
مقـدمــه
انقالب اسالمي ايران از موضوعاتي است که از ابتدای پيدايش، توجه محافل علمي و 
تحقيقاتي جهان را به خود جلب کرده است. اين محققان با اتخاذ رويکردهاي متفاوت، 
ابعاد متفاوتي از انقالب اسالمي را به تحليل نشسته اند. يکي از اين رويکردها، نگاه 
طرف  از  اخير  سال هاي  در  خوشبختانه  که  است  بوده  مقوله  اين  به  جامعه شناسانه 
محققان بومي نيز دنبال مي شود. کتاب توسعه و تضاد کوششي برای تحليل انقالب 
است.  شمسي   70 دهه  اواسط  تا  انقالب  از  بعد  ايران  اجتماعي  مسائل  و  اسالمي 
انقالب  وجودآورنده  به  عوامل  به  پرداختن  با  که  است  کوشيده  اثر  اين  در  نويسنده 
ايران، آنها را با موضوعات پيش آمده در سال هاي پس از انقالب نيز پيوند داده و براي 
نخستين بار، وقايع و رخدادهاي اجتماعي در دهه دوم انقالب را با ديد منتقدانه و با 
ارائه شواهد و کار ميداني وسيع و بعضاً مستقيم تحليل کند. نکته مهم در ارائه اين 
مقاله اين است که هر چند مؤلف محترم سعي داشته تا از ديدگاه کاماًل جامعه شناختي 
به بررسي موضوع بپردازد؛ ولي از سويي ديگر، به دليل گستردگي مباحث مي توان از 
اين  از مباحث مطرح در کتاب پرداخت که  نقد بعضي  به  اعتقادي  و  ديدگاه سياسي 
مقاله نيز در پي آن مي باشد. بنابراين، رويکرد ما در گزارش و نقد کتاب کاماًل بر مبناي 

مباحث سياسي خواهد بود. 

واژه هاي کليدي: انقالب، توسعه، فرهنگ ايراني، تضاد، مدرنيزاسيون.

گزارش و نقـد کتـاب توسعه و تضـاد؛ 
اثر دکتـر فرامـرز رفيع پـور

مهدي رشيدي نژاد *

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سياسی دانشگاه باقرالعلوم *



200

نقد و معرفي کتاب

گـزارش
توسط  بهشتي،  شهيد  دانشگاه  استاد  رفيع پور،  فرامرز  دکتر  تأليف  تضاد،  و  توسعه  کتاب 
شرکت سهامي انتشار نخستين بار در شهريور 1376 به بازار آمد. روش کتاب، ترکيبي از 
ميداني و کتابخانه اي و بر پايه رهيافت نهادي است. کل مفاهيم و مباحث کتاب را مي توان 
در واژه توسعه خالصه کرد؛ به طوري که مؤلّف معتقد است که ريشه همه مشکالت کشور 
در وجود تضاد در توسعه ما است. سؤال کليدي اين کتاب اين است که چرا توسعه اي که 
در غرب سبب پيشرفت، امنيت، کمال، ثروت و در نتيجه حصول رضايت نزد مردم شده 
است، در کشور ما نتيجه عکس مي دهد؟ وی در پايان به اين سؤال خود اين گونه پاسخ 
مي دهد: »که اشکال در نداشتن قدرت تفکر منسجم و علم سازمان يافته است« )رفيع پور، 

1380، ص538(.
 کل کتاب در چهار بخش تنظيم شده است که به ترتيب به مهم ترين مباحث به طور 

خالصه اشاره مي شود:
از  انقالب  تئوري هاي  بيان  از  پس  فصل  اين  در  نويسنده  )انقالب(:  اول  بخش   .1
و  گلدستون  کدي،  پل،  اسکاچ  توکوويل،  دورکهايم،  مارکس،  افالطون،  مانند  متفکراني 
ديگران، بيان مي کند که اين نظريه ها براي تبيين انقالب ما ناقص هستند و راه حل آن اين 
است که متغيرهاي همه نظريه هاي مطرح شده را در هم ادغام نموده و اسکلت مناسبي را 
براي در برگرفتن و تحليل اطالعات و داده هاي اجتماعي درست کرد که براي آغاز از ميان 
آن متغيرها نيز متغير اقتصادي از لحاظ ارتباط منطقي بين عوامل مناسب تر است )ص65(. 

