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در عرض فقط ﯾکصد روز ،تظاھرات باعث سقوط نظام
ت ميليونی شد.
شاھنشاھی در اﯾران شد [1].تظاھرا ْ
اعتصابات شامل اعتصاب صنعت نفت که رژﯾم را فلج کرد
گسترده شد و اقتصاد را از کار انداخت .محمدرضا پھلوی که
مدت سی و پنج سال بر تخت بود از اﯾران گرﯾخت ،جای
خود را به دولت موقتی داد که آنھم سی و پنج روز دوام
آورد ،و ناچار به تبعيد شد .ﯾک حکومت انقالبی بر سر کار
آمد که رھبرش امام بود که غربی ھا او را به عنوان قبلی اش آﯾتا

روحا

خمينی ميشناختند.

در اکتبر  1978به سختی ميشد اﯾن واقعه را پيشبينی کرد .چطور ممکن بود رژﯾمی که به نظر باثبات ميآمد و در رأس آن شاھی با
دھھھا تجربه قرار داشت ،از ميلياردھا دالر صادرات نفتی برخوردار بود ،بر دستگاه امنيتی بسيار مخوفی چيره بود ،به بزرگترﯾن ارتش
منطقه مجھز بود ،و از پشتيبانی قدرتمندترﯾن کشورھا بھرھمند بود ،سقوط کند؟
آژانس مرکزی اطالعات آمرﯾکا که کارش شناخت چنين پدﯾدھھاﯾی بود ،در  27اکتبر با لحنی مالﯾم گزارش داد که »بعيد است موقعيت
سياسی دستکم تا پاﯾان سال بعد روشن شود ،ﯾعنی تا زمانی که شاه و کابينه و مجلس جدﯾدی که قرار است در ژوئن انتخاب
شود ،به تعامل در صحنھی سياسی بپردازند «.در طول ماھھای پيش از آن وزارت خارجھی آمرﯾکا عنوان کرده بود که شاه قادر است از
پس طوفان کنونی اعتراض برآﯾد ،البته »دﯾگر از موقعيت اقتدار غيرقابلبحثی که پيشتر از آن بھرھمند بود ،برخوردار نخواھد بود«.
تشخيص آژانس امنيت دفاعی آن بود که » انتظار بر آن است که شاه برای ده سال دﯾگر در قدرت باقی بماند«.
در پاﯾان اکتبر ،سفارت آمرﯾکا در تھران -عليرغم دستورات دائمی مبنی بر » تأکيد بر واقعيت به جای تحليل« -با صدای بلند ميپرسيد آﯾا
ممکن است اﯾن برھه متفاوت باشد .در  30اکتبر افسر پليس جان .دی .استمپل گزارشی را به واشنگتن عرضه کرد داﯾر بر اﯾن که
ی جدی دارد به امکانات دﯾگری سوای حکومت شاه معطوف ميشود «.او نتيجه
»برای نخستين بار در اﯾن دو دھه افکار قھوھخانھا ِ
گرفته بود که برخی از ھواداران شاه دارند برای نخستين بار »به آنچه فکرش را نميکردند ،مياندﯾشند «.در  9نوامبر وﯾليام اچ .ساليوان
سفير آمرﯾکا عبارت » اندﯾشيدن به آنچه تصور نميشد« را برای عنوان ﯾاداشتی برگزﯾد که تقرﯾبًا به قيمت از دست دادن کارش تمام
شد .او نوشته بود »شاﯾد بد نباشد گزﯾنھھاﯾی را مورد بررسی قرار دھيم که پيشتر ھرگز به آنھا نمياندﯾشيدﯾم«.
دولت آمرﯾکا اطالعات مشابھی از ساﯾر کانالھا درﯾافت ميکرد .در آگوست سفير اﯾران در واشينگتن مشاور امنيت ملی آمرﯾکا را با اﯾن
اظھارنظر که شاه به دردسر افتاده است ،شگفتزده کرد .در اکتبر ،مقامات وزارت خارجه از شنيدن منازعه ميان دو دانشگاھی باسابقه
و متخصص در مسائل اﯾران در اﯾن مورد که آﯾا » حوادث سياسی در اﯾران بيشتر به سقوط بھمن ميماند )ماروﯾن زونيس( ﯾا آتش گرفتن
) جيمز بيل(« شگفتزده شده بودند .در اواﯾل نوامبر کنسول آمرﯾکا از وجود نارضاﯾتی عمده در ميان افسران نظامی اﯾران در تبرﯾز ﯾکی
از مراکز استانی عمده خبر داد که سفير آمرﯾکا او را به خاطر »شاﯾعھپراکنی« توبيخ کرد.
