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چكیده :پس از گذشت بیش از سه دهه از انقالب اسالمی سال  ،2517بررسی و علل و عوامل پیدايش
اين انقالب هنوز از مباحث مطرح در حوزه آکادمیک جامعه شناسی انقالب است .از بین تئوریهای مختلف که
به تحلیل انقالب پرداختهاند ،تئوری ديويس به دلیل مقبولیت جهانی و تعدد ارجاعات ،اهمیتی مضاعفی دارد.
متفکرين زيادی بر اين موضوع که آيا تئوری ديويس قابلیت تبیین انقالب ايران را دارا می باشد يا خیر؟
اختالف نظر دارند.
مقاله حاضر ضمن شناسايی ريشهها و تشريح نظريه ديويس و مروری برتحلیل ديدگاههای متفکرين
مخالف و موافق چنین تطبیقی ،از نظريه رابرت گر در اين خصوص استفاده کرده است .استناد به آمار منتشره
سازمان برنامه و بودجه ،گزارش های اقتصادی بانک مرکزی و برخی ديگر از منابع ،تا حد زيادی بر توانايی
تبیین و تطبیق اين تئوری با انقالب اسالمی صحه میگذارد .با اين وجود مقاله حاضر نشان خواهد داد که
تئوری ديويس با محدوديت های نهفته در آن ،تنها تبیین کننده بخشی از علل و عوامل انقالب اسالمی است و
بررسی جامعتر نیازمند توجه به رهیافتهای تکمیلی ديگر به ويژه رهیافت فرهنگی است.

کلیدواژگان :انقالب اسالمی ،تئوری ديويس ،رشد اقتصادی ،انتظارات فزاينده ،افول اقتصادی،
خشونت جمعی ،رهیافت فرهنگی.

 .2پست الکترونیکی نويسنده
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 .مقدمه
بررسی انقالب اسالمی ايران ،علل و عوامل آن به عنوان يک پديده بزرگ تـاريخی همـواره
مورد توجه نظريه پردازان اجتماعی بوده است .تحلیلگران اين انقالب را با رويکردهای مختلـف
و در سطوح گوناگون مورد تحلیل و تبیین قرار دادهاند .به عنوان مثال در سطح کـالن ،نظريـاتی
که بر «عامل اقتصادی» انقالب اسالمی تاکید دارند ،2ديدگاههايی که «عامل سیاسی» را در تبیـین
اين انقالب دارای اهمیت میدانند 1.همچنین نظرياتی که با «رويکرد فرهنگی و ايـدوولویی» بـه
تبیین انقالب پراختند 5.در سطح خرد نیز میتوان بـه «نظريـات روانشـناختی» و «روانشناسـی
اجتماعی» اشاره کرد .4از ديگر رويکردها رويکرد چندگانه و يا تلفیقـی اسـت کـه نظريـههـای
مختلف را با هم و در کنار هم در تبیین انقالب ديده اسـت .1ايـن در حـالی اسـت کـه انقـالب
اسالمی ايران در عمل تحولی بزرگ در تئوریهای موجود به وجود آورد .از ويژگـیهـای ايـن
انقالب اين که زمینه تعديل و اصالحاتی را در قراوتهای پیشین نظريههای انقالب ايجاد کـرده
است ،و حتی برخی از تئوری ها با ظهور انقالب ايران با چـالش هـای جـدی مواجـه شـدند.
انقالب اسالمی حادثه بزرگ قرن بیستم بود که عالوه بر تحول بنیادين و فراگیر در ايران ،بازتاب
و دستاوردهای جهانی فراوانی داشته و بسیاری از تئوری هـا و اصـولی را کـه قطعـی و خدشـه
ناپذير معرفی شده بود تحت تاثیر قرار داد و دگرگون ساخت (صادقی .)8 ،2591چنین ويژگـی
موجب شده است عده ای مدعی شوند که بررسی انقالب ايران در قالب هیچ يـک از تئورهـای
موجود نمیگنجد .لذا بر ضرورت خلق و ابـداع نـوع جديـدی از تئـوری (رويکـرد بـومی بـه

 - 2رابرت لونی ،همايون کاتوزيان ،تدا اسکاچپل ،والرشتاين .نظريههايی مانند :نظريه نوسازی شتابان ،نظريههای
دولت تحصیلدار و نظريه توسعه ناموزون.
 - 1چالز تیلی ،میثاق پارسا در کتاب ريشههای اجتماعی انقالب ايران و جردالد گرين در مقاله «ضد بسیج به عنوان
يک روش انقالبی»
 - 5علی دوانی در کتاب نهضت روحانیون ،حامد الگار کتاب ريشههای انقالب ايران ،آصف حسین در کتاب ايران
اسالمی ،انقالب و ضد آن ،گیل کپل ،جالالدين فارسی ،حمید عنايت و میشل فوکو
 - 4ماروين زونیس ،تد .رابرت گر ،جیمز ديويس
 - 1مايکل فیشر در کتاب ايران از اختالف مذهبی تا انقالب ،نیکی کدی در کتاب ريشههای انقالب ايران ،فرد
هالیدی و جان فوران در مقاومت شکننده.
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انقالب) که بتوان به مدد آن انقالب ايران را تبیین کرد تاکید کنند.به همین جهت اين عده تالش
کردهاند از چشم انداز نوين و فراتر از تئوریهای موجود به انقالب ايران نگريسته و عمدتا آن را
با رويکرد ايدوولویی و فرهنگی تفسیر کنند (به طور مثال علی دوانی ،منوچهر محمدی ،حسـین
کچوویان ،محمد حاضری) 2.گروهی نیز با نقد تئوری های تک عاملی ،رهیافت تلفیقـی را بـرای
بررسی انقالب ايران مناسب میدانند .در ايـن جـا بايـد گفـت بـا وجـود اهمیـت هـر يـک از
تئوری هايی که مطرح گرديد ،بايد توجه داشت که ادعای توانايی و يا ضعف تئوریهای موجود
در تبیین انقالب ايران تنها با آزمون علمی تک تک تئوریهای موجود امکانپذير است.
1