مؤلف در مقام بررسي متغير اقتصادي به عوامل زير اشاره مي کند:

بين  در  قاعده  يک  را  باال  حد  در  اجتماعي  نابرابري  وجود  نويسنده  نابرابري:   .1-1
کشورهاي جهان سوم معرفي مي کند )ص69(؛ اما به عقيده وي اين ارزيابي ذهني نابرابري 

است که از اهميت بااليي برخوردار است.
نابرابري واقعي و عیني در یک جامعه براي پیدایش احساس محرومیت نسبي 
کمتر مهم است تا ادراک ذهني و ارزیابي ذهني نابرابري... اما ادراک نابرابري 
پیش از هر چیزي تابع دو عامل قدرت و توانایي ادراک و امکان آن مي باشد که... 
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هر دوی آنها هم قدرت ادراک و هم امکان دیدن نابرابري از طریق مدرنیزاسیون 
یا توسعه )گسترش آموزش و ارتباطات( فراهم مي گردد )ص70(.

براي  تقديرگرايانه1  گرايش  تغيير  مؤلف  عقيده  به  اجتماعي)ص74(:  مقايسه   .1-2
ارزيابي منفي نابرابري کافي نيست، عامل بسيار مهم مقايسه اجتماعي است.

3-1. رشد اقتصادي و پيدايش قشر متوسط )ص76(: به وجود آمدن قشر متوسط بين 
قشر پايين و ارباب در قشر باال امکان مقايسه را ميسر مي کند، خصوصًا اينکه:

وقتی این قشر به وجود مي آید که سطح آموزش باال رفته و وضعیت درآمد 
بهتر شود )ص76(.

سپس مؤلّف در تطبيق وضعيت ايران در آستانه انقالب با بيان نمادهايي از مدرنيزاسيون، 
اشکال کار را در وضعيت فرهنگي جامعه آن روز مي بيند: 

ایران از نظر اقتصادي خیلي رشد کرده بود؛ اما از نظر فرهنگي نه فقط عقب 
مانده بود، بلکه بسیاري از مردمش باألخص از قشر باال و متوسط، ارزش ها 
و فرهنگ اصیل خود را نیز نفي مي کردند، بدون آنکه بتوانند حتي فرهنگ 
غرب را بفهمند... در این فرایند قشر متوسط جدید در اکثر زمینه هاي ارزشي 
از قشر باال الگو مي گرفت و مانند قشر باال معمواًل در فکر مصرف، لذت و 

سود بود )ص78(.
البته اين خصوصيت به طور طبيعي احساس نياز را به طور فزاينده و سيري ناپذيري در 

اين قشر تهييج مي کرد )ص79(.
4-1. سلطه )ص85(: همان احساس محروميت نسبي2 است. 

اعضاي قشر متوسط که اکنون پر توقع شده بودند، بیشتر احساس مي کردند 
که انسان هاي دست دوم هستند و از این طریق، تحمل نابرابري براي آنها 

کمتر مي شد )ص85(.
5-1. بروز تضاد و بسيج مردم )ص88(: با توجه به قدرت وسيع نيروي نظامي شاه، 
فقط تعداد کمي جرئت مخالفت آشکار را داشتند. بايد از جان گذشتن در بين مردم به عنوان 
يک قاعده اجتماعي-هنجار- گسترش مي يافت. بدين ترتيب از جان گذشتن متغير کليدي 

ديگر تبيين بروز انقالب است )ص88(.
1. منظور اعتقاد به اينکه هر چه پيش آيد خوب بوده است و کار خداست.

2. مراد محروميت نسبي يا همان احساس محروميت به داليل اقتصادي است.
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6-1. اشاعه و گسترش جريان انقالب و نقش مذهب )ص88(: که به دليل وجود افراد 
از جان گذشته در نهاد مذهب سرعت اشاعه، شتاب غير قابل تصوري گرفت. 

و  کارتر  بشر  مانند حقوق  يا همان عوامل خارجي،  )ص93(:  بين المللي  قالب   .1-7
آزادي سياسي نيز در کنار عوامل داخلي در اشاعه و گسترش انقالب در بين مردم نقش 

بسزايي داشت.
8-1. رهبري انقالب )ص96(: مؤلّف با رد نظر خانم اسکاچ پل، عواملي مانند پذيرش 
مردم، شجاعت امام و پيروان از جان گذشته زياد را در به وجود آمدن رهبري انقالب به 

دست امام دخيل مي داند.
بدین ترتیب اکثریت قاطع مردم از امام خمیني به عنوان رهبر انقالب پیروي 
نبود  ایشان  از  پیروي  به  راغب  قلبًا  اگر کسي  که  معني  بدین  مي کردند... 