روشن بود که کاخ سفيد دوست نداشت به آنچه تصورنشدنی است بيندﯾشد .جيمی کارتِر رئيس جمھور که کمپين حقوق بشرش به
اﯾران تعميم نيافت از گزارش ساليوان شگفتزده شده بود و مالقاتھاﯾش را با او لغو کرد .بعد فورًا نتيجه گرفت که ساليوان خيلی
بدبين است و نباﯾد به او در مأمورﯾت نجات رژﯾم شاه اعتماد کرد .کارتر ميخواست سفير را از کار برکنار کند و فقط اصرار وزﯾر خارجه
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مانعش شد که ميگفت »انتصاب ﯾک نفر جدﯾد در اﯾن سمت خطا خواھد بود ،آنھم در کشوری که دارد بحرانھاﯾی را از سر ميگذراند که
احتماال ً با آنھا مواجه خواھيم بود«.
برخالف دولت آمرﯾکا ،مھدی بازرگان در نقش مخالف سياسی اصال ً ماﯾل نبود که شاه قدرتش را حفظ کند و به خيالپروری متھم نشود.
او دھھھا ھمواره به صورت مسالمتجوﯾانه عليه دﯾکتاتوری مبارزه کرده بود و بارھا زندانی شده بود .در آورﯾل ) (1978خانھی او با بمبی
که تصور ميشد نيروھای امنيتی شاه کار گذاشتھاند تخرﯾب شد و در نزدﯾکی آن ﯾادداشتی با اﯾن مضمون پيدا شد» :اﯾن اولين
ھشدار سازمان زﯾرزمينی انتقام است «.بااﯾنھمه ،بازرگان ھم انقالب را »تصورناپذﯾر« ميدانست.
در  22اکتبر ،بازرگان در وﯾالﯾی در حومھی پارﯾس با ]امام[ خمينی مالقات کرد که بعد از پانزده سال تبعيد در عراق در آنجا ساکن شده
بود .آنھا استراتژی انقالب را به بحث گذاشتند .ھدف بازرگان آن بود که ]امام[ خمينی را متقاعد کند که اپوزﯾسيون باﯾد پيشنھاد شاه
برای برگزاری انتخابات پارلمانی آزاد در تابستان آﯾنده را بپذﯾرد .استدالل بازرگان آن بود که با اﯾن پاﯾھی قانونی و ترﯾبون عام جنبش
خواھد توانست به صورت روشمند قدرت اجراﯾی را در دست بگيرد .او آن را سياست » گام به گام« ناميد.
]امام[ خمينی به ھيچيک از اﯾنھا گردن نگذاشت .او مصر بود که انقالب پيروز خواھد شد ،آنھم به زودی .اما بازرگان معتقد بود که
آمرﯾکاﯾيھا اجازه نخواھند داد] .امام[ خمينی پاسخ داد »آمرﯾکا با ما مخالفت نخواھد کرد ،چون ما حق ميگوﯾيم «.بازرگان تالش کرد تا
برای ]امام[ خمينی وضعيت جھان را روشن کند:
جھان سياست و محيط بينالمللی مثل حلقھھای روحانی نجف و قم نيست که در آنھا منطق و حقيقت کافی باشد .ما
با ھزار نوع مشکل و مسأله مواجه ھستيم .آنھا طرحھا و نقشھھا]ی ما[ را باطل ميکنند .به صرف اﯾن که ما حق مي-
گوﯾيم ،کوتاه نخواھند آمد.
بازرگان ميدﯾد که راه به جاﯾی نميبرد] .امام[ خمينی موضوع را مختومه اعالم و آن را رد کرد .گفت »:وقتی شاه رفت و من به اﯾران
بازگشتم ،مردم نماﯾندگان و حکومت را برخواھند گزﯾد «.بازرگان متحير مانده بود» :بيتفاوتی« آقای خمينی »و بی اعتناﯾی او به
مشکالت بدﯾھی سياست و مجرﯾه مرا متأثر کرده بود «.در عين حال او ﯾادآور شد که »متحير بودم و تحسينش ميکردم که چقدر ھمه
چيز را ساده ميبيند و در کمال آرامش مطمئن است که پيروزی نزدﯾک است«.
