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 چکیده

ر شود؛ اما تفاسیهای مختلفی به بحث گذاشته میاجتماعی با قرائتو  های سیاسیحدوث پدیده
ها، پدیده از این ازشیهای گوناگون نیست. طبق این فهم، هر نوع پردمتکثّر لزوماً بیانگر واقعیت

مثابه یکی از تحوّالت سیاسی به 1357گزینشی خواهد بود. وقوع انقالب اسالمی ایران در سال 
ی پژوهان و علماتارشناسان، سیاستتحلیل رف موردهای نظری گوناگونی قرن بیستم، با خوانش

این  یران درابومی  اعیاجتمهای سیاسی و . با وجود تعدّد روایی، نقش شناسهقرار گرفتاجتماعی 
رزیابی ا قابل اها مغفول واقع شد. نظریه نوسازی و انقالب برینگتن مور هم در این راستتحلیل

هت های نظریه نئومارکسیستی مور جها و ظرفیتاست. طبق این امر، تالش برای تحلیل قابلیت
ران المی ایب اسانقالدرک انقالب ایران، اهتمام اصلی نگاشته جاری است. طبق فرضیه پژوهش، 

عی و الگوهای انباشت ی اجتماکننده طبقات و نیروهاها با نقش تعیینها و پایهتنها از نظر بنیاننه
امالً کآن هم  گیری و نتایجبلکه از نظر چگونگی تکوین، جهت دارد؛مور تطابق نسرمایه برینگتن 

ی، شناسی تاریخمعهی و نظریه جاتطبیق -متفاوت است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی
 درصدد آزمون فرضیه جاری است. 

 اعی.قات اجتمانقالب اسالمی ایران، فاشیسم، کمونیسم، نئومارکسیسم، طب :هاکلیدواژه
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 مقدمه
 سیعنوان یکی از تحواّلت اثرگذار بر فرایندهای سیابه 1357وقوع انقالب اسالمی ایران در سال 

ا ارائه کردها بن رویردهای تحلیلی گوناگونی به بحث گذاشته شد. هر یک از ایاجتماعی با رویکو 
 اره وقوعبه شرایط پیدایش وضعیت انقالبی در ایران، منطق متمایزی دربفرضیات خاص راجع

ها نماینده افتکنند که با اندکی اغماض، هر یک از رهیانقالب در ربع آخر دهه پنجاه مطرح می
بیان دیگر، هر یک از شناسی انقالب هستند. بهمنظومه شناختی جامعهسنت فکری خاصی در 

ان ی در ایرها درصدد تبیین شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وضعیت انقالبنظریه
 برآمدند. 

بودند  اد کردهی «جزیره ثبات»عنوان اگرچه برخی در عصر پیشاانقالبی ایران، از این کشور به
نگری از شناسان هیچ نوع آیندهپژوهان، رفتارشناسان و جامعهتا سیاست یدو این موجب گرد

 1357ر سال د اسالمی شکن و انقالبی نداشته باشند؛ اما وقوع انقالبتحوّالت سیاسی شالوده
های فراوان نگاران و پژوهشگران، باعث تالشتوجه بسیاری از ناظران، روزنامه ِضمن جلب

. در دیده شدین پتماعی و سیاسی برای تحلیل چگونگی و چرایی وقوع ااج اندیشمندان و محققان
ل دوم های موجود برآمدند، نستحلیل انقالب طبق نظریهکه نسل اول مطالعات مترصد حالی

سوم  لحال آنکه نس های جاری به تحلیل دالیل وقوع انقالب پرداختند.مطالعات با انتقاد از نظریه
کنند. ی مییاسی جامعه ایرانی بررسساز انقالب، آن را در بستر  ها با درک منحصرانهپژوهش

(Khalegh-Doost, 2020: 529-535; Buchan, 2013:419-424 گرچه قرائت )
ک های گوناگون مطالعاتی بوده است؛ اما هر یعنوان نقطه اشتراک نسلمونیستی و تکینه به

 هستند.  مدعی ارائه تحلیلی جامع از دالیل وقوع انقالب اسالمی

های فرهنگی ، شکاف بین رژیم سیاسی و سیاست«ایدئولوژیکی - فرهنگی»طبق رهیافت 
غالب بر جامعه از یک طرف و غفلت از نقش نیروی اجتماعی روحانیت در بسیج سیاسی از طرف 

( حامد الگار هم در 342-340: 1375دیگر باعث وقوع انقالب اسالمی شده است. )عمید زنجانی، 
های انقالب عنوان ریشه، بر تشیّع، رهبری و اسالم به«انقالب اسالمی در ایران»عنوان اثرش با 

ستیزی، رهبری سیاسی روحانیت و اسالم گرایی،نیز غرب حمید عنایت (1360 الگار،)تأکید کرد. 
 (6-4: 1371)عنایت، فلسفه سیاسی شیعی را عوامل مؤثر در وقوع انقالب اسالمی معرفی کرد. 

ن رهیافت، غفلت از عوامل فرهنگی و ارزشی غالب در جامعه باعث تشدید شکاف بین طبق ای
دولت و ملت شد و تعمیق این شکاف انقالب در ایران را رقم زد. اما کاتوزیان با منطق اقتصاد 

: 1372)کاتوزیان، پندارد. تجدّدگرایی را منطق اصلی وقوع انقالب میسیاسی، استبداد نفتی و شبه
 هایمولفه پذیری دولت مستبد رانتیری،اسکاچپل با تأکید بر آسیبتدا همچنین،  (285-310
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العلل آفرینی روحانیون و فرهنگ شیعی و مذهبی را علتاجتماعی، نقش -های سیاسی بسیج
بیان دیگر، اقتران نیروهای سیاسی به (216-185: 1377)اسکاچپل،  کند.انقالب ایران معرفی می

سوی دیگر باعث انقالب در ایران سو و وقوع شورش در میان طبقات پایین ازکو اقتصادی از ی
اقتصادی و ساختارهای  -شده است؛ بنابراین، رهیافت اقتصاد سیاسی بر نقش متغیّرهای سیاسی 

 کند. اجتماعی در وقوع انقالب اسالمی تأکید می
 سیاسی الحاتاِعمال اصآبراهامیان با خوانش هانتینگتونی، ناتوانی رژیم سیاسی برای 

: 1379 اهامیان،)آبرداند. متناسب با اصالحات اقتصادی و اجتماعی را علت اصلی وقوع انقالب می
ضعف  ی کنترل بسیج مردمی وطبق این رهیافت نظری، ناتوانی رژیم سیاسی برا (524-525

ی اسبسازی برای کُنشگری سیاسی جامعه، فرصت منقدرت بسیجی حزب رستاخیز ضمن فرصت
از منظری دیگر، سیاست فضای باز  (276-275: 1377)عیوضی، برای وقوع انقالب فراهم کرد. 