جرئت نمي کرد پیروي نکند )ص99(.
پخش  مانند  مدرن،  و  سنتي  ابزار  طريق  از  که  )ص99(:  انقالب  سازماندهي   .1-9
دستورات امام با استفاده از نوار کاست، شب نامه و غيره، زمان هاي خاصي مانند مراسم ختم 
و برگزاري نمازهاي بزرگ جماعت، مانند نماز عيد فطر و از همه مهم تر و مؤثرتر، استفاده 
از روش هاي مذهبي هيئتي بود که در روزهاي تاسوعا و عاشوراي قبل از انقالب و طبق 

الگوي معمول هيئت ها، سازماندهي شد.
مؤلف در پايان اين فصل در تحليل علل انقالب اسالمي ايران اين گونه نتيجه مي گيرد:

به اصطالح  اقدامات در جهت مدرنیزه کردن و  بود که  اساسي آن  فرضیه 
نارضایتي و  نتیجه آن  فراهم آورد که  ایران، شرایطي را  توسعه جامعه در 

انقالب بود )ص103(.
اين واقعه به خالف سال 42 و در اوج قدرت نظامي شاه و مدرنيته بودن فرهنگ و 

اخالق مردم به نتيجه مي رسد، چون: 
...تعداد کافي از ناراضیان را در کلیه قشرها و باألخص قشر متوسط تولید 
کرده بود. پس مدرنیزاسیون و توسعه، نهایتًا شرایط تضاد و انقالب را فراهم 

آورد )ص104(.
2. بخش دوم )دوران بعد از انقالب(: به نظر مؤلّف بعد از کناره گيري بازرگان و عزل 
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بني صدر، روحانيون به اين نتيجه رسيدند که خود رهبري، جريان انقالب و قدرت را به 
دست گيرند که پيامد اين اقدام با شعار سياست عين دين و دين عين سياست روحانيون و 

در حقيقت، دين در عرصه جهاني به محک کشيده شد.
بنابراین با انتخاب این مسیر، موفقیت نظام در حد زیادي به شخصیت هاي روحاني 

سیاست مدار حاضر در صحنه و میزان توانایي هاي آنها بستگي دارد )ص189(.
مؤلف در کوششي براي ارزيابي شخصيت هاي راهبر در ايران نتيجه مي گيرد که:
بعد از انقالب تا پایان جنگ و رحلت امام، در کنار عواملي چون رهبري، 
براي  تخصص  و  تفکر  قدرت  غیره،  و  مردمي  بسیج  امید بخش،  ایدئولوژي 
تفکر و تخصص در حد زیادي  پتانسیل  بود.  از عوامل حیاتي  اداره کشور 
حذف یا ترور شدند. از آن پس، مسیر انقالب بیشتر در پي اقدامات دشمنان 

و کوشش در جهت خنثي کردن آن تعیین شد )ص123(.
نويسنده معتقد است که کشور در يک حالت ناموزون سير مي کرد تا اينکه:

... ادامه حمله عراق به ایران با پشتیباني تمامي قدرت هاي جهان و فعالیت 
و  وحدت  آرامش،  زیادي  حد  تا  کشور  که  شد  باعث  مردم  وصف ناپذیر 
زیاد،  ترورهاي  وصف  با  دیگر،  طرف  از  کند.  حفظ  را  خود  هم سویي 
به وجود  یا  اداره کشور وجود داشت  براي  متفکر  افراد  باز هم  خوشبختانه 

آمد... )ص124(.
از  نيز  جديد  ارزشي  نظام  پيدايش  و  ارزش ها  تغيير  و  اجتماعي  انسجام  آمدن  پديد 
پيامدهاي اصلي انقالب و رفتار رهبران آن بود. از سويي ديگر، داشتن پتانسيل قوي هوشي 
و فکري مردمي و ذخاير غني معدني، از جمله نفت در کنار عواملي ديگر، مانند مغايرت 
و  انقالبي  اسالم  فطري  و  قوي  منطق  غرب،  ارزشي  نظام  با  انقالب  و  امام  ارزشي  نظام 
بستن  سفارتخانه،  گرفتن  توهين آميز،  )شعارهاي  آمريکا  ضد  بر  انقالبي  جوانان  اقدامات 
از سوي  اقدامات  اين  تأييد  و  غيره(  و  آمريکا  پرچم  زدن  آتش  کارکنان،  و چشم  دست 
رهبران مذهبي- انقالبي و برانگيخته شدن نفرت عمومي در غرب و آمريکا بر ضد ايران، 
تا کشورهاي جهان بر عليه حکومت جديد  اين عوامل دست به دست هم دادند  همگي 