بازرگان تسليم رھبری ]امام[ خمينی شد .به تھران بازگشت و سياست گام به گام خود را کنار گذاشت -حتی وقتی در اواسط نوامبر
مقامات شاه به او در زندان پيشنھاد نخستوزﯾری دادند ،به آنھا گفت» :خيلی دﯾر شده است «.اما تنھا چند ھفته دﯾر شده بود .اگر
پيش از آن با ]امام[ خمينی دﯾدار نکرده بود ،شاﯾد ميپذﯾرفت.
در صد روز بعدی دولت آمرﯾکا ،به رغم مخالفتھای ساليوان مبنی بر بيھوده بودن اﯾن اقدام ،تالش کرد تا شاه را با ﯾک کودتای نظامی
ناموفق حفظ کند] .امام[ خمينی به قدرت رسيد و بازرگان را به عنوان اولين نخستوزﯾر خود منصوب کرد .انقالبی که تنھا چند ماه پيش
تصورنشدنی بود ،به پيروزی رسيد.
وقتی مردم حيرتزده ميشوند چه ميکنند؟ ھارولد گارفينکل جامعھشناس معتقد است آنھا تالش ميکنند از رھگذر تالش پيگير برای
اﯾجاد توضيحاتی که دوباره جھان را معنادار ميکنند ،از اضطراب خود در مورد جھانی که خارج از کنترل به نظر ميرسد ،بکاھند .گسستھا
در فابرﯾک روزمره باﯾد ھم بياﯾند .پس از انقالب اﯾران آن کسانی که چنين خيزشی را غيرقابلتصور ميدانستند ،به اﯾن فکر افتادند که
چقدر در اشتباه بودھاند .مھدی بازرگان نتيجه گرفت که در مورد حماﯾت آمرﯾکا از شاه اشتباه ميکرده .او با نقل قول از منتقدان
آمرﯾکاﯾی جيمی کارتر استدالل کرد که آمرﯾکا شاه را به حال خود رھا کرد و گذاشت انقالب به وقوع بپيوندد .دولت آمرﯾکا نيز به
خودانتقادی پرداخت .سازمان اطالعات مرکزی تجدﯾدنظِر ھنوز ھم محرمانھای را در مورد عملکردش حتی پيش از سقوط شاه در
دستور کار قرار داد .در ماھھای پس از آن ﯾک کميتھی فرعی کنگره اطالعاتيھا و سياستگذاران را مقصر دانست که به عالئم
ھشداردھنده توجه نکردھاند؛ ﯾک تحليلگر داخلی وزارت خارجه استدالل کرد که »ما برای سقوط رژﯾم پھلوی آمادگی نداشتيم چون
نميخواستيم واقعيت را بپذﯾرﯾم«؛ و منازعھای جانبدارانه در اﯾن مورد آغاز شد که چه کسی اﯾران را »از دست داد«.
علوم اجتماعی از اﯾن حدسھای دستدوم نان ميخورد .حوادث غيرمنتظره را ميگيرد و تالش ميکندپس از حادث شدن از شدت
غيرمنتظره بودنشان بکاھد .تبيينی از اﯾن دست نوعی پيشگوﯾی پس از واقعه است :ﯾعنی چنانچه در آن زمان از الف و ب و ج خبردار
بودﯾم ،ميتوانستيم حوادث پيشارو را ببينيم .توجه کنيد که اﯾن با پيشبينی واقعی فرق دارد :دربارھی الف و ب و ج اغلب پيش از وقت
شناختی وجود ندارد ،بلکه تنھا پس از وقوع است که شناخته ميشوند .به اﯾن معنا ھم نيست که بگوﯾيم تارﯾخ دستگاھی است که
در آن علل خودبخود به نتاﯾج منتج ميشوند .کنشھای انسانی ھمواره رگھی سالم غيرقابلپيشبينيبودن را در خود دارند .بااﯾنھمه،
ارزﯾابی تبيينھا بسته به اﯾن است که به چه کيفيتی بتوانند از اﯾن بقاﯾا بکاھند :ﯾک تبيين موفق جای زﯾادی را برای بخت و ارادھی
آزاد باقی نميگذارد؛ ھر قدر جای بيشتری بگذارد ،از موفقيت کمتری برخوردار ميشود .ممکن است دانشمندان علوم اجتماعی ھرگز به
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پيشبينی پس از واقعه دست نيابند ،اما بسيار سودای آن را دارند.