شدن جامعه سازی اقتصادی برای نیروهای اپوزیسیون، باعث سیاسیسیاسی رژیم ضمن فرصت
های اجتماعی، تضعیف تشکیالت نظامی و دوپاره ای با تعمیق شکافشده است. چنین مسئله

 (Parsa, 1985: 29-30وجود آورد. )یاسی، فرصت مناسبی برای انقالبیون بهکردن حاکمیت س
ها با تکیه بر ویژگی رژیم سیاسی، رکودهای اقتصادی و شکاف بین ای از رهیافتدسته

بیان دیگر، هبترین دالیل وقوع انقالب تلقّی کردند. عنوان اصلیانتظارات و امکانات اقتصادی را به
خبگان نمایت سیاسی، کاهش پایگاه حمایت اجتماعی رژیم و ریزش نسبی حتضعیف منابع قدرت 

 انتظارات افزایش منابع اقتصادی با رشدب شده و رژیم باعث وقوع انقال نظامی از -سیاسی 
( Bashiriyeh, 1984: 85. )گردیدطبقات پایین و فرودست، به تخفیف پاسخگویی رژیم منجر 

از نظریه  شناسانه است، دسته دیگر با استمداداناین رهیافت، روکه وقوع انقالب در منطق در حالی
چینی هیم و نقشالمللی بر رژدست نامرئی و توهم توطئه، فشارهای اقتصادی، نظامی و سیاسی بین

 پندارند. ب میها را علت اصلی حدوث انقالغربی
رایانه و مرکّب، بر این گها با تحلیل کثرتای از رهیافتعلّتی، دستههای تکبرخالف رهیافت

سی، هنگ سیا، فرند که انقالب ایران معلول عوامل مختلفی است؛ ساختارهای اجتماعیهست باور
ت. ن شده اسهای اقتصادی باعث ظهور انقالب در ایراائتالف نیروهای مختلف اجتماعی و چالش

ز ی یکی اب بر مبناهای تحلیلی، تالش برای تبیین انقالبا وجود تکثّر رهیافت (1385)فوران، 
وجه یازمند تازاین، تحلیل درست این انقالب نگرایی شناختی است. گذشتهها، نوعی تقلیلرهیافت

 . اجتماعی جامعه ایران است -به بسترهای سیاسی 
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ها و هنظری با تأمّل در مالحظات باال، پرسش اصلی این است که آیا در میان مجموعه
ی های ساختارنقالب ایران است؟ ویژگیتی مور قادر به تحلیل اها، تئوری نئومارکسیستبیین

دولت و  داری ایران، فقدان انباشت سرمایه، کشاورزی سنتی و تجاری، مختصاتپیشاسرمایه
یافت یز با ره، این انقالب را در تماایدئولوژیکی -طبقات اجتماعی و نقش ساختارهای فرهنگی 

ها و پیامدهای انقالب ایران با گیرین، نحوه تکوین، سَمتدهد. مزید بر آگانه مور قرار میسه
شناسی عهجام مختصات ساختاری تئوری مور متفاوت است. پژوهش حاضر با استفاده از رهیافت

 تاریخی، در پی تحلیل تطبیقی انقالب ایران با تئوری مور است. 

 

 چارچوب نظری -1
رای ر تالش ب، د«دموکراسی اعی دیکتاتوری وهای اجتمریشه»در اثرش با عنوان  "برینگتن مور"

جود وشناسی تاریخی برآمد. با های تاریخی اوضاع سیاسی جهان معاصر از منظر جامعهفهم ریشه
مدهای ی و پیاوسازنتالش برای بررسی نحوه گذار از جامعه سنتی به صنعتی، مور بر اهمیت شیوه 

خلی، ن دااهمیت متغیّرهای گوناگو راهبردی آن تأکید داشت. طبق خوانش مور، با وجود
  ای در فهم سطح توسعه کشورها دارند.ساختارهای اقتصادی و اجتماعی اهمیت ویژه

ی لت اصلعتان، مور با مطالعه تطبیقی فرانسه، بریتانیا، آمریکا، روسیه، چین و هندوس
ها پیوند آن ماندگی کشورها را به روابط و ساختار اقتصادی و اجتماعییافتگی و عقبتوسعه

ایی، وه بورژوبلکه به سه شی ؛دهد. طبق این قرائت، نوسازی و توسعه یک فرایند خطّی نیستمی
یی، ش استقراتطبیقی و رو -یابد. برینگتن مور با منطق تاریخی کمونیستی و فاشیستی ظهور می

)مور، کند. ز میگیری سطح توسعه کشورها تمرکهای تأثیرگذار جهت اندازهای از شناسهبر زنجیره
1369 :10-60) 

دموکراتیک، نیروی اقتصادیِ جدید و مستقل از طبقه حاکم ظهور  -در شیوه نوسازی بورژوا 
داران یافت که با توسل نسبی به تندروی سیاسی، بخشی از طبقه حاکم را از میان برداشت. سرمایه

ت مالک )مثل بریتانیا( یا از عنوان نیروی اقتصادی جدید یا از بطن اشرافیصنعتی به -تجاری 
. صاحبان سرمایه در به منازعه پرداختدار درون شهرها )مثل فرانسه( برخاسته و با اشرافیت زمین

دار جنوب دست به مبارزه زد. طبق این تجربه، تضاد و کشمکش میان آمریکا با اشرافیت برده
)مور، ازی دموکراتیک بود. عنوان شناسه اصلی نوسطبقه اقتصادی جدید و اشرافیت مالک به