مقاله حاضر ضمن بررسی و تحلیل يکی از اين تئوری ها يعنی نظريه «جیمـز ديـويس » بـا
مقبولیت عام و تعدد ارجاعاتی که به آن شده است ،به آزمون و تطبیق آن با انقالب اسالمی ايران
پرداخته است .اينکه شرايط اقتصادی دوره های قبل از انقالب اسالمی تا چه حدی با مدعیات و
منحنی او قابل تطبیق است؟ محققین بسـیاری در تبیـینهـای جامعـهشناسـانه خـود از «منحنـی
ديويس« ،»5نفیاً يا اثباتاً» ياری گرفتهاند از جمله آنان میتوان به حسین بشريه ،نیکی کدی ،جـان
فوران ،ذبیح ،هالیدی ،مقدم ،رفیعپور اشاره کرد .از آنجا که يکی از مهمترين عامل بـرای کشـف
درجه اهمیت يک نظريه ،تعداد ارجاعات به آن میباشد ،به نظر میرسد نظريه ديويس با چنـین
ويژگــی و اتخــاذ رويکــرد دوگانــه (اقتصــادی-روانشــناختی) بــه انقــالب ،بــیشــک يکــی از
پراهمیت ترين آنها در باب درك پديده انقالب به طور عام و تبیین انقالب اسـالمی بـه صـورت
خاص می باشد .مقاله حاضر ضمن بررسی تئوری ديويس ،ديدگاه های موافق و مخالف تطبیـق
آن با انقالب اسالمی،به توانايی تبیین اين تئوری در خصوص انقالب ايران پرداخته خواهد شد.

 - 2انقالب و انديشه :مباحثی در جامعهشناسی انقالب اسالمی /علی محمد حاضری - .تهران :پژوهشکده امام
خمینی(ره) و انقالب اسالمی ،معاونت پژوهشی.
2- James Davies
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 .2مبانی نظری
همان طور که اشاره گرديـد در زمینـه انقـالب رويکردهـا و ديـدگاههـای مختلفـی وجـود
دارد«.تحلیل روان شناختی» يکی از تحلیلهـای موجـود در زمینـه انقـالب اسـت .تحلیلـی کـه
ايستارها و رفتار افراد را در شکلگیری کنش های سیاسی و جمعی موثر میداند .در اين تحلیـل
نقش فرايندهای ذهنی و روانی توضیح رفتار انقالبیون و ریيـمهـا مـورد توجـه قـرار مـیگیـرد
نظريههای ماروين زونیس ،گر و نظريههايی که از منحنی ديويس الهام گرفتـهانـد در ايـن دسـته
جای میگیرند (يوسف زاده  .)298 ،2599در درون چنین تحلیلی دو رهیافت خرد و کالن قابل
مشاهده است ،رهیافت خردتمرکز بر ويژگیهای رهبری و رهبران انقـالب دارد ،در ايـن سـطح
خصوصیات و نقاط قوت و ضعف شخص حاکم بر نظام قبل نیـز مـورد توجـه اسـت .2چهـار
چوب روان شناسی اجتماعی رهیافت کالنتری از اين ديـدگاه اسـت( .در همـین راسـتا برخـی
محققین با رهیافت کالنتر و در چهار چوب روان شناسی اجتماعی به تبیین انقالب پرداختهانـد.
آنان با استفاده از نظريه ديويس و گر (يا مکتب محرومیت نسـبی و سـرخوردگی) بـرای تبیـین
انقالب ايران استفاده کردنـد( .فـوزی  .)26 ،2594بسـیاری نظريـه او را در طیـف نظريـههـای
روانشناسی اجتماعی قرار دادهاند .نظريههای روان شناسی اجتماعی در تقسیم بنـدی خاصـی در
چهار گروه قرار می گیرند يکی از آنها تئوری توقعات فزايند است که اين نظريه توسط توکويـل
مطرح شد و در دهه  2859جان گرفت ولی بعدا توسط جیمز ديويس در تحلیـل انقـالب بکـار
گرفته شد (راش .)149 ،2597در حالی که اگر در نظريه ديويس و مبانی فکری او تعمق بشتری
صورت گیرد به اين نتیجه خواهم رسید که تئوری او قبل آن که روان شناختی باشد يک رويکرد
اقتصادی است( ،رويکردی که نقش اصلی و اساسی وقوع انقالب را قبـل از هـر عامـل ديگـر،
اقتصادی و تحوالت ناشی از آن میدانند) ،تلفیقی که آن را میتـوان بـه عنـوان نقطـه قـوتی در
تئوری او دانست و اين همان چیزی است که اهمیت و تطبیق اين تئـوری بـا انقـالب ايـران را
توجیه پذير کرده است .بنابر اين ما در اينجا ضمن توجه بـه ابعـاد روانشـناختی نهفتـه در ايـن
تئوری با تکیه بر اقتصادی بودن چنین رويکردی است که به تطبیق آن با انقالب اسالمی خواهیم
پرداخت .رويکردی که بسیاری از صاحب نظران آن را مورد تايید قرار دادنـد .بـه عنـوان مثـال
 - 2زونیس ،ماروين شکست شاهانه.
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تکمیل نظريه ديويس توسط رابرت گر در کتاب «چرا انسان هـا شـورش مـی کننـد» و افـزودن
عوامل غیراقتصادی به آن نشان از رويکرد صرفا اقتصادی او دارد .ديويس بـا ديـدگاه اقتصـادی
محض« ،محرومیت نسبی »2را عامل بروز انقالب معرفی می کنند(گر .)25 ،2577
بیش از چهار دهه از زمانی که جیمز ديويس نظريه خود را در باب شکلگیری انقالبها در
مقالهای تحت عنوان «به سوی يـک تئـوری بـرای انقـالب» در مجلـه

"American Sociological

" Reviewبه سال  2861اراوه کرد می گذرد ،در طول اين زمـان تئـوری ديـويس جايگـاه بسـیار
پراهمیتی را در اذهان اغلب جامعه شناسان و پژوهشگران پیدا کرده است و اکنون به عنوان يکی
از نظريات اصلی در باب تبیین انقالب تلقی مـیشـود .تقريبـ ًا تمـامی آثـار بـا اهمیتـی کـه بـه
جامعه شناسی انقالب يا حداقل مبانی آن پرداخته و به فارسی نیـز ترجمـه شـدهانـد بـه نظريـه
ديويس (هر چند به صورت مجمل) اشاره داشتهاند .به عنوان مثال میتوان از «جامعه شناسی» اثر
آنتونی گیدنز« ،تغییرات اجتماعی» اثر گی روشه« ،نظريههای بنیادی جامعهشناختی» اثـر کـوزر و
روزنبرگ« ،تئوری درازمدت را با بحران و رکود اقتصادی که موجب کاهش امکانـات اقتصـادی
می گردد برای توضیح انقالب ترکیب می کند»( بشیريه  .)64 ،2574بايد توجه داشت که نظريه
ديويس ريشه در انديشه چهار متفکر دارد.
اولین آنها دالرد ،است ،وی معتقد است که سرخوردگی (يعنی شرايطی که در آن مداخلـه و
اختاللی ناگهانی در هدف پاسخ روی می دهد و هدف مطلوب حاصل نمی شود) به پرخاشگری
(يعنی لطمهزدن به يک موجود) منجر می گردد که اثر آن رها شدن از سرخوردگی است .سطوح
پاوین سرخورد گی به سطوح پاوین پرخاشگری و سطوح باالی سرخوردگی به سطوح بـااليی از
پرخاشگری منتهی می گردد زيرا امتیاز روانی پااليش بیشتر از هزينه آن است (مشـیرزاده ،2571
 .)17ديويس برای تشريح انقالب ها از جنبه رفتارگرايی از دالرد و همکارانش اين نظريه را کـه
نومیدی و سرخوردگی در دست يابی بـه هـدف مطلـوب بـه پرخاشـگری و تعـرف يـا رفتـار
خشونتآمیز منجر میشود برداشت کرد.
دومین متفکر ويلفرد پارتو 1است ،تد رابرت گر می نويسد « اظهارات پارتو درباره پیامدهای
سیاسی اختالف در توزيع درآمد ،ديويس را به اين استنتاج هدايت کرد که اقتصادهايی با درآمـد