ھر چه واقعه غيرمنتظرھتر باشد ،تالش بيشتری برای فھم آن نياز است .جنبشھای اعتراضی مشکالت خاصی را پيشارو ميگذارند،
زﯾرا عامدانه توقعات رفتار اجتماعی معمولی را به چالش ميگيرند .پيشبينی اﯾن جنبشھا پس از وقوع ﯾکی از بزرگترﯾن خواستھھا در
س رفتاری قرار دارند که آن قواعد را نقض می
س بيقاعدگی -قواعدی که در پ ِ
علوم اجتماعی است :ﯾعنی کشف قاعدھمندی در پ ِ
کنند .خارقالعادھترﯾن حوادثی که ناقض قاعده ھستند ،جنبشھای اعتراضی تودھاﯾاند که ميتوانند دولت را دست به دست کنند و
»انقالب« ناميده شوند ،بزرگترﯾنھاشان ميتوانند تبيينھا را برای نسلھا به پرسش بگيرند .در واقع ،ھمين موضوع معياری برای بزرگی
آنھاست .انقالب فرانسه در  ،1789انقالب به معنای واقعی کلمه ،برای بيش از دوﯾست سال اذھان آکادميک را مثل ھيپنوتيزم مجذوب
خود کرده است .ھر نسلی به آن بازميگردد و معنای متفاوتی را از آن استخراج ميکند ،از تبيينھای گذشته اظھار نارضاﯾتی ميکند و
تبيينھای جدﯾدی را مطرح ميکند.
انقالب  1979اﯾران نيز ميتواند بر ھمين مبنا بزرگ باشد .به رغم محدودﯾتھای زبانی و مشکالت آشکاری که محقق غربی را محدود مي-
ل تحليلگران را با جلوھھای بسيار زﯾادی مواجه کرده است.
کند ،انقالب اﯾران در کمتر از ﯾک نس ْ
مشکل اﯾن تبيينھا آن است که مابقی شواھدی را که با قضيه جور درنميآﯾد کنار ميگذارند .برای مثال ،اخيرًا مجموعھی اسنادی که در
اﯾران توسط دولت چاپ شده و بيشک حفظ انسجام حکومت فعلی را مد نظر دارد ،به تبيين رﯾشھھای فرھنگی انقالب اﯾران پرداخته
است ،اما حوادث زﯾادی را ثبت کرده که با چارچوب مدنظر جور درنميآﯾند .من به جای اﯾن که اﯾن نقص را به درکناپذﯾربودن اﯾرانيان
نسبت دھم ﯾا آنطور که مصطلح است به »پژوھشھای آﯾنده« واگذار کنم ،بنا دارم اﯾن نوع پيشبينيناپذﯾربودن را به ﯾک »ضدتبيين«
پيوند بزنم.
ی پس از واقعه .ضدتبيين
ضدتبيين تالشی است برای فھم تجربھی انقالب با ھمھی تنوع و آشفتگياش و رھا شدن از باتالق پيشگوﯾ ِ
تجربھی زﯾستهی واقعه را با تبيينھای عمدھای که در مطالعات انقالب عرضه شده ،مقاﯾسه ميکند] .اﯾن تبيينھا به قرار ذﯾل ھستند[:
 تبيين سياسی :انقالبات زمانی حادث ميشوند که رژﯾم از سرکوب ميکاھد و فرصتھاﯾی را برای بسيج موفق به وجود ميآورد .در اﯾران،ن بسيج خود را پس از آن که شاه
سرکوب سلطنت در سال  1977تا حدی کاھش ﯾافت .اما ]نکته آن است که[ اسالمگراﯾان در اﯾرا ْ
آزادسازﯾاش را در اواخر ھمان سال ملغی کند ،آغاز کردند.
 تبيين سازمانی :انقالبات زمانی حادث ميشوند که گروھھای مخالف قادرند منابع کافی را برای مقابله با نفوذ رژﯾم بر مردم بسيجکنند .در اﯾران ،اسالمگراﯾان »شبکھی سراسری مساجد« را عليه رژﯾم بسيج کردند .اما شبکھی مسجد منبع از پيش موجودی برای
اسالمگراﯾان نبود و در طول مبارزه ساخته شد و به تصرف درآمد.
 تبيين فرھنگی :انقالبات وقتی به وقوع ميپيوندند که ﯾک جنبش بتواند ھنجارھا ،اﯾدئولوژﯾھا ،باورھا ،و آداب را در ﯾک جامعه به سمتخود بکشد .در اﯾران ،جنبش انقالبی مضامين و روﯾھھای اسالم شيعی را با خود ھمراه کرد .اما اﯾن عناصر فرھنگی را گاه به طرز
خارقالعادھای دگرگون کرد تا آنھا را به صورت اعتراضی درآورد.