دارانه، هیچ طبقه انقالبی مستقل و نیرومندی در برخالف نوسازی سرمایه (64-173: 1369
کارانه ظهور نیافت. ملهم از نوسازی فاشیستی، گسترش روابط محافظه - نوسازی فاشیستی
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ای انقالب از باال ای برهای ناسیونالیستی انگیزهسیاسی در قرن نوزدهم و پیدایش رقابت -تجاری 
 وجود آورد. نیافته جهت تحکیم مبانی قدرت ملی بهدر کشورهای توسعه

از  غییراتیحمایت طبقات متوسط، دست به ت ِدر بیان دیگر، بخشی از اشرافیت حاکم با جلب
رای بکارانه، گرچه فرصتی افظهباال زدند. ژاپن، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال با تعقیب نوسازی مح

معه رهنگی جافوجود آوردند؛ اما ساخت اجتماعی و انباشت سرمایه و توسعه اقتصادی حداقلی به
ژوازی، بقه بورط، ضعف اما وجود طبقه دهقان با پتانسیل انقالبیداری را حفظ کردند. پیشاسرمایه

فکر نقه روشی طبوابستگی دولت، استثمار اقتصادی دهقانان، ضعف کشاورزی تجاری و پیوند نسب
شدن دهقانان های اصلی نوسازی کمونیستی باعث انقالبیمثابه شناسهشهری با جامعه دهقانی به

 شده است. 
ر دهقانی دماعی ناپیدایی کشاورزی تجاری به رهبری اشرافیت مالک، پایداری نهادهای اجت
)مور،  آورد.وجود هعصر جدید و افزایش استثمار اقتصادی، فرصت مهیّایی برای انقالب دهقانی ب

تماعی دار، سطح انسجام اج( درواقع، میزان همبستگی دهقانان با اشرافیت زمین51: 1369
ی میانجی تغیّرهاممثابه دهقانان، رابطه دولت با آنان و سطح نهادینگی تضاد در میان دهقانان به

ا سازی، بونمثابه یک شیوه بدیل اثرگذار بر )عدم( وقوع انقالب دهقانی است. هندوستان به
یوه ششود. طبق این امر، حکمرانی های حداقلی طبقه بورژوازی برای نوسازی شناخته میانگیزه

را در هند  ورژوازیبو  تنها خطر نیروهای اقتصادی اشرافاستبداد شرقی پیش از استعمار بریتانیا نه
طالعه میک های نوسازی را هم از نیروی بورژوازی سلب کرد. در بلکه محرّکه تخفیف داد؛

    توان به وضوح در جدول زیر مشاهده کرد. های نوسازی نئومارکسیستی را میتطبیقی، شیوه

  

 های مختلف نوسازی و انقالب در قرائت برینگتن مور: شیوه1جدول شماره 
الگوی 
 نوسازی

انگیزه 
 بورژوازی

توان انقالبی 
 دهقانان

رابطه دولت و 
 طبقات

 نتیجه سیستم کشاورزی

 نسهفرا
 بریتانیا
 آمریکا

 زیاد قوی
 اندک
 اندک

 وابسته
 مستقل
 مستقل

 رکوبس -کار 
 بازار
 بازار

 -انقالب بورژوا 
 دموکراتیک

 انقالب فاشیستی سرکوب - رکا وابسته اندک متوسط آلمان و ژاپن

روسیه و 
 چین

 انقالب کمونیستی سرکوب - رکا وابسته زیاد ضعیف

 بدون انقالب سرکوب - رکا وابسته اندک ضعیف هندوستان
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ارد. دوناگون های مختلف نوسازی و انقالب نشان از تغییرات اجتماعی گمطالعه تطبیقی شیوه
کار و  یروینبه این صورت که اگر پتانسیل انقالبی اندک دولت با ضعف بورژوازی، سرکوب 

در جوامعی که  آید؛ اماوجود نمیکاری دهقانان ممزوج شود، هیچ تغییری در جامعه بهمحافظه
قالبی نسیل انسو و پتاناتوانی دولت برای نوسازی با ضعف بورژوازی و سرکوب نیروی کار از یک

انسیل دهد. در مقابل، اگر پتسوی دیگر پیوند یابد، انقالب کمونیستی رخ میزیاد دهقانان از
 اشتغال وتی وازی نسبتاً قوی و صنعسرکوب، بورژ -انقالبی اندک دهقانان با کشاورزی کار 

کین ساالران، مالدهد که دیوانمالکین به کشاورزی تجاری ترکیب شود، انقالب فاشیستی رخ می
سبی رصت منافمع، و بورژوازی صنعتی نیروهای اصلی آن هستند؛ اما حضور بورژوازی قوی در جوا

یستی برینگتن آورد. در نهایت، طبق منطق نئومارکسوجود میهدموکراتیک ب -برای انقالب بورژوا 
 یشتر دربی بمور، کشمکش ناشی از سطح باالی استثمار است. بر این اساس، پتانسیل انقال

ی برای داری وارد نشدند. این رهیافت، آغازطور کامل به نظام سرمایهجوامعی وجود دارد که به
 گیری نظریه جدید تضاد است. شکل

 

 مور برینگتن نئومارکسیستيظریه ن مبتني براسالمي ایران  تحلیل انقالب -2
با  آیا ست:ا ؤاالتسمور نیازمند پاسخ به این برینگتن تحلیل انقالب اسالمی ایران طبق نظریه 

 احتمال اشت؟توجه به موقعیت طبقات مختلف، ظرفیت یک انقالب بورژوایی در ایران وجود د
بقاتی، اسبات طمن ویگاه بود؟ و با توجه به جا ع یک انقالب دهقانی در ایران به چه میزانیوقو

عماهای این م وجود داشت؟ پیش از پاسخ بهدر کشور ایران امکان حدوث یک انقالب از باال 
بحث  قالبی بهگانه، ابتدا وضعیت ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایرانِ پیشاانسه

 گیرد. ر میرامورد بررسی ق یوهای مختلف وقوع انقالبسنارشود و بعد از آن، گذاشته می
 

 ساختار کشاورزی و بورژوازی در ایرانِ پیشاانقالبي  .2-1
مطالعه وضعیت اقتصادی ایران در دوران پهلوی دوم از سه مرحله عبور کرد که دو مرحله آن به 