1- relative deprivation
2- Vilfredo Pareto
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بسیار متفرق يا بسیار متمرکز ،دچار اختالفات سیاسی میشوند .حال آن که تنها آنهايی که دارای
توزيع طبیعی هستند ،از لحاظ سیاسی با ثبات میمانند .مشخصاً هرگاه تمرکز بسیار زياد درآمـد
حاکم باشد .احتمال وقوع انقالب وجود دارد و هر گاه نسبت تمرکز در زير حداقل ،يعنی بسیار
متفرق باشد ،احتمال جنگ داخلی بیشتر است» (گر .)266 ،2577ديويس از اين مطالب در تبیین
شواهد مربوط به انقالبات فرانسه و روسیه و جنگ داخلی در اسپانیا استفاده کرد.
کارل مارکس 2به عنوان سومین متفکری که انديشه ديـويس متـاثر از آن اسـت .ايـن عقیـده
معروف ،که تبا هی فزاينده طبقه کارگر صنعتی سـرانجام بـه ناامیـدی و طغیـان اجتنـاب ناپـذير
میانجامد ،تنها نکته ای نیست که مـارکس ابـداع کـرده باشـد .او حـداقل در يـک مقالـه ديگـر
انديشه ای کامال مخالف را مطرح میکند .او توصیف می کند که تبـاهی فزاينـده کـارگران پـیش
شرط فراگیر طغیان نیست ،بلکه بهبود شرايط اقتصادی کارگران که به پای رفاه روزافزون سرمايه
داران نمیرسد و از اينرو تنش اجتماعی ايجاد می کند ،پیش شرط شورش است .مـارکس مـی
نويسد« :بنابراين ،اگر چه بهره مندی کارگران افزايش يافته است ،اما خشـنودی اجتمـاعی کـه از
اين بهرهمندیها به دست میآورند کاهش يافته است .زيرا بر مبنای سطح کلی توسـعه جامعـه،
سرمايهداران از بهرهمندیهايی برخوردار می شوند که کارگران به آن دسترسی ندارند .خواستها
و لذتهای ما از جامعه ناشی می شود( »...،کوزر .)94 ،2579
و در نهايت چهارمین متفکر الکس دو توکويل است .جان فوران معتقد است که ديويس اين
گفته توکويل را که اعطای پارهای آزادیها در شرايط کامیابی اقتصادی فزاينده به انقالب فرانسـه
انجامید را به نحو جالب توجهی بسط داد (فوران  .)167 ،2595تاثیرپذيری ديـويس از انديشـه
صاحبنظران مختلف وجهای چند گانه به نظريه او بخشیده است.
همانطور که اشاره شد از جهت مبنايی تبیین ديويس به مساول اقتصادی می پردازد و سـپس
با کمک گرفتن از عوامل اقتصادی به حیطه روانشناختی و روان شناسـی اجتمـاعی و در نهايـت
نتیجه آن جامعه شناسی سیاسی است .بنابراين طبق مدل زير نظريه ديويس به يـک معنـی يـک
نظريه اقتصادی -روانشناختی میباشد که نتايج سیاسی و جامعهشناختی در پی دارد.

1-Karl Heinrich Marx
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شكل  .مدل نظری دیویس

ديويس معتقد است ،فقر يا «محرومیت مطلق »2نمی تواند به صـورت عامـل محرکـی بـرای
شورش و انقالب عمل کند .زيرا در فقر مطلق مردم بـیش از همـه چیـز در پـی رفـع نیازهـای
ضروری خويش هستند و انریی فیزيکی و روانی خويش را تنها در فرايند ادامه حیـات و زنـده
ماندن به کار میگیرند .در چنین وضعیتی افراد کاری به اجتماع ندارند و از هـر فعـالیتی کـه بـه
زنده ماندن ربطی ندارد خود را فارغ می کنند و اين در بهترين حالت به معنی تن به قضا سـپردن
و در بدترين حالت مترادف با ياس و خاموشی است« .وقتی مـردم در بـدترين شـراوط بـه سـر
می برند بعید است که دست به قیام بزنند»(همان .)141،چیزی که مهم است «محرومیت نسـبی»

1

است «اين محرومیت مطلق نیست که منجر به اعتراف میشود بلکـه محرومیـت نسـبی اسـت»
(گیدنز  .)661 ،2574در صورتی که اگر دوره نسبتاً طوالنی از رفاه وجود داشته باشـد ،طـی آن
اين انتظار ايجاد می شود که می توان نیازها را به طور داوم برآورده ساخت و يک اعتمـاد پويـا و
انتظاری تداوم يافته برای موقعیت بهتر زندگی شکل میگیرد .حال اگر پس از اين دوه طوالنی از
رشد و رفاه ثابت يک دوره افول پیش آيـد و شـاهد میـزان کـاهش کاالهـا و خـدمات باشـیم،
احساس ناامنی شکل می گیرد .ترسی مبهم يا خاص مبنی بر اين که پیشرفت ناشـی از گذشـت
طوالنی زمان ،به سرعت از دست خواهد رفت و افـراد عقیـده خواهنـد يافـت کـه ديگـر قـادر
نخواهند بود نیازهای خود را تامین سازند و در اين حالت شکاف وسیعی میان آنچه مـردم مـی
خواهند و آنچه به دست میآورند شکل میگیرد .البته همیشه میان انتظارات و واقعیات شـکاف
هست ،اما در چنین شرايطی انتظارات کماکان رو به رشد است و افول ناگهانی شرايط اقتصادی
1-absolute poverty

 - 1محرومیت نسبی به برداشت ذهنی افراد تأکید دارد .انسانها ممکن است از لحاظ ذهنی دچار محرومیت باشند
اما يک ناظر خارجی آنان را نیازمند نداند.