 تبيين اقتصادی :انقالبات زمانی به وقوع ميپيوندند که معضالت اقتصادی بدتر ميشوند ،بهوﯾژه پس از ﯾک دورھی رفاه نسبی .در اﯾران،رونق نفتی اواسط دھھی  1970باعث رکود دردسرساز سال  1977شد .اما اﯾن رکود از قبليھا شدﯾدتر نبود و گروھھاﯾی که بيشتر از
آن آسيب دﯾدند ،انقالبيترﯾنھا نبودند.
 تبيين نظامی :انقالبات زمانی حادث ميشوند که ظرفيت سرکوبگر دولت فروميپاشد و نميتواند اعتراض را سرکوب کند .در اﯾران ،شاهاز نيروی نظامی برای سرکوب قطعی استفاده نکرد] .حاآلنکه[ نيروی نظامی از ھم نپاشيد ،بلکه تا لحظات آخر انقالب به سرکوب
اعتراضات ادامه داد.
اﯾن قطعات البته سادھسازی ھستند و اﯾن فھرست کامل نيست و نميتواند باشد ،زﯾرا تقاضا برای نوآوری آکادميک باعث ميشود
دانشمندان علوم اجتماعی دائمًا درصدد خلق تبيينھای جدﯾد باشند .خود من نيز به نحوی کمرنگتر در اﯾن اقدام نقش دارم .اما در
ناخشنودی پژوھشگران تارﯾخی خاصی شرﯾکم که با صدای بلند از » نظرﯾھی آشوب« ،ﯾعنی »انقالبھای نه چندان اجتنابناپذﯾر« ،و
مضامين ضدتبيين ِ
ی »فراﯾند انقالبی« پرسوجو ميکنند .نميتوانم به شواھدی که با تبيينھا جور درنميآﯾند نيندﯾشم ،بهوﯾژه زمانی که
داستانھای فردی را نميتوان بهسادگی به عبارات شستھرفتھای دربارھی ھمھی مردم تقليل داد.
برای مثال ،محمود ـ که نام واقعياش اﯾن نيست ـ ﯾک مکانيک سيساله بود که در جرﯾان انقالب در نزدﯾکی تھران زندگی ميکرد .او در
بسياری از راھپيماﯾيھای بزرگ شرکت کرد .در ﯾکی از آنھا وقتی جمعيت داشت متفرق ميشد ،مردم خبر راھپيماﯾی بعدی را زمزمه
ميکردند» :آقا ،فردا ساعت ھشت صبح ،فالن و بھمان ميدان «.محمود بنا داشت فرزندانش را برای پيکنيک به کوھھای اطراف شھر
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ی کور «.آن پيکنيک زندگي-
ببرد و کمی ورزش کند ،بنابراﯾن از فراخوان سرپيچی کرد .او توضيح داد که »من مذھبی بودم ،اما نه مذھب ِ
اش را نجات داد .در تظاھراتی که او در آن حاضر نشد ،وقتی تظاھرکنندگان ميخواستند در ميدان ژاله دست به تحصن آرام بزنند،
نيروھای امنيتی به روی مردم آتش گشودند .آن واقعه بعدًا »جمعھی سياه« خوانده شد و در آن قرﯾب به ﯾکصد نفر کشته شدند.
وقتی ﯾازده سال بعد با محمود مصاحبه ميکردم ،با مخلوطی از احساس ترس و گناه به ﯾاد آورد که نزدﯾک بود شھيد شود .ميگفت
»:شانس آوردم«.
برعکس ،حسين اکبری مھندس جوانی در تھران در بعدازظھر ﯾکی از روزھای پاﯾانی انقالب به خانه آمد و به ھمسرش گفت ]امام[
خمينی دستور داده ھمه برﯾزند تو خيابون .نيروھای نظامی ھنوز تالش ميکردند در مقابل انقالب مقاومت کنند و صدھا نفر از مردم در
ھمان روز کشته شدند .ھمسرش ميگفت» :سعی کردم جلوﯾش را بگيرم تا نرود «.او گفته بود» :من چه فرقی با دﯾگران دارم؟ خون
من که از خون آنھا رنگينتر نيست ،ھست؟ باﯾد افتخار کنی که من شھيد بشوم .مرا آرام کرد و رفت «.پس از ﯾک شب طوالنی که در
آن اکبری به سنگربندی خيابانی مشغول بود ،گلوله خورد و کشته شد.