، درآمدهای (1339-1332)بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی منجر شد. در دوران تثبیت اقتصادی 
منجر  1320و  1310های شدن مدل توسعه اقتصادی دههتصادی به فعالهای اقنفتی و حمایت

های اقتصادی، صنایع سبک و واردات اقالم مصرفی تکیه داشت؛ اما کسری تراز شد که بر فعالیت
های ، ضمن رشد واردات نسبت به صادرات، ناآرامی1337 -39های ها در طی سالپرداخت

گرچه صدور مجدد نفت ایران با قرارداد اداشت.  را به همراه 1339-42های سیاسی سال
های عمرانی را فراهم کرد؛ اما کنسرسیوم و استقرار دولت کودتا، منابع اقتصادی الزم برای برنامه
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درصدی درآمدهای نفتی و استقراض خارجی در  91.6به راهبرد توسعه فراگیر منجر نشد. سهم 
داری گذاری بخش خصوصی منجر نشد، بلکه سرمایههتنها به جلب سرمایساله دوم نهبرنامه هفت

 (98: 1374)خطیب، وابسته را گسترش داد. 
های بخش کشاورزی از زمان برنامه (، سهم هزینه1352-1342با آغاز دوره دوم اقتصادی )

های . تأکید برنامهدرصد( سیر نزولی داشت 14درصد( تا پایان برنامه پنجم ) 40.4اول عمرانی )
عنوان برآیند شدن همراه با تحرّک دهقانان و تغییر مناسبات آنان بهمرانی بر صنعتیمختلف ع

شده  50ه و نرخ رشد منفی در ده 40درصدی در دهه  3.4سیاست اصالحات ارضی باعث رشد 
 19.4به  1340ال سدرصد تولید ناخالص ملی در  29.1است. مزید بر آن، تولید کشاورزی نیز از 

تعادل میان  رسید. این سیر نزولی باعث عدم 1356درصد در سال  9.1و  1350درصد در سال 
ازاین، گذشته (Talebi, 2018: 182-190های تولید شده است. )بخش کشاورزی و دیگر بخش

اخالص ند تولید که تا پیش از عقد قرارداد کنسرسیوم، درآمد دولت از نفت تنها یک درصدر حالی
درصد رسید؛  42به  1353درصد و در سال  6به  1335خام در سال  ملی بود، با آغاز صدور نفت

کاهش  1356ال سدرصد در  38.1المللی، درآمد نفتی دولت به اما با تغییرات سیاسی داخلی و بین
ین که نخست ای قرار گرفتیافت. گرچه ایران در این دوران در زمره کشورهای در حالِ توسعه

ی دهای نفتمچنان به درآمهینی واردات را در پیش گرفت؛ اما شدن جایگزمرحله راهبرد صنعتی
  (96-95: 1385)صحرایی،  وابستگی داشت.

ایران  ( در1354-1352عنوان شناسه اصلی مرحله سوم اقتصادی )دوران رونق اقتصادی به
 0.1فتی از های غربی بود. به این ترتیب که سهم درآمدهای نمرهون درآمدهای نفتی و حمایت

ولت متمرکز، درسید. ظهور  1352درصد در سال  44، به 1333د درآمد ناخالص ملی در سال درص
دل بودالری پتر وابستگی طبقات مختلف به دولت و نوسازی نظامی و صنعتی به مولود درآمدهای

های مختلف اقتصادی و ظهور بخش بر عدم تعادل در رشد و بازدهی بخشاین، عالوهوجودشد. با
 اما کاهش (130-129: 1379)ابوالفتحی، های دولتی هم افزایش یافت. بر، هزینهایهصنعتی سرم

بخشی به دوران شکوفایی اقتصادی، باعث ضمن پایان 1354تقاضای جهانی نفت در سال 
 شد. هلویتوسط رژیم پ هااستقراض دو میلیارد دالری خارجی جهت جبران کسری تراز پرداخت

 (100: 1385)صحرایی، 
بری به از بارزترین تغییرات اجتماعی کیفی در دوران پهلوی دوم، گذار از شیوه تولید سهمیکی 

داران مالکان و تبدیل مالکان به سرمایهبران به خُردهدارانه، تبدیل سهمکشاورزی سرمایه
کشاورزی و  -های کشت و صنعت بود؛ اما کاهش سهم عشیرتی کشاورزی و صاحبان شرکت
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عنوان تحوّل کمّی در این دوران داری نسبت به کل تولید ناخالص ملی، بهسرمایهرشد سهم تولید 
عنوان نظام اصلی کشت و کار پیش سرکوب به -کاری و کار است. مزید بر آن، کشاورزی مزارعه

سوم محصول را دریافت کنند. از اصالحات ارضی بود که طبق آن، کشاورزان قادر بودند تنها یک
( 156-153: 1383مالک اراضی خودشان بودند. )ازغندی،  تنها هفت درصد دهقانانازاین، گذشته

تنها امنیت و رفاه اقتصادی چندانی بران به مالک، نهاما سیاست اصالحات ارضی با تبدیل سهم
دار ها به ارمغان نیاورد، بلکه مالکان عمده باقی ماندند و برخی به نیروی اقتصادی سرمایهبرای آن
ترین وجوه بارز تغییر در این دوران، جایگزینی اربابان با دولت و تبدیل ند. یکی از اصلیبدل شد

( با Cabi, 2020: 347-350روستاییان بود. ) -اربابان به شکاف دولت  -تضاد روستاییان 
تنها باعث افزایش نابرابری درآمدی وجود رشد شتابنده نرخ رشد اقتصادی، این تغییرات نه

شدن آینده های صنعتین و شهرنشینان شد، بلکه با از دست دادن بازار روستایی، شالودهروستانشینا
را تضعیف کرد. در حقیقت، اصالحات ارضی باعث ظهور یک طبقه متوسط دهقانی شد که تنها 

( این طبقه نوظهور با کنترل 219: 1386داد. )بشیریه، درصد جامعه دهقانی را تشکیل می 15
های سهامی، به وابستگی دهقانان به بوروکراسی دولتی ونی روستایی و شرکتهای تعاسازمان