 21مطالعات جامعهشناختی .65- 28 :)21(81

باعث شکاف غیرقابل تحمل می گردد ،در نتیجه سطح بااليی از سرخوردگی به رفتار انقالبـی و
اعتراضات گسترده منجر می گردد« .اگر اين شکاف از حدی فراتر رود غیر قابل تحمل خواهـد
شد و نتیجه اين حس سرخوردگی ،پرخاشجويی جمعی است کـه در جنـبشهـا و انقـالب هـا
شاهد آن هستیم» ( مشیرزاده .)28 ،2591

شكل  .2منحنی  jدیویس به نقل از )(Davies 1962, 6

ديويس در ادامه مینويسد ،ثبات يا بی ثباتی سیاسی در نهايت به حالـت ذهنـی ،يـا حـال و
هوای مردم يک جامعه بستگی دارد ،يعنی افراد راضی يا بـی تفـاوت کـه از نظـر کـاال ،پايگـاه
اجتماعی و قدرت فقیرند ،ممکن است از نظر سیاسی آرام بمانند و طرف مقابـل آنهـا شـورش
کند ،به هما ن نسبت و شـايد هـم بیشـتر احتمـال دارد کـه تنگدسـتان ناراضـی طغیـان کننـد و
ثروتمندان راضی با انقالب مخالفت نمايند .در مقايسه با تامین محسوس و مناسـب يـا مناسـب
غذا ،برابری و آزادی ،بیشتر حالت نارضايتی ذهنی است که موجب انقـالب مـی شـود .حالـت
انقالبی ذهنی نیاز به انتظار مداوم ،هر چند پويا نسبت به دسترسی به فرصت بیشتر برای ارضای
نیازهای اساسی دارد ،که ممکن است دامنـه گسـتردهای از ارضـای نیازهـای «جسـمی» محـض
( خوراك ،پوشاك ،پناهگاه ،تندرستی و ايمن بـودن از آسـیب بـدنی) و «اجتمـاعی» (پیونـدهای
عاطفی ،خانوادگی و دوستانه) باشد .البته جزء مکمل و ضروری اين امرتهديد جـدی و مسـتمر
نسبت به ارضای اين نیازهاست ،نه آن تهديدی کـه صـرف ًا متوجـه بقـای شـخص باشـد ،بلکـه
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تهديدی که افراد را در حالت ذهنی ويژه ای قرار می دهد که باور کنند در ارضای يک يـا چنـد
نیاز اساسی خود توانايی ندارند .نظريه ديويس بعدها توسط رابرت گر بسط بیشتری پیدا میکند،
او با رويکردی روانشناسانه به بحث خشونت جمعی و سیاسی میکوشد تا علت پیدايش آنها را
تبیین کند ( وی خشونت سیاسی را به عنوان تمامی حمـالت فراگیـر کـه در درون يـک جامعـه
سیاسی علیه ریيم سیاسی و بازيگران آن -شامل گروههای سیاسی رقیب و صاحبان قدرت -يا
سیاستهای آن انجام گیرد ،تعريف میکند) .برخی نظريه رابرت گر در زمینه انقالب را مکمـل
نظريه ديويس (منحنی جی) 2دانسـته انـد ،گفتـه شـده اسـت ديـويس بـا ديـدگاهی اقتصـادی،
محرومیت نسبی را عامل بروز انقالبها معرفی میکند ولی رابرت گر گـامی بـه پـیش نهـاده و
انتظارات فزاينده انسانها را -حتی در فقدان محرومیت واقعـی -عـاملی در بـروز خشـونتهـا
میشناسد.
با نگاهی اجمالی به کتاب رابرت گر در می يابیم که وی در واقع دو کار عمده در رابطـه بـا
نظريه ديويس انجام داده است:
 -2رابرت گر نظريه ديويس را بسط داده و آن را فراسوی يک تبیین صرفاً اقتصادی برده
است ،وی غیر از سرخوردگی ناشی از افول بعد از رشد اقتصادی عوامل متعـدد ديگـری را
نیز به عنوان عوامل پرخاشگری معرفی می کند و به تبیین خود دامنه قابل توجهی میدهد که
بررسی آن در اين مقال نمیگنجد.
 -1وی مفاهیم عنوان شده در نظريـه ديـويس را از سـطح تعريـف مفهـومی بـه سـطح
عملیاتی برده است ،گر در کتـاب خـود مـینويسـد « :يکـی از کاربردهـای عمـل مـدلهای
محرومیت نسبی اين است که استنتاجات نظاممند درباره تاثیرات تحوالت را در شاخصهای
عملکرد اجتماعی واقتصادی تسهیل میکند .شاخص های عملکرد اقتصادی و فعالیـت مـالی
حکومت نمونههايی را در اختیار میگذارند .می توان به جای توسـل بـه اسـتنتاج نارضـايتی
اقتصادی از طريق معیارهايی مانند درامد سرانه در کشور  Xدر مقايسه با کشـور  Yيـا نـر
رشد نسبی آنها ،آن را به صورت دقیق تـری از طريـق الگوهـايی ماننـد افـول کوتـاه مـدت
 - 2مبنا و پايه نظريه محرومیت نسبی ،نظريه روان شناختی سرخوردگی ـ پرخاشگری است که مدعی است
سرخوردگی افراد در دستیابی به اهداف باعث ايجاد پرخاشگری در آنها شده است و هرچه سرخوردگی شديدتر
باشد میزان پرخاشگری علیه منبع سرخوردگی نیز بیشتر خواهد بود.
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بهرهوری به دنبال دورهای از تولید باثبات (محرومیت نسبی نزولی) و تغییرات کوتـاه مـدت
در نر تورم ،قیمت کاالها يا بهـره وری کلـی نسـبت بـه میـزان آنهـا در گذشـتههـای دور
(محرومیت نسبی نرولی يا صعودی) استنتاج کرد .اطالعاتی در مورد دسـتمزد و حقـوق بـه
صورت سریهای زمانی برای گروههای مختلف شـغلی در بسـیاری از جوامـع مـدرن و در
حال نوسازی وجود دارد که میتوان از آنها رفاه و در بعضی موارد ،محرومیت نسبی منزلتـی
را استنتاج کرد .همچنین میتوان به شکلی نظاميافته به دنبال شواهدی دال بر وجود وضعیت
ناشی از انتظارات فزاينده گشت ،شرايطی مانند نر افزايش آموزش و سواد اعالم برنامههای
اصالحی ،طرح ايدوولویی های نوسازی توسط رهبران سیاسی و بسیج شهروندانی که پـیش
از آن مشارکت نداشتند به منظور فعالیت سیاسی و انجمنی» (گر .)81 ، 2577
بدين ترتیب به طور خالصه می توان عنوان کرد کـه عـواملی را کـه رابـرت گـر بـه عنـوان
شاخصهای نشاندهنده محرومیت يا رفاه اجتماعی میشناسد عبارتند از  -2تورم -1 ،بهرهوری
کلی و  -5دستمزد ،همچنین عواملی که وی به عنوان فاکتورهای افزايش انتظارات معرفی میکند
عبارتند از  -2آموزش و سواد -1 ،برنامه های اصالحی و  -5طـرح ايـدوولوییهـای نوسـازی
توسط رهبران سیاسی ،مقاله حاضر به منظور تطبیق تئوری ديويس با انقالب ايران ،قراوت رابرت
گر را که بی شک يکی از درستترين و کاملترين برداشتها از نظريه ديويس است را به عنوان
مبانی نظری و تکمیل تحقیق خود انتخاب نموديم.
 . -2موافقان نظریه دیویس در خصوص انقالب ایران