شيخ مرتضی حائری روحانی برجسته در حوزھی عليمھی قم چنان از تالفی حکومت ميترسيد که تالش کرد تظاھرکنندگان را از
مسجدش بيرون کند .بھشان گفته بود در احساس ھمدردی با آنھا در مقابل رژﯾم شرﯾک است ،اما با شيوھی بيان اعتراضاتشان به
صورت عمومی موافق نيست .به معترضان گفت» :ميدانم که باﯾد گامھاﯾی برداشته شود ،و من دارم ھمين کار را ميکنم .اما به اﯾن
شکل -نظر من اﯾن است که باﯾد آرام باشد ،نه به اﯾن شيوھای که ميخواھند در مسجد اعظم و مدرسھی فيضيه انجام دھند«.
ھيچيک از تبيينھای متعارف برای انقالب نميتوانند اﯾن وقاﯾع را به حساب آورند .نگرش محمود با تبيينھای فرھنگی که بر سرسپردگی
به رھبران مذھبی در اسالم شيعه ،غالبترﯾن شاخھی اسالم در اﯾران ،تأکيد ميکنند ،در تقابل است .اصرار اکبری برای بھخطرانداختن
زندگياش با تبيينھای فرھنگی جور درميآﯾد ،اما با تبيينھای سياسی که بر ضعيفشدن دولت و گشاﯾش فرصت برای اعتراض تأکيد مي-
کنند ،ناسازگار است .عصبيبودن حائری با تبيين فرصت سياسی جور درميآﯾد ،اما با استداللھای مربوط به سازماندھی که انقالب را
ی مساجد نسبت ميدھند ،سازگار نيست .ھر چه بيشتر در مورد انقالب اﯾران آموختم ،آشفتگيھای نظری
به شبکھی ھمبسته و تقابل ِ
بيشتری را کشف کردم.
مردان و زنان خود را در شراﯾط تارﯾخی ميبينند و به انتخابھای اخالقی و سياسيای دست ميزنند که ميدانند برای ھمھی عمر در ذھن-
شان انعکاس دارد .ﯾکی از کسانی که با او مصاحبه کردم با نقلقول از کتاب ده روزی که دنيا را تکان داد ،اثر معروف جان رﯾد دربارھی
انقالب روسيه ،ميگفت» :ﯾک روز انقالب معادل بيست سال زندگی معمولی است «.انتخابھاﯾی که در آن روزھا صورت گرفت -رفتن به
پيکنيک به جای تظاھرات ،شھادت را بھجانخرﯾدن ،حفاظت از ﯾک مسجد در مقابل حملھی دولت -طليعھی خلق موقعيتھاﯾی بودند که
ھيچکس فکر نميکرد امکانپذﯾر باشند.
ن سرسخت و مؤمنان استوار به موفقيت نھاﯾی جنبش از
تصورناپذﯾربودن انقالب به اﯾن سطح فردی قابل تعميم است .حتی انقالبيو ِ
»سرعت غيرمنتظره«ای که جنبش داشت با آن پيش ميرفت ،شگفتزده شده بودند .ساﯾر اﯾرانيان بيش از ھر چيز در حيرت بودند که
ناگھان زندگيشان تارﯾخساز شده .ﯾک فمينيست پيشرو به خاطر ميآورد که »ﯾک سال پيش خبرھاﯾی از تظاھرات ميشنيدم ،اما
احساس نميکردم که چيز مھمی باشد .خب من فکر ميکردم دارد اتفاقی ميافتد ،اما تصور نميکردم تغيير بنيادﯾنی را در کشور من اﯾجاد
کند .بعد در سپتامبر  ،1978در آغاز شروع مدارس وقتی کالسھا را آغاز کردﯾم ،ھمه چيز تغيير کرده بود .ناگھان اﯾن احساس پدﯾد آمد
که دﯾگر ھيچ چيز مثل گذشته نيست «.دﯾگر ھيچ چيز مثل گذشته نبود -جوھرھی تجربھی انقالبی ھمين است .آشفتگی ناشی از
چنين لحظاتی ھم متفاوت است با نااطمينانيھاﯾی که وﯾژگی بخش اعظمی از زندگی ما ھستند.