 منجر شد. 
نسیل تمر، پتاج دهقانان از بند نظارت و کنترل مسسرکوب و خرو -با از بین رفتن نظام کار 

ها تنها باعث کارآمدی آنشدن کشاورزی نهازاین، تجاریها کاهش یافت. گذشتهشدن آنانقالبی
. به این شده است ها به شهرها و اشتغال به امور صنعتی منجره به مهاجرت بسیاری از آننشد، بلک

دای موج انقالبی به ایفا نکردند بلکه در ابت 1357تنها نقش فعّالی در انقالب ترتیب، دهقانان نه
     ای از بین رفت.      تدریج با گسترش جنبش تودهحمایت از رژیم سیاسی دست زدند که به

بازار و بازاریان، یکی دیگر از نیروهای اجتماعی اثرگذار در تاریخ سیاسی ایران بودند که در 
افول رفتند. بهرو 1342 -57های سازی کشور در طی سالنتیجه گسترش فرایند نوسازی و غربی

اقتصادی و ناتوانی در انباشت سرمایه باعث شد تا طبقه  -از منظر تاریخی، وابستگی سیاسی 
داری تجاری محدود باشد؛ رشد چندانی نداشته و تنها به سرمایه 1342دار در ایران تا سال رمایهس

گانه بین سرمایه ضمن فراهم شدن شرایط رشد بورژوازی در ایران، ائتالف سه 40اما از دهه 
این، در باوجود (Seeberg, 2014: 484-492)وجود آمد. خارجی، سرمایه داخلی و دولت به

دهی به المللی بیش از دوره یکصد ساله قبل از آن در شکل، سرمایه بین1320-1357وره طی د
ترین گذاری خارجی از سرمایه کل، در مهماقتصاد ایران تأثیر داشت. با وجود سهم ناچیز سرمایه

که طبقه  باید در نظر داشتاما  (65-51: 1382)عیوضی، رفت. کار میهای اقتصاد ایران بهبخش
بورژوازی، بورژوازی مدرن، دار در ایران یکدست نبود، بلکه از بورژوازی سنتی، خردهایهسرم
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گذاری خصوصی از کل کمپرادور و بوروکراتیک متشکل بود. با وجود این تنوع، میزان سرمایه
کمتر  1352گذاری دولتی و پس از سال بیشتر از سرمایه 1352های پیش از گذاری در سالسرمایه
 داری صنعتیداری تجاری و رشد سرمایهازاین، با افول سرمایهگذاری دولتی نبود. گذشتهایهاز سرم

داری هستیم که شاهد تحوّلی در بافت طبقاتی سرمایه 1340 – 1357های مالی در طی سال و
 های اقتصادی ویژه دولت هم به این امر کمک شایانی کرد.سیاست

باعث  1350 دههدار در اوایل د فزاینده طبقه سرمایهاما احساس تهدید رژیم سیاسی از رش
ال ود اِعما وجبفروش سهام صنایع بزرگ به کارگران و افزایش دستمزدهای کارگران شده است. 

ل دستانه، بورژوازی صنعتی به یک نیروی نفوذی در سیاست ایران بدهای گوناگون پیشسیاست
وزیان، )کاتت. ها شده اسزی باعث تخفیف نفوذ آنشد، حال آنکه مخالفت بورژوازی تجاری با نوسا

1372 :312-313)  
تگی من وابسری ضظهور طبقه بورژوا در ایران حاصل اصالحات الیتیستی بوده است. چنین تبا

اقتصادی مستقل  - ها به نیروی سیاسیای در برابر تبدیل آنها به ساختار قدرت، به بازدارندهآن
هور ظدر ایران  نسل دیگری از بورژوازی ه چهل و پنجاه شمسیدههای بدل شد. در طی سال

ران غلب مدیکرد. اینان ایافت که ضمن فقدان پیشینه بورژوازی، از درآمدهای نفتی تغذیه می
های سودآور روی ه فعالیتباقتصادی  - های سیاسیا رانتطلبانی بودند که بارشد دولتی و فرصت

 وده است.  ر ایران ضعیف و وابسته باین، بورژوازی دآوردند. باوجود
 

 . رابطه دولت و طبقه حاکم در ایران2-2
، حاصل 40ویژه با آغاز دهه به 1332ینده قدرت سیاسی از سال شدن و تمرکزگرایی فزاشخصی

 فتی بودهنهای اقتصادی و امنیتی خارجی و رشد درآمدهای تغییر مناسبات سیاسی قدرت، کمک
 «نینت آهسیاست مش»وضعیت با کاهش آستانه تحمل رژیم سیاسی، باعث استخدام  است. این

گیری و تصمیم ارتی نیز در فرایندنقش نهادهای نظشده است.  ها و انتقاداتدر برخورد با چالش
عیت بتاجتماعی با  -گذاری کاهش یافت. در این شرایط، نیروها و طبقات مختلف سیاسی سیاست

 . های رژیم دست زدندمشیسویی با خطاندیش و منطق بقا، به همیشتاز عقل سیاسی مع
تنها قدرت چندانی برای تغییر وضعیت گیری انتقادی داشتند، نههمچنین، نیروهایی که موضع

شد. دستانه یا مشت آهنین مواجه میها با سیاست دفاع پیشورزی سیاسی آنبلکه کنش ؛نداشتند
گرچه طبقات متوسط در این دوران اگونه پاسخگویی نبود. قائل به هیچ در این پیوند، رژیم سیاسی

شدند که رژیم به تعیین مقاومت انگاشته میپذیر و بیعنوان نیروهای کنشسربرآوردند، اما به
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، "پروریحامی" باید اذعان داشت که بیان دیگر،زد. بهها دست میوسوی سیاسی آنسمت

شناسه اصلی مناسبات بین دولت و طبقات مختلف در این دوران  "الحمایگیتحت"و  "قیمومت"
 بوده است.   