حسین ب شیريه از موافقان تطابق شرايط انقالب ايران با نظريه ديويس چنین مینويسد...(( :
با نگاهی به وضعیت ايران در پرتو نظريه های فوق به نظر می رسد که دوره 2879-2875
يعنی سالهای قبل از انقالب با نظريه ديويس همخوانی دارد .به اين ترتیـب نشـان خـواهیم
داد که چگونه افزايش منابع اقتصادی طی مـدتی کوتـاه انتظـارات طبقـات فـرو دسـت را
افزايش داد ،و چگونه طی دوره بحرانی که پس ا ز آن آمد ،انتظارات کماکان رو به افزايش
بود اما توان ریيم در پاسخگوی به آنها رو به افول نهاد))( .مشـیرزاده  .)57 ،2571بشـیريه
دلیل مناسب بودن نظرية »منحنی جی» را برای تبیین انقالب اسالمی اين نکته مـیدانـد کـه
نظريه ديويس صرفاً توضیح وضع عمومی اقتصاد قبل از وقوع انقالبات و تصورات مردم از
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اوضاع اقتصادی و نیز تأثیر اين تصورات بر فعالیـت انقالبـی اسـت ،وی بـه کمـک نظريـه
«منحنی جی» ،در پی پاسخ به اين مسئله است که چـه عـاملی موجـب تشـديد و اسـتمرار
فعالیت انقالبی مردم در سال  2517شد که در سال  2541وجود نداشت؟


«نیکی کدی »2نیز از ديگر موافقان اين تطابق اسـت ،وی در مقالـه «چرايـی انقالبـی شـدن
ايران» اينگونه اظهار نظر میکند :درانقالب اسالمی نه تنها بسیاری از طبقات متوسط سنتی و
مدرن نارضايتی خود را بروز دادند بلکه بسیاری از کشاورزان و کارگرانی که از ريشه اولیه
خود جدا شده بودند نیز از وضع موجود شکايت داشتند .به عالوه قبل از انقالب نیز پديده
«منحنی  "Jوجود داشت که بر طبق آن به دنبال يک پیشـرفت اقتصـادی ،سـقوطی در ايـن
عرصه به وجود آمده بود .به هر حال اين موضوع و ساير نیروهـای اقتصـادی در حـدو
انقالب اهمیت داشتند«.کدی درکتاب «ريشه های انقالب ايران» تحوالت در سطوح مختلف
را برای تبیین انقالب اسالمی مطرح می کند...همچنین به وجـود حالـت کالسـیک قبـل از
انقالب يعنی بروز مشکالت اقتصادی پس از دوره رشـد و شـکوفايی و در نتیجـه شـکاف
میان انتظارات و واقعیات را نیز مورد توجه قرار می دهد»(.مشیرزاده.)41 ،2571 ،



انديشمند ديگر «فرد هالیدی »1است ،هالیدی اگر چه مستقمیاً از نظريـه و منحنـی ديـويس
نامی نمی برد ولی در قسمت اقتصادی تبیین خود از انقالب ايران از همـان مـدل تئوريـک
استفاده می کند .وی درکتاب «ديکتاتوری و توسعه سـرمايه داری در ايـران» مـی نويسـد،
«دولت توانسته است از طريق مصرف کـردن درآمـد نفـت ،افـزايش مـواد مصـرفی بـرای
بخشهای بزرگی از جمعیت و امیدواری هايی که چنین اقداماتی همـراه آورده ،درگذشـته
برای خود حمايت موقتی دست و پا کند يا دست کم باعث سکوت و تسلیم شود اما دولت
از اين به بعد (به علت کاهش عوايد نفتی) و به ويژه دهه  2899قادر به انجام چنین اقدامی
نخواهد بود»( .هالیدی  .)181 ،2519وی در استنتاجات نهايی خود ،علت انقالب ايـران را
عمدتا نفتی و در بروز شکاف ها و تغییرات و بحرانهای پیش از انقالب می داند .



«جان فوران »5نیز پیدايش «منحنی ديويس» را در انقالب ايران بی تاثیر نمی داند(( .پـس از
سال  2877بر اثر تالقی تاريخی چند عامل آتش انقالب شعله ور شد .تناقضات ايـن مـدل
1- Nikkei Keddie
2- Fred Halliday
1- Jahn Foran
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انباشت در کنار کسادی جهانی طی اين دوره ،شکوفايی نفتی را خاتمه بخشید و نر رشـد
اقتصادی را کاهش داد .اين به معنای حرکت رو به پـاوین «منحنـی ديـويس" در خصـوص
طبقات متوسط و فرادست و وخیم تر شدن شرايط بود))( .فوران .)151 ،2595
در مجموع از ديدگاه کسانی که با چنین تطبیقی موافقاند می تـوان ايـن تحلیـل را در نظـر
گرفت که روند نوسازی در ايران که از سالها قبل از انقالب آغاز شده بود نقطه شـروع افـزايش
انتظارات بوده است اين روند بعدها با افزايش بهای نفت بر میزان برخـورداریهـای عمـومی از
اين روند افزوده می افزايد .اما در سالهای آخر به ناگاه به داليلی مانند کاهش تقاضای نفـت در
اروپا و در نتیجه کاهش بهای نفت ،رکود اقتصادی گريبان جامعه را میگیرد که نتیجه آن فاصله
غیر قابل تحمل و گسترش اعتراضان جمعی و در نهايت منجر به تحقـق انقـالب اسـالمی مـی
شود.
 .2-2مخالفان نظریه دیویس در خصوص انقالب اسالمی