ی نھادﯾنھشده اختصاص دارد ،ﯾعنی عرصھای که در آن انتظار
از نظر استداللی ،ھر بخش از ﯾک روزنامه به جنبھای از اﯾن نااطمينان ِ
دارﯾم از آنچه فردا حادث ميشود ،آگاه نباشيم :خبر ،کار ،سبک .ما به سروکار داشتن با نااطمينانی عادت کردھاﯾم .ميدانيم شرطبندی
در ورزش ﯾا سھام ﯾا ھمپای آخرﯾن اخبار و سبکھا پيشرفتن چه معناﯾی دارد .به آن اندازه که قواعد بازی به نسبت ثابت باقی بمانند،
ميتوانيم نامنتظره را انتظار بکشيم .اما وقتی درﯾابيم که قواعد بازی ناگھان تغيير کردھاند و دﯾگر نميدانيم باﯾد منتظر چه چيز باشيم،
آشفتگی پدﯾد ميآﯾد .بگذارﯾد صورﯾتر تعرﯾف کنم :آشفتگی به معنای بھرسميتشناختن نانھادﯾنھبودن است ،ﯾعنی گسست در
الگوھای اجتماعی روزمره.
پيش از اﯾن گسست ،مردم نميتوانند پيشبينی کنند که چگونه به موقعيتی که برای تخيلش به مغز خود فشار ميآورند ،واکنش نشان
خواھند داد .خطراتی که در تخيل باعظمت جلوه ميکنند] ،وقتی سرميرسند[ از جذابيتشان کاسته ميشود .قھرمانانی که تصورشان
نميرفت ،قابليت خود را نشان ميدھند .در اﯾران ،کسانی که خود را »متعصب« ميناميدند و قسم خورده بودند که در راه اﯾن آرمان جان
ببازند ،به من ميگفتند که وقتی نيروھای امنيتی سرميرسيدند ،پا به فرار گذاشتند .تماشاچيانی که به طور خاص درگير سياست
نبودند ،ناگھان درگير »شنيدن ﯾا مشارکت در حوادثی شده بودند که نيروھای حکومتی با خشونت و بيعدالتی با مردم رفتار ميکردند«
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و مصمم شده بودند »تا وقتی شاه و حکومتی که چنين رفتارھای غيرانسانی را در حق ھموطنانش انجام ميدھد وجود دارد« از پا
ننشينند.اﯾن نوع تحولپذﯾری با ﯾکی از مفروضات غالب علماالجتماع معاصر ﯾعنی تغييرناپذﯾربود ِ
ن ترجيحات در تناقض قرار ميگيرد .اگر
مردم الگوھای نسبتًا تغييرناپذﯾِر عشق و نفرت را حفظ کنند ،به مرور زمان در مورد خودشان خواھند آموخت و در نتيجه قادر خواھند بود
رفتارشان را در ھر موقعي ِ
ت مفروض تخمين بزنند .اﯾن مسأله ميتواند در موقعيتھای عادی صادق باشد ،اما نه برای انقالبات .در خالل
انقالب اﯾران ،ترجيحات از بنياد و به سرعت تغيير کرد .ﯾک دليل برای اﯾن تغييرات که بارھا و بارھا از سوی معترضان ذکر شده پدﯾدآمدن
گزﯾنھھاﯾی بوده است که پيشتر به دليل ناممکنبودن کنار گذاشته ميشدند .سعيدامير ارجمند گزارش کرده که »دوستی به من گفت
گروھی از اساتيد دانشگاه تھران در نوامبر  1987تصميم داشتند انجمنی را برای آزادی بيان تأسيس کنند .اما در عرض دو ھفته
درﯾافتند که چنان حوادث از آنھا پيشی گرفته که ھدف صوری خود انجمن را به الغای سلطنت و استقرار جمھوری تغيير دادند«.
به شھادت معترضان ،وقتی گزﯾنھھای جدﯾد سربرميآورند و جدی گرفته ميشوند ،تقرﯾبًا ھميشه ﯾکی دﯾگر دارد پيادھشان ميکند .ﯾعنی
مردم ھمواره اﯾن احتمال را در نظر ميگرفتند که دﯾگران به خيابان بياﯾند ،دست به اعتصاب بزنند ،ﯾا خواستار سرنگونی رژﯾم شوند.
خواست ساﯾر مردم برای شرکت در اعتراضھا بستری را به وجود آورد که در آن مردم خودشان تصميم به مشارکت داشتند .ﯾک
دانشجوی دانشگاه تھران در توضيح مشارکت خودش در جنبش انقالبی ميگفت» :ھمه آنجا بودند .آدمھای زﯾادی بودند .اگر فقط ﯾک
تظاھرات کوچک بود ،من نميرفتم .اما با آن راھپيماﯾيھای بزرگ ترس معنا نداشت«.