 

 موکراتیک د -. تحلیل انقالب در ایران با منطق نوسازی بورژوا 2-3
اشت شگر، انبویژه از مسیر کشاورزی تجاری، ظهور طبقه بورژوازی قدرتمند و کنرشد تجارت به

رال و صاد لیباقت ل دولت متمرکز و مقتدر حامیسرمایه تجاری و انتقال به تولید صنعتی، تشکی
دموکراتیک  -ترین شرایط الزم برای نوسازی بورژوا مثابه کلیدیهای دموکراتیک، بهوجود آموزه

تنها فئودالیسم اروپایی در ایران هرگز ظهور نیافت بلکه هایی، نهشرطاست. برخالف چنین پیش
تنها هنماهوی  د. این تمایزوی با فئودالیسم غربی بوهای ماهنظام اجتماعی ایران دارای تفاوت

به  ری زمیناگذاناشی از مالکیت دولت بر اراضی زراعی بود، بلکه اراده رژیم سیاسی باعث و
تنها حق مالکیت نداشت، بلکه دار نهباوجوداین، زمین (100-96: 1380)کاتوزیان، شد. مالکان می

شرافیت اایطی مانع بزرگی برای ظهور ی بود. چنین شراقتصادو  داری یک امتیاز سیاسیزمین
 وجود آورد. دار بهمستقل و زمین

، مرو اقتصادی مست های سیاسیثباتیمزید بر آن، سلطه دولت مرکزی بر اراضی کشاورزی، بی
تکوین  اعث عدمان بتجزیه پایدار سیستم مالکیتی در اثر قوانین ارث و موقعیت ژئوپلیتیکی ایر

، اندماج ازاین، سطح پایین تولیداتدارِ مستقل و قدرتمند در ایران شد. گذشتهاف زمینطبقه اشر
ستاها و کندگی روهای مکمّل، غلبه تولیدات معیشتی در روستاها، پراتولیدات کشاورزی با فعالیت

خصیص بخش اجتماعی، ت - های سیاسیارتباط محدود بین روستانشینان و شهرنشینان، ناامنی
ن تجارت و به جریا های گسترده در راه انتقال مازاد تولیدلیدات کشاورزی به دربار، چالشاعظم تو

   د.  رشد کشاورزی تجاری در ایران باعث شد تا اشرافیت مالک در ایران شکل نگیر
سازی تولیدات کشاورزی داری، ضعف تجارت، تأخیر در تجاریفقدان بسترهای پیشاسرمایه

ومت در جذب مازاد تولید و عدم انباشت سرمایه باعث وابستگی طبقه همراه با خودکامگی حک
دموکراتیک غربی، دولتی خودکامه و  - های بورژوابورژوازی شده بود. درواقع، برخالف دولت

های مطلقه اروپایی که پایه در حقوق و قانون استبدادی در ایران روی کار آمد که برخالف دولت
شناختیِ موجودیت های جامعهعدالتی بوده است. همچنین، شالودهبر بی داشتند، فراقانونی و مبتنی

های مطلقه غربی، رضایت و همکاری طبقات مختلف بود. به این ترتیب که حقوق مستقل و دولت
نشدنی در سیاست مالکیتی باعث شد تا در طی چندین قرن حکومت مطلقه، دولت نه مالک سلب

( اما حکومت 1390)آندرسون،  .مصادره دارایی خصوصی افراد انحصاری زمین بود و نه قادر به
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تنها قائل به هیچ حق و قانونی نبود، بلکه تمامی حقوق در خودکامه و استبدادی در ایران نه
رو، دولت نه در رأس طبقات بلکه مافوق طبقات بوده است. این شرایط انحصار دولت بود. ازاین

 انع انباشت سرمایه شد.صنعت، م آفرینی برای رشدضمن چالش
لیدی و وابط تورن و برخالف نیروی اجتماعی بورژوازی در اروپا که برآمده از دگرگونی در فنو

یک  ن را بهآکه  تحوالت اجتماعی بوده است، بورژوازی در ایران مولود اصالحات از باال بود
 وازی درز بورژای اقتصادی و وابسته بدل کرد. رشد گونه جدید - نیروی تهی از قدرت سیاسی

ا به است. روابط تولیدی نبود، بلکه زاییده درآمدهای رانتی بود ناشی از 1340-57 هایطی سال
ورز و مثابه یک نیروی کنششود که برخالف بورژوازی اروپایی بهیک مقایسه کوتاه مشخص می
شد ینکه، راون مثابه یک نیروی ضعیف و وابسته ظاهر شد. افزبازیگر، بورژوازی در ایران به

وی های جدید به نیرعنوان برآیند اصالحات ارضی که با اقبال به فناوریکشاورزی تجاری به
ش نفوذ و ، فرسایچنینبورژوازی جدید بدل شد، لزوماً بستری برای انباشت سرمایه مهیّا نکرد. هم

راف اشداران بزرگ به دلیل سیاست اصالحات ارضی و عدم تکوین طبقه قدرت سیاسی زمین
دار نباشد. در شدن تولیدات کشاورزی در ایران نتیجۀ اقدامات اشرافیت زمینباعث شد تا تجاری

ر اورزی دشدن کشنهایت، نوع ساخت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران باعث شد تا تجاری
سرکوب و رشد طبقه  -ر ، ظهور کشاورزی بازاری، کاهش سیستم کا1350و  1340های دهه

تکوین انقالب  باعث 1350داری کشاورزی، صنعتی و مالی( در دهه ازی نسبتاً قوی )سرمایهبورژو
 موکراتیک در ایران نشود. د -بورژوا 

 

 . تحلیل انقالب ایران با منطق نوسازی فاشیستي2-4
ها به های کشاورزی و صنعتی در انقالب فاشیستی باعث تبدیل آنداری بر بخشتسلط سرمایه
شود؛ اما این شیوه نوسازی با تحوالت انقالبی و مردمی همراه نیست. عتی میکشورهای صن

داری در مناطق روستایی و حاشیه شهری به شکست های رشد سرمایهداری، شیوهشرایط زمین
شود. نیرومندی طبقه دموکراسی و ناکامی سیاسی جهت تشکیل نهادهای دموکراتیک منجر می

ی فاشیستی ضرورتی برای تشکیل ائتالف راهبردی با اشرافیت صنعتی و تجاری در منطق نوساز
نهادی  -های سازمانی ای، گرچه رژیم پهلوی دوم به برخی از شناسهاست. در یک خوانش مقایسه

های اساسی با آن داشت. به این صورت که برخالف نوسازی فاشیستی نزدیک شد، اما تفاوت
ب از باال در کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن، عدم دخالت بوروکراسی در تسهیل نوسازی و انقال
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انطباق آن با نیازها و مطالبات جریان انقالبی در ایران باعث کاهش اثرگذاری بوروکراسی شده 
 بود. 