فرامرز رفیع پور در کتاب «توسعه و تضاد »2درباره نظريه ديويس چنـین مـی نويسـد(( :در
مورد ايران ديديم که در سالهای بین  11تا  41تعـداد باسـوادان و دانشـجويان بـه سـرعت
افزايش يافته بود .وضعیت درآمد مردم نیز از آن طريـق بهبـود يافتـه بـود کـه ابتـدا تولیـد
ناخالص ملی ،در پی فروش نفت با قیمت مناسب به طوری بی سابقه افزايش يافـت .ايـن
افزايش تولید ناخالص ملی به صورت خطی و ممتد تا سال  2516که اولین جرقه انقـالب
در شهر قم ( 28دی ماه) زده شد و به شهرهای ديگر سرايت کرد ،ادامـه داشـت ،بنـابراين
«منحنی  »Jاز آقای ديويس که عده ای از تحلیل گران و دانشمندان مايلند انقالب ايـران را
به آن پايه تبیین نمايند .به طور روشن و واضح بر اساس آمار بانک مرکـزی بـدون ترديـد
درباره انقالب ايران رد و ابطال می گردد))( .رفیع پور.)76 ،2577



تحلیل ديگری که مخالف انطباق شرايط انقالب ايران با نظر ديويس است ديدگاهی اسـت
که در کتاب درسی دانشگاهی «انقالب اسالمی و چرايی و چگونگی رخداد آن" آورده شده
است .مبارزه طوالنی ضد فرهنگی ریيم شاه فرضیه تطابق انقالب ايران با «منحنی ديويس»
را مخدوش می کند ،در عین حال ماهیت مذهبی انقالب ايران با نظريه ديويس در تعارف
2- Modernization and conflict
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است .در مورد جنبه های اقتصادی هم در کتا ب امده است در مـورد ايـران حتـی اگـر بـا
توجه به جدول رشد تولید ناخالص ملی بگوویم که يک بهبودی طوالنی مـدت در شـرايط
زندگی مردم در کشور ر داده بود ،اوالً اين جدول دارای اين مشکل است کـه چگـونگی
توزيع درآمد را نشان نمی دهد و ثانیاً با دقت در اطالعات همین جدول در مـی يـابیم کـه
فاصله و شکاف ايجاد شده قوی نیست و نمی تواند غیرقابل تحمـل خوانـده شـود( .نهـاد
نمايندگی .)267 ، 2579


پناهی نیز در پژوهشی نشان داده است عامل ارزشـی و فرهنگـی در تحقـق انقـالب ايـران
بیشتريت نقش را داشته و عامل اقتصادی در اين زمینه از اهمیت چنـدانی برخـوردار نبـوده
است .از  618شعار مطرح شده درباره; اهداف و ارزشهای انقـالب اسـالمی 162 ،شـعار
(حدود  )%49درباره; اهداف و ارزشهای سیاسی بوده و نشان دهنده; نوع نظام سیاسـی و
ويژگی های آن از نظر انقالبیون و مردم بوده است .ولی اکثر اين شعارها دربـاره; اهـداف و
ارزشهای فرهنگی مطرح شده است که  518شعار (حدود  )%14از اين شعارهاسـت .ايـن
حجم از شعارهای انقالبیون درباره; فرهنگ ،چه بسا نشان دهنده; نارضايتی بیشتر مردم از
وضعیت فرهنگی جامعه و ریيم باشد .اهـداف و ارزشهـای اقتصـادی شـامل  58شـعار
(حدود  )%6از اين شعارهاست که بیـانگر اولويـت کمتـر بعـد اقتصـادی از نظـر مـردم و
انقالبیون است (پناهی .)2598



میشل فوکو 2نیز به نحوی تئوری ديويس در خصوص انقالب ايران را رد می کند .او معتقد
است اگر انقالب اسالمی انقالبی اقتصادی بـود نبايـد قشـر هـای مرفهـی چـون کارکنـان
هواپیمايی ملی ايران يا کارگران پااليشگاه آبـادان در آن شـرکت مـی کردنـد ،در آن زمـان
مشکالت اقتصادی ايران به حدی نبود که که بتواند ملتـی را در گـروه هـای میلیـونی بـه
خیابان ها بکشاند «. .اين انقالب نمی تواند با انگیزه های مادی و اقتصادس صورت گرفتـه
باشد زيرا جهان شاهد شورش و قیام همـه ملـت ايـران علیـه قـدرتی بـود کـه مشـکالت
اقتصادی اش به آن اندازه بزرگ نبود» (يوسف زاده .)298 ،2599او معتقد بود آنچه انقالب
ايران را از ديگر انقالبات متمايز می کند منطق و فرهنگ شیعی موجود در ماورای آن بود.

1-Michel Foucault
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برخی نیز توسعه اقتصادی و مدرنیزه کردن ریيم را عمدتا سیاسـی دانسـته و آن را سیاسـتی
می دانستند که از سوی ریيم با هدف حفظ منافع انتخاب شده بود .مـدرنیزه شـدن جوامعـه در
حال گذار از جمله ايران هم يک جريان به غايت انتخابی بوده که توسط هیات حاکمه ی آن بـه
اجرا گذاشته شد (کمالی.)66 ،2592

 .3فرضیات تحقیق
ادعای تطبیق تئوری ديويس بر اساس قراوت «رابرت گر» با انقالب اسالمی نیازمنـد تحقـق
سه فرف و يا شرط عمده میباشد.
 .2در دوران قبل از تحقق انقالب رشد سريع اقتصادی و همزمـان بـا آن بهبـود در شـرايط
زندگی مردم شکل گرفته باشد.
 .1در دوران قبل از انقالب در نتیجه رشد اقتصادی سطح توقعات و انتظارات مردم افزايش
يافته

باشد.