ايران برخيزند. 
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مؤلّف، جنگ را عامل به وجود آمدن چهار چيز در سطح جامعه مي داند: تقويت ارزش ها، 
انسجام ملي، شهادت و توجيه مذهبي مردم و بسيج مردم براي انقالب. وی صلح را به ضرر 

انقالب ارزيابي مي کند:
... جنگ پایه هاي اجتماعي انقالب را مستحکم کرد و بر اساس تئوري کوزر 
)مبني بر مقابله با دشمن مشترک هم بستگي را بیشتر مي کند( اگر جنگ پایان 
بگیرد، انسجام اجتماعي و نیروهاي دروني هنجار، خاموش و مسائل عدیده 
واقعي  تهدید  معني  به  پایان جنگ...  بنابراین،  آغاز خواهد شد...  اجتماعي 

انقالب خواهد بود )ص145(.
3. بخش سوم )پس  از جنگ(: وقايع اين دوران را مي توان اين  گونه برشمرد:

تغيير در سلسله مراتب قدرت، دگرگوني دوبارۀ ارزش هاي جامعه، نابرابري اجتماعي، 
ارزش شدن ثروت و حقوق اجتماعي بيشتر براي ثروتمندان )که اين خود عامل تقويت 
نقش بيشتر ثروت در جامعه مي شد(، تغيير ارزش هاي ديگر و پيدايش تضاد ارزشي، تغيير 
گروه مرجع، بي تعادلي و آشفتگي افراد و کل نظام، هزينه هاي باالي ايجاد نظم و انحرافات 

اجتماعي و غيره. 
مؤلّف در آخر اين فصل نتيجه مي گيرد که:

بر روي مسائل خود  ما  ایجاب مي کند که  ... در زمان کنوني عقل و علم 
از دشمنان بي نیاز  براي خود دشمن نسازیم، در عین حال  متمرکز شویم و 
باشیم و با آنها در صورت دشمني، مستحکم و با صالبت، با تمام قوا و به 

طور همه جانبه برخورد کنیم )ص532(.
4. بخش چهارم)نتيجه گيري(: نتيجه کلي کتاب را مي توان اين گونه گفت که: 

جریان مدرنیزاسیون شاه، فرآیندي را در کشور به وجود آورد که انقالب 
اسالمي فقط یک مرحله از پیامدهاي آن بود و روند تغییر نظام اجتماعي )به 

غیر از مرحله جنگ( کم و بیش در همان مسیر است )ص541(. 
محاسن کتاب

محاسن کتاب را مي توان در موارد زير خالصه کرد:
 بي طرفي نسبي نويسنده و سعي او در ارائه تحليلي بومي با توجه به خاصيت مذهبي 
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انقالب اسالمي ايران؛
  داشتن تحليل نسبي صحيح از نقش رهبري، تأثير صلح و شرايط روز کشور؛ 

 استفاده از منابع دست اول، خصوصًا در آمارهاي تحقيق؛
 جديد بودن اين کتاب با توجه به وسعت نگرش در موضوع و کيفيت علمي؛

 پرداخت مطالب به طور ترتيب منطقي؛
 پاي بندي مؤلّف به اصول جامعه شناختي و عدم تخطي از آن.

نقد نظري
•  نظريه کتاب بر اين اساس است که انقالب اسالمي ايران فرايندي از جريان مدرنيزه 
کردن ايران است و اين، همان ادعاي سلطنت طلبان و مبتني بر ادعاهاي محمدرضا 
پهلوي در کتاب پاسخ به تاريخ و نظريه ساموئل هانتينگتون در کتاب نظم سياسي 
در جوامع دستخوش تغيير و مقاله انقالب و نظم سياسي1 مي باشد. عجيب آن است 
که مؤلّف محترم با وجود شهرت نظريه هانتينگتون و نزديکي و شباهت بسيار زياد 
نظريه خود با وي، هيچ ذکري از هانتينگتون و نظريه او نکرده است. هانتينگتون در 

مقاله خود مي گويد:
انقالب جنبه اي از مدرنیزاسیون است. انقالب پدیده اي نیست که در هر نوع 
جامعه اي و در هر برهه اي از تاریخ آن جامعه رخ دهد... . بیشترین احتمال 
وقوع انقالب، مانند دیگر اَشکال خشونت و بي ثباتي، در جوامعي وجود دارد 
فرایندهاي  نموده اند و  اقتصادي را تجربه  اجتماعي و  از توسعه  که میزاني 
و  اجتماعي  تحول  فرایندهاي  از  سیاسي  توسعه  و  سیاسي  مدرنیزاسیون 