می از خش اعظیی بوروکراتیک در ایران، گسترش بوروکراسی باعث شد تا بناکارابا وجود 
گذاری هی سرمایبرا اتیک شود؛ این مسئله به مانعیانباشت سرمایه صرف اداره فرایندهای بوروکر

سیاست اصالحات ارضی در دوره  (268: 1385)صحرایی، های بنیادی بدل شد. در سایر حوزه
ن ها را کاهش داد. ایدار، نفوذ سیاسی آنپهلوی دوم ضمن ریزش قدرت سیاسی اشرافیت زمین

درآمدهای نفتی باعث استقالل فزاینده و رشد  1350های نفتی در دهه وضعیت همراه با تکانه
ولت با ده این معنا که طبقات شد؛ ب -دولت از طبقات اجتماعی و وارونگی مناسبات دولت 

 -ار کها داشت. تغییر نظام کشاورزی از دهی به طبقات مختلف اجتماعی، نفوذ زیادی بر آنجهت
کان، ه مالن از زیر سیطرسرکوب به تجاری و اِعمال اصالحات ارضی ضمن درآوردن دهقانا

 ( Vahdat, 2015: 85-93ها را تخفیف داد. )پتانسیل انقالبی آن
نی اسی چندادارای قدرت سی چهل و پنجاه شمسیهای دار در دههبه این ترتیب، اشرافیت زمین

ا اتخاذ بجای ائتالف با مالکان، عالوه، دولت بهنبود تا دست به ائتالف با بورژوازی بزند. به
ازاین، گرچه بورژوازی ین طبقه بود. گذشتهخواستار تضعیف ا 1340های گوناگون در دهه استسی

 هایمایتاشی از حتوجهی در این زمان برخوردار بود، اما منبع اصلی چنین نفوذی ن ِاز قدرت قابل
 سیاسی و اقتصادی دولت بود.

الحات ز اصست، هدف ابرخالف نوسازی فاشیستی که حاصل ائتالف بین طبقات باال بوده ا
های روستائیان، گسترش منظور بسیج حمایتدستانه بهارضی در ایران، استفاده از امتیاز پیش

درت قر کاهش های دولت دپایگاه اجتماعی دولت و کاستن از قدرت مالکان بود. با وجود موفقیت
ق منطق شد. طبداران، نتایج اصالحات ارضی به رشد امواج نارضایتی در جامعه منجر زمین

دی ی و نهاتصادنوسازی فاشیستی، وجود دولت قدرتمند و اصالحگری که به منابع اجتماعی، اق
ولت از داعف نیازمند است، زاییده توازن قدرت طبقات سنتی و مدرن است؛ اما استقالل مض

ی مرانطبقات اجتماعی به یُمن رشد درآمدهای نفتی، ضعف مالکیت خصوصی و سیطره حک
در  ده است.ان شی مانع تبدیل اشرافیت به یک نیروی اجتماعی مستقل و کنشگر در ایراستبداد

و  وروکراسیتأثیر نیروهای نظامی، ب ِنهایت، ضعف سازمانی و اجتماعی دولت باعث شد تا تحت
من ضی دولت تماعبخشی از روشنفکران ابزاری باشد. درواقع، راهبردهای سیاسی، اقتصادی و اج

قوع عی در ومان ات ضعیف، باعث تسلط آن بر تمام طبقات شد؛ چنین وضعیتی بهرشد دکترین طبق
 انقالب از باال در ایران بدل شد.  
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 . تحلیل انقالب ایران با منطق نوسازی کمونیستي2-5
که  رود و یا جوامعیی پیش میکندبهشدن طبق منطق برینگتن مور، در جوامعی که فرایند صنعتی

ن جوامع ن در ایقاناگرچه دهاگذار نکردند، احتمال انقالب دهقانی بیشتر است.  به چنین فرایندی
های دهقانی برای وقوع انقالب کافی داری استثماری قرار داشتند، اما شورشفشار نظام زمین ِتحت

انقالب  ویژه روشنفکران انقالبی به حدوثنبود، بلکه پیوند آن با جنبش طبقات شهری به
ی در کمونیست دهد که انقالبشده است. بنابراین، مطالعه چین و روسیه نشان میکمونیستی منجر 
دهند بلکه در یک تنها دهقانان بخش اعظم جمعیت را تشکیل میدهد که نهجوامعی رخ می

ستثمار بیان دیگر، استثمار شدید اشرافیت مالک قرار داشته باشند. بهسرکوب تحت ا -سیستم کار 
هری به البیون شگیری از دهقانان و پیوند جنبش دهقانی با انقبرای مالیات مالکین، فشار دولت

 (214-213: 1370شود. )دالوری، های دهقانی منجر میوقوع خیزش

ه یک لف بدر صورتی مقاومت دهقانان در برابر فشارهای ساختاری نیروهای سیاسی مخت
مندی از ا بهره؛ امبرخوردار باشند شورش فعال بدل خواهد شد که از آزادی تاکتیکی برای اقدام

ا اینکه در یاشند و بتقل آزادی تاکتیکی تنها برای دهقانانی وجود دارد که یا دارای منابع مالی مس
ت، در این صور ویژه مناطق کوهستانی یا روستاهای خودگردان زیست کنند. درنواحی پیرامونی به

نش شکل ها، یک اراده جمعی برای کآن زمان افزایش فشار سیستمی بر زیست اجتماعی سنتی
د. خواهد ش گیرد که در پیوند با نیروهای سیاسی اپوزیسیون، به یک جنبش انقالبی تبدیلمی

(Lachapelle & et al., 2020: 3-12 )ای این فرمول، گرچه مشارکت مردمی گسترده قطب
ر داضر حاجتماعی در انقالب اسالمی شکل گرفت، اما تفاوت بارزی در پایگاه نیروهای 