 .5در مقطع انقالب و در سال های منتهی به انقالب ،شاهد افت ناگهانی ،سقوط يا بازگشـت
اقتصادی اما افزايش توقعات در جامعه باشیم.
اگر وضعیت اقتصادی ،اجتماعی در دوران قبل از انقالب در ايران هر سه شرط فوق الذکر را
توامان داشته باشد به اين معنی است که انقالب ايران تا حد زيادی به وسیله نظريه ديويس قابل
تبیین است .ولی اگر حتی يکی از آنها برقرار نباشد میتوان نتیجه گرفت که انقـالب ايـران بـر
نظريه ديويس منطبق نبوده و چنین نظريه ای تبیین کننده کاملی برای انقالب ايران نیست .اکنـون
به منطقیترين راه انجام اين تحلیل يعنی بررسی فرضیههای تحقیق میپردازيم .فرضیههـايی کـه
شاخص سازی آن ها بر اساس نظريه تکمیلی رابرت گر از تئوری ديويس استخراج شده است.
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 .4یافته های پژوهش
 . -4بررسی شرط نخست :آیا در زمان قبل از انقالب شاهد دوره «رشد اقتصادی» بودهایم؟
در مورد اين فرضیه همه موافقان و حتی مخالفان نظريه ديويس بر اين واقعیت اذعان دارنـد
که در ده ساله قبل از انقالب شاهد يک دوره شکوفايی اقتصادی بودهايم به عنوان مثال رفیع پور
صراحتاً عنوان می کند که تولید ناخـالص ملـی در پـی فـروش نفـت بـا قیمـت مناسـب بطـور
بیسابقهای افزايش يافت و به همین دلیل وضعیت معیشت مردم مناسب تر شده بود .آمار رسمی
نیز چنین ادعايی را تايید میکند ( .تولید ناخالص ملی به قیمت بازار در سال  2548از  752/1به
 1947/6در سال  2517و  6949/1در سال  2519رسید و همچنین تولید ناخالص ملی به قیمت
ثابت در سال  2548از  2598/9به  5565/1در سال  2519افزايش يافت) ( سالنامه آماری کشور
.2)741 ،2518
آمار منتشره از سوی بانک مرکزی نیز مبین همین امر میباشد «تولید ناخالص ملی »1ايران از
 58/5واحد در سال ( 2548به قیمت ثابت سال  )2515به  214/5واحد در سال  2511افـزايش
يافته بود .و درآمد ارزی ايران حاصل از صادرات نفت و گاز از  2/5میلیارد دالر در سا ل 2548
به  19/7میلیارد دالر در سال  2511صعود کرده بـود .بـا مشـاهده دقیـقتـر ارقـام ايـن جـدول
درمی يابیم ،عالوه بر صنعت نفت« ،در بخش کشاورزی  ،صنايع ،معـادن و خـدمات نیـز شـاهد
رشد اقتصادی بوده ايم .به عنوان مثال»« ،بخش خـدمات از  47/7در سـال  2548بـه  221/1در
سال  2511افزايش يافته است( ».مرکز آمار ايران)« .در بخش صنعت که در ايـن دوران از 9/49
واحد در  2549به  21/97واحد در سال  2516افزايش داشت قدم های موثری برداشـته شـد و
عوايد سرشار حاصل از درآمدهای نفتی ،بخش صنعت را با رشد شتابان بـه حرکـت در آورد و
صنايعی همچون نفت ،گاز ،پتروشیمی و مجتمعهای وسیع و گسترده صنعتی را در سراسر کشور
ايجاد کرد» (رزاقی .)196 ،2572
منابع مختلف آماری اين دوره نشان از رشد شتابان بخش صنعت دارند« .سـال  2547رشـد
صنعتی به  24درصد و در سال  2511-5به 27درصد رسید و بیشتر واحدهای صـنعتی از رشـد

 - 2تولید نا خالص ملی بر حسب گروههای اصلی فعالیتهای اقتصادی به قیمت جاری در سالهای .2519- 2548
 - 1ارزش کل کاال ها و خدمات تولید شده توسط يک کشور را تولید ناخالص ملی يا ) )GNPگويند.
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بااليی برخوردار شدند .در اواخر اين دوره حدود دو میلیـون نفـر در واحـدهای تولیـد صـنعتی
مشغول به کار شدند و نسبت اشتغال در بخش صـنعت از  28/8درصـد بـه  59درصـد رسـید.
تولیدات صنايع مصرفی از قبیل پارچه بافی  ،سیمان و قند چندين برابر افزايش يافت .تولیـدات
پارچههای نخی بین سالهای  2559تا  2512به  7برابر رسید و به کشورهای همسايه نیز صـادر
میشد ( ».سیفاللهی  .)97 ،2574گسترش روز افزون کارگاههای کوچک و بزرگ صنعتی نشان
می دهد که بخش صنعت در اين سالها به شدت روبه توسعه بوده اسـت« .نتـايج سرشـماری از
کارگاه های بزرگ صنعتی کشور نشان می دهد تعداد اين کارگاهها در سال  2519از  5799بـه
 4194واحد در سال  2519رسیده است( ».سالنامه اماری  .)462 ،2518در خصـوص شـاخص
«درآمد ملی »2دادهها نشان می دهد که درآمد ملی ايران نیز از  2991/4میلیارد ريال در سـال 48
(به قیمت ثابت سال  )2515به  5148/9میلیارد ريال در سال  2511افزايش يافته اسـت (بانـک
مرکزی ايران) .و همچنین «در آمد ملی» بر حسب فعالیت های عمده اقتصادی به قیمـت جـاری
نیز افزايش يافته است«.اين درآمد از  188/4در سال  2548به  4148/1در سال  2517و 1612/9
در سال  2519افزايش داشته استة» ( سالنامه آماری  .)144 ،2518افزايش کلـی ثـروت ملـی در
طول سالهای  2865-2871به ويژه رشد شتابان آن در نیمه دهه  2879با مزايايی که برای بخش
وسیعی از جمعیت و از جمله طبقه کارگر صنعتی در بر داشـت بـه ثبـات ریيـم کمـک کـرد».
(دفرونزو .)66 ،2578
تولیدات صنعتی نیز با رشد چشمگیری روبرو شـد و از  1درصـد در سـال  2865بـا 2895
کارخانه به  19درصد در سال  2877با  7898کارخانـه افـزايش پیـدا کـرد( ».دفرونـزو .)2578
جدای از تولید ،ارزش اين نوع از تولیدات نیـز دارای رشـد چشـمگیری بـوده اسـت « .ارزش
تولیدات کارگاه های بزرگ صنعتی کشور در سال  2515از  511995به  148852در سال ،2511
 175554در سال  2517و  642486در سال  2519رسید( ».سالنامه آماری .)491 ،2518
بنابراين در ارتباط با رشد صنعتی ايران قبل از انقالب ،میتوان گفت در سـال  2559برنامـه
دوم شروع شد که به همراه برنامه سوم و چهارم شاه ،بهترين و طاليیترين دوران اقتصادی ايران

 - 2درآمد ملی عبارت از مجموع درآمدهای کسب شدۀ اتباع يک کشور ،در چارچوب يک اقتصاد ملی در يک
دورۀ معین اقتصادی پس از کسر سرمايههای مصرفی است.