ممکن است ُدْوری به نظر برسد :جنبشھای اعتراضی ،از رھگذر افزاﯾش مشارکت ،مشارکت را جذب ميکنند .اما مشارکتکنندگان از
قبل نميدانند چه اتفاقی ممکن است بيفتد .در لحظھای که تصميم به شرکت ميگيرند ،نميتوانند مطمئن باشند چه تعداد از آدمھای
دﯾگر بنا دارند به آنھا ملحق شوند .تصميم در بستر شنيدھھا ،شاﯾعه ،پيشبينيھای پيچيده و گفتوشنودھای متعارضی شکل ميگيرد
که باعث ميشود به کسانی که در نظر دارند کار غرﯾب و خطرناکی انجام دھند اطمينان دھد که ساﯾرﯾن با آنھا ھمراه خواھند شد.
ش امکانپذﯾری متمرکز ميشوند :آﯾا جنبش مخالف از بخت جابجاﯾی رژﯾم
ازاﯾنرو به نظر ميرسد بسياری از تجربھھای انقالب بر پرس ِ
برخوردار است؟ وقتی اﯾرانيان »بله« گفتند ،به تعداد فراوان به جنبش پيوستند .تنھا در اﯾن زمان بود که شروع کردند به اﯾن که
سلطنت را نامشروع بدانند .تنھا در اﯾن زمان بود که به قدرت اسالم گواھی دادند .حتی ]آﯾتا [ خمينی ھم ،که قضاوتش را در تبعيد
بر اساس گزارشات بنا کرد و در پاﯾيز  1977به پيروانش دستور داد تنھا زمانی بسيج شوند که خودش نھضت را ممکن بداند ،از
تظاھرات بزرگی که به مناسبت عزاداری برای پسرش برپا شده بود تخمين درستی نداشت .چند ھزار نفری از ھواداران او متفق بودند
که مردم »آماده« ھستند و به دنبال بھانھای برای اعتراض ميگردند .اما اغلب اﯾرانيان نھضت ]آﯾتا [ خمينی را تا پاﯾيز بعدی ممکن
نميدانستند و دعوت او برای تظاھرات تودھای را تا آن زمان نادﯾده گرفتند.
با روﯾکرِد پس از واقعه شاﯾد انقالب اجتنابناپذﯾر به نظر برسد .اما باﯾد به ﯾاد داشته باشيم که مشاھدھکنندگان و مشارکتکنندگان در
آن زمان اﯾن را نمی دانستند .ھمچنانکه ﯾک روزنامھنگار در واپسين روزھای انقالب خاطرنشان کرد» :در تھران ،ھمھی صحبتھا به اﯾنجا
ختم ميشود :انقالب که نيمی از مسير را پيموده است ميخواھد با قدرت بنيادی حکومت چه کند؟ آﯾا دولت استعفا خواھد داد؟ آﯾا
جنگ در راه است؟ و جنگ تا کجا پيش خواھد رفت؟«
ن ]واقعھی[ انقالب را که اﯾنجا عرضه شد ،شکل ميدھد .سرآخر من اعتقاد ندارم
فھم دوبارھی اﯾن تجربھی آشفتگی ماھيت ضدتبيي ِ
که دانشمندان علوم اجتماعی ھرگز بتوانند انقالبھا را پيشبينی کنند ،زﯾرا خود انقالبيون ھم نميدانند که چه اتفاقی خواھد افتاد و
رفتارشان پاسخی است به اﯾن آشفتگی .آنچه برای دانشمندان علوم اجتماعی باقی ميماند ،آنھم پس از واقعه ،اﯾن است که
ساخت ذھنی آن لحظه را بررسی کنند .اما کار مسخرھای نيست ،بلکه تالش چالشبرانگيزی است برای موشکافی از رھگذر شواھد
و تالش برای فھم آنچه به واسطھی افکار مردم در ﯾک مکان مشخص و در ﯾک بستر معين و در دورھھای تارﯾخی خارقالعاده به وقوع
پيوسته است.

ت کتابی است به ھمين نام که ﯾکی از درخشانترﯾن تحليلھا در مورد انقالب اﯾران به شمار ميرود.
] [1اﯾن ترجمه برگردان فصل نخس ِ
مشخصات اصلی آن به قرار زﯾر است:
Charles Kurzman, The Unthinkable Revolution (Cambridge, Massachusetts, and London: Harvard University Press,
.(2004
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http://www.alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=2&ID=200

انقالب اسالمی اﯾران

نام و نام خانوادگي
پست الكترونيكي

نظر شما

تائيد

»کليه ح قوق برای ساﯾت تحليلی البرز محفوظ است  .ن قل م طالب تنھا با ذکر ماخذ ﯾا لين ک مستقيم امکان پذﯾر است«
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