وی عنوان نیرهای کمونیستی و ایران وجود دارد. به این صورت که برخالف دهقانان بهانقالب
یزشی خنین چاجتماعی کلیدی در انقالب کمونیستی که با همراهی برخی روشنفکران دست به 

که لیحا، در چنینزدند، انقالب اسالمی ایران شاهد مشارکت نیروهای اجتماعی مختلفی بود. هم
ی تدرآمدهای نف دند،طبقات باال و بورژوازی به حمایت از رژیم حاکم در انقالب کمونیستی دست ز

 (116 -115: 1382در ایران باعث استقالل دولت از طبقات مختلف شد. )معدل، 

برخالف انقالب کمونیستی، دهقانان در انقالب اسالمی ایران دارای نقش اصلی نبودند. 
ویژه اصالحات ارضی، افزایش دستمزدها، تبدیل سیستم های اِعمالی رژیم بهسیاست بیانی دیگر،به

ها با رژیم به کاهش مخالفت 1350و  1340های سرکوب به بازاری در دهه -کشاورزی کار 
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منتهی شد. اقتصاد رانتیری و استقالل دولت از طبقات در ایران باعث شد تا رژیم وابستگی چندانی 
گونه مناسبات تولیدی و ارتباطی باعث کاهش انگیزه اورزی نداشته باشد. اینبه تولیدات کش

تنها به سرکوب نشین نهنیازی دولت از طبقات کرسیازاین، بیهای دهقانی شد. گذشتهشورش
داران در دوران ثبات سیاسی و نظارت های دهقانی، کنترل شدید دهقانان توسط تیولشورش

های ثباتی سیاسی منجر شده است، بلکه وجود گونهها در دوران بیداران بر آنحکام و زمین
ها باعث شد تا دهقانان هم اغلب طبقه مختلف سیستم مالکیتی و مناسبات گوناگون میان آن

اجتماعی یکدستی نباشند؛ بنابراین، تغییر سیستم کشاورزی، اصالحات ارضی، تغییر مناسبات 
های دهقانی شده تماعی حاکم بر ایران باعث ضعف جنبشتولیدی و ارتباطی و نوع ساختار اج

 است. 
 

 گیری نتیجه 
های انقالبی عنوان هدف اصلی جنبشجایی کارگزاران سیاسی بهکسب یا تغییر قدرت و جابه

های ترین بحثیکی از اصلی ها بهحوه وقوع آننهای سیاسی و وتحلیل بحرانباعث شد تا تجزیه
که انقالب جاییپژوهان و علمای اجتماعی بدل شود. از آنرشناسان، سیاستآکادمیک در میان رفتا

های انقالب بدل ها به مصداق بارزی برای آزمون نظریهدهد، حدوث آنندرت در جوامع رخ میبه
ک بر یهای مختلفی به بند تحلیل کشیده شد که هر شود. انقالب اسالمی ایران نیز با نظریهمی

 بخش خود به تبیین آن پرداختند.  های ساماندئالاساس مفروضات و ای
ظریه نحاضر با تالش برای تحلیل وقوع انقالب اسالمی در ایران بر اساس مقاله 

. عیت نیستای چندان مقرون به واقکه چنین مقایسه دهدمینئومارکسیستی برینگتن مور، نشان 
 ودموکراتیک، فاشیستی  -ورژوا های بگانه و وقوع انقالبهای نوسازی سهبیانی، شیوهبه

وع ننعتی و داری صکمونیستی ناتوان از تبیین انقالب ایران هستند. کشاورزی تجاری، سرمایه
تنها نه م تناسبیورزی در ایران پیشاانقالبی دال بر همسازی با نظریه مور نیست. چنین عدسیاست

پردازد که می ظریهنایی مختلف این ناشی از منطق ژئوپلیتیکی است که به شرایط سیاسی و جغرافی
های باست که  راحتی قابل استناد به جامعه و انقالب ایران نیست، بلکه یک نظریه ساختاریبه

های اصلی وقوع نکه یکی از پایهدهد. حال آچندانی به نقش رهبری انقالبی و ایدئولوژی نمی
به  مورنگتن بری یه نئومارکسیستیانقالب در ایران، رهبری سیاسی و فرهنگ اجتماعی است. نظر

که حالی الملل و نوع ساخت سیاسی و شکل دولت توجه چندانی ندارد؛ درنظام اقتصادی بین
ویژه در دو سو و نوع رژیم سیاسی حاکم بر ایران بهالمللی از یکنیروهای فراملی و فشارهای بین

 ارند.   همی در تحلیل انقالب دسوی دیگر نقش ماز 1350و  1340دهه 
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گانه هوسازی سیوه نشاینکه تحلیل وقوع انقالب در ایران با نظریه نئومارکسیستی و در نهایت 
رواقع، نیست. د های جامعه پیشاانقالبی و فرایندهای انقالبی ایرانمور قادر به ترسیم واقعیت

ولت نوع د ی،داری، فقدان انباشت سرمایه، کشاورزی سنتی و تجارمختصات ساختاری پیشاسرمایه
وقوع  در ایدئولوژیکی -و رابطه آن با طبقات مختلف اجتماعی و نقش ساختارهای فرهنگی 

ها و گیرین، سمتشود. مزید بر آن، نحوه تکویانقالب در ایران باعث تمایز آن از نظریه مور می
حلیل ترتیب، ین تپیامدهای انقالب ایران در تمایز با مختصات ساختاری نظریه مور است. به ا

 وجتماعی ی، اوقوع انقالب در ایران نیازمند توجه به شرایط و ساختارهای سیاسی، اقتصاد
گیری سو و جهتشدن ایدئولوژی و فرهنگ دینی از یککه سیاسیفرهنگی جامعه است. در حالی

نظریه  ده است،شران فعالیت نیروهای اپوزیسیون ازسوی دیگر باعث برانگیختن موج انقالبی در ای
ارزشی را  -مسائل فرهنگی  تاریخی، نقش -نئومارکسیستی مور با توجه به مسائل ساختاری 

 گذارد.  مغفول می
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