جمشیدیها و اویسی فردویی .8231 .تطبیق نظریه دیویس با انقالب اسالمی ایران 33

را رقم زد .در برنامه دوم و سوم ،رشد اقتصادی درحالیکه  6درصد پیش بینی شده بود ،حتی تـا
 6/6درصد افزايش پیدا کرد که رشد اقتصادی قابل توجهی اسـت حتـی در سـالهـای بعـد از
انقالب ،اين رشد اقتصادی در کشور تجربه نشده است « .شاه در فاصله زمانى 2516ـ  2541بـه
طور چشمگیرى برنامههاى اجتماعى و اقتصادى خود را توسعه داد .پشتوانه اصلى اين برنامهها،
عايدات نفتى بود ،که از  111میلیـون دالر در سـال  ،2541بـه  19میلیـارد دالر در سـال 2511
رسید( ».آبراهامیان  .)541 ،2577همه اين موارد مويد اين میباشند که ايران در  29ساله قبـل از
انقالب شاهد دوره رشد سريع اقتصادی بوده است ،بنابراين با استناد به دادههای فوق شرط اول
نظريه ديويس قابل تايید است.
 .2-4بررسی شرط دوم  :آیا در دوران قبل از انقالب سطح انتظارات مردم افزایش یافته بوده است؟

«رابرت گر» افزايش سطح توقعات را با  5معیار «افزايش آموزش و میزان سواد»« ،برنامههای
اصالحی» و «طرح ايدوولوییهای نوسازی توسط رهبران سیاسی» در نظر گرفته است .که از بین
سه شرط مذکور ،معیار «سطح آموزش» و « طرح ايدوولویی» مورد سنجش قرار گرفته است.


معیار اول« :آموزش و سواد» ؛ طبق آمار منتشره در آن دوره ما شاهد رشد باالی افراد باسواد
در جامعه ايران بوده ايم .بدين ترتیب که در سرشماری سال  2551تنها  %21/4مردم ايـران
باسواد بودهاند .اين رقم در سرشماری سال  2541به  ، %18/4در آمارگیری سـال 2547بـه
 ، %55/4در سال  2519به  ،%56/8در سال  2512به  %57/7و در سرشماری سال  2511به
 %47/1کل جمعیت ايران افزايش يافته است .به همین ترتیب شـاهد رشـد فزاينـده تعـداد
دانش آموزان و دانشجويان هستیم .تعداد دانش آموزان از  6/216هزار نفر در سال تحصیلی
 2511-2515به  9/174هزار نفر در سال تحصیلی  2516-2517افزايش يافته است و تعداد
دانشجويان نیز از  215 /224هزار نفر در سال تحصیلی  2511-2515به  269/599نفـر در
سال تحصیلی  2516-2517رسیده است« .تعداد دانشجويان در سال تحصیلی  14-11رقم
 212891و در سال  11-16رقم  215521و سال  16-17رقم  269599و در نهايت در سال
تحصیلی  17-19به رقم  271671رسید( ».سالنامه آماری  2)259 ،2518در اين سالهـا بـا
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گسترش شديد افراد تحصیل کرده و باسواد مواجه میشـويم« .رقـم افـراد باسـواد ار 21/1
درصد در سال  2551به  47/2در سال  2511رسید ( ».سازمان برنامه و بودجه مرکـز آمـار
 .)29 ،2565همچنین در همین دوره با تقاضای گسترده جهـت شـرکت در کنکـور مواجـه
میشويم « .روزنامه کیهان در خرداد  2516خبر می دهد که تعداد  619هزار نفر در کنکـور
سراسری شرکت کردند که کمتر از  49هزار نفر آنها به مراکز آموزش و عالی راه يافتنـد».
(کمالی  .)222 ،2592در کتاب توسعه و تضاد رفیع پور نیز آمده است« .تعداد دانشـجويان
دانشگاه ها و مدارس عالی بین سالهای  2548تا  2511از  67999به  214999نفر رسـید».
(رفیع پور .)72 ،2592
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معیار دوم« :طرح ايدوولویی» نیز به عنوان عامل ديگر برای افزايش سـطح توقعـات ،از دو
جهت دنبال میشود .اوال آنچه ذيل «تمدن بزرگ» و برنامـههـای نوسـازی ریيـم از طـرف
هیات حاکمه مطرح میشد .يعنی رشد و توسعه توهمزای مورد نظر شاه و نیز واردات انبوه
کاالهای مصرفی و خدماتی تا حـدی ارزان ،انتظـارات مـردم را افـزايش داد .امـا بـا افـول
ناگهانی اين وضعیت نارضايتی توده ای را تشديد شد .و ديگری برنامههای آگـاهی بخشـی
بود که توسط مخالفان هیات حاکمه به اشکال مختلـف مطـرح مـی شـد « .فرهنـگهـای
سیاسی مخالفان شاه بدين ترتیب در دسترس گـروههـا و طبقـه اجتمـاعی عمـدهای کـه از
توسعه وابسته دهه 2879م2519/ش آسیب ديده بودند قرار گرفت ( ».جـان فـوران ،2595
 .)111در اين زمینه می توان گفت بـا گسـترش و القاءآگـاهی سیاسـی و اجتمـاعی توسـط
رهبران انقالبی ،طرح مطالباتی چون :آزادی ،مشـارکت سیاسـی و حـق انتخـاب از سـوی
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طبقات مختلف جامعه روبه گسترش نهاد .وضعیتی که در نهايت منجر به افزايش توقعات و
انتظارات مردم شد ،مطالباتی که پاسخ به آن از سوی ریيم آسان نبود .بـدين ترتیـب شـرط
دوم نظريه ديويس نیز برقرار شده است.
 .3-4بررسی شرط سوم :آیا در سال های نزدیک

بکه رخکداد انقکالب شکاهد یک

سکقوط

اقتصادی در جامعه ایران بودهایم؟
در پاسخ به اين سوال نیز به تعاريف ديگر رجوع میکنـیم ،مفهـوم «بهـرهوری کلـی» کـه
توسط رابرت گر اراوه شده است يک مفهوم نسبتاً عام می باشـد و در شـاخصهـای منتشـره از
سوی بانک مرکزی چنین آمارهای وجود ندارد ،به همین دلیل به جای آن از شاخصهـايی نظیـر
«درآمد ملی» و «تولید ناخالص ملی» که مورد تايید کارشناسان اين زمینه نیـز مـیباشـد اسـتفاده
کرده ايم« .تولید ناخالص ملی ايران از سال  2548بطور متوسط در هر سـال  29واحـد افـزايش
داشته است اما در سال  2516شاهد رشد فقط  5واحدی تولید ناخالص ملی میباشیم» .2به نظر
میرسد در سال  2516دقیقاً روی قوس «منحنی  » Jقرار داريم .يعنی افزايش تولید ناخالