطالعـه آن منجـر بـه کشـف       گیـرد کـه وقـوع انقـ     است و در نهایت نتیجه می
ی در تـوجه  قابلهاي مربوط به فرایند جنبش انقالبی شده و دگرگونی ي علمی در نظریهها يناسازگار

 4اثر حاضر با روش تحلیل اسنادي بـه بررسـی تفصـیلی     که یدرصورت. ها ایجاد کرده است این نظریه
  . ته استهاي فرایند بسیج انقالبی پرداخنسل نظریه

ي نسـل چهـارم   ریـ گ شـکل تولـد و  «بـا  عنـوان   ) 1383(در مقایسه مقاله حاضر با مقاله خرمشاد 
ي چهارگانه نوین برخاسته از ها افتیره، باید گفت که مقاله  وي در پی استخراج »ي انقالبها يتئور

یت گرایانـه و  هاي  اجتماعی جهان سومی، معنو ي فرهنگی، انقالبها افتیرهیعنی  –انقالب اسالمی 
 کـه  یدرصـورت .  کنـد  هاي انقالب تلقی می ها را نسل چهارم نظریه است و آن -ماوراءالطبیعت گرایانه 

و در پی تقویت مبانی نظري در ایـن   پردازد یمهاي فرایند بسیج انقالبی   مقاله حاضر به بررسی نظریه
  .گیرد ش میاین روند را در پی ،ي نظريها مدل ترسیملذا از طریق . حوزه است

به   صرفاًهاي انقالب در علوم اجتماعی  با عنوان مروري بر نظریه )1375( همچنین مقاله مشیرزاده
هاي مربوط بـه انقـالب    هاي انقالب پرداخته و نظریه تالش براي تعریف انقالب و گونه شناسی نظریه

مـارکس، توکویـل،   را به سه دسته کالسیک، توصیفی و تبیینـی تقسـیم کـرده اسـت و بررسـی آراي      
ی گشـوندر، دیـویس و در نهایـت    شـناخت  روانهـاي   دورکیم، پارتو، وبر و جانسون و همچنین نظریـه 

ـ غ وشناختی پارسونز  هاي جامعه نظریه بـه بررسـی    حاضـر مقالـه   کـه  یدرصـورت . پرداختـه اسـت   رهی
ه است و براي تفهیم ها توجه شد هایی در روند فرایند بسیج انقالبی پرداخته است که کمتر به آن نظریه
  . ها در پایان هر نظریه مدلی نظري در رابطه با آن ترسیم شده است آن تر راحت

  منابع
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 یاسالم انقالب و
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