اقتصادي عقب مانده اند )گلدستون، 1385، ص64(.
از سويي ديگر، در حال حاضر در بين نظريه پردازان غربي انقالب ترديد جدي وجود 
دارد، دال بر اينکه آيا مدرنيزاسيون باعث انقالب مي شود؟ چارلز تيلي در مقاله اش با همين 
سؤال به بررسي موضوع پرداخته است. وي تأکيد بر مدرنيزاسيون را يک گرايش مي داند، 
مدل  کردن )ص76(  توصيف  بي جهت ضعيف  با  او  پيش گويانه )ص79(.  نظريه  يک  نه 

هانتينگتون اين گونه نتيجه مي گيرد:
3. کتاب هانتينگتون نيز همانند کتاب توسعه و تضاد بر مبنای رهيافت نهادی تنظيم شده است. هر دو عالوه بر نظريه، در روش و 

انتخاب رهيافت نيز مشترکند.
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... به عبارت دیگر هیچ دلیل قابل اتکا و محکمي دال بر اینکه مدرنیزاسیون انقالب ها 
را ایجاد مي کند، وجود ندارد )ص86(. مدل هانتینگتون خاصتًا براي انقالب هاي 

مدرن ساز اروپاي قرن هاي هجدهم و نوزدهم به کار مي رود )ص76(. 
شايد از همين روست که خود هانتينگتون نيز در مقاله خود نامي از انقالب اسالمي ايران 

نبرده است )گلدستون، 1385، ص63(.
به هر حال، ارزيابي و يا پذيرش اين نظريه، مستلزم جواب به سؤاالتي است که در کتاب 

حاضر ناديده انگاشته شده است. مانند:
1. اگر مدرنيزاسيون انقالب را به وجود مي آورد؛ چرا اين انقالب در کشورهاي ديگر در 

حال توسعه و داراي شرايط شبيه ايران دهه 50 اتفاق نيفتاد؟
2. چرا انقالب با مؤلّفه هاي مدرن صورت نگرفت؛ بلکه با آموزه هاي اسالمي پديد آمد؟

3. چگونه مدرنيزاسيون توانست نظامي را از دل خود بيرون آورد که با مباني آن، مانند اومانيسم، 
سکوالريسم و پذيرش استيالي گفتمان غربي و اروپا محور و غيره در تضاد کامل است؟

4. اگر اين انقالب يک انقالب مدرن و برخاسته از مدرنيزاسيون است، چرا اسالم هراسي 
و ترس از خمينيسم سراسر دنياي مدرن را فراگرفته است؟ )بابی سعيد، 1379(

محقق گرامي پس از بيان و تحليل قوي از نظريه هاي انقالب اذعان به ناقص بودن   •
اين نظريه ها در تحليل انقالب مي کند )ص103(؛ ولي خود نيز بر مبناي نظري آنها 

انقالب را تحليل مي کند.
يکسان پنداري جريان اصيل اسالم ناب محمدي خط امام)ره( با ساير جريان هاي   •

مؤثر در انقالب و جريان هاي مختلط مارکسيست و ليبراليست.
منوچهر  و  پهلوي  محمدرضا  تاريخ  به  پاسخ  مانند  نامطمئن،  بعضًا  منابع  انتخاب   •

پارسادوست، و نهضت امام خميني مريم ميراحمدي.

نتيجه گيري
فکري  انقالب  انکار ضرورت  قابل  غير  از شواهد  يکي  را مي توان  تضاد  توسعه و  کتاب 
و تئوريکي در حوزه علوم انساني خصوصًا نوع اجتماعي آن دانست. کتابي که با وجود 
گزاره هاي صحيح آماري و اطالعاتي و نويسنده اي دلسوز و انديشمند، باز نتوانسته  است از 
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نرده هاي آهنين گفتمان هاي نظريه پردازي رايج در فضاي علوم غربي بيرون بيايد.
اميد است که با توجه به اهميت نظريه پردازي هاي بومي در حوزه علوم انساني، متفکران 
کشورمان در آينده اي نزديک بتوانند با توليد علم بومي، تحليل هاي بومي و قابل اعتمادي را 
از وضعيت کشور و انقالب اسالمي ارائه دهند و بي شک يکي از منابع آن، استفاده از نوع 
نگرش امام راحل و مقام معظم رهبري است که توانسته اند با نظرات انديشمندانه خود، اين 
انقالب را از دل کوران حوادث و فتنه هاي متعدد داخلي و خارجي به سالمت بيرون کشيده 

و روز به روز به اقتدار آن در دنيا بيفزايند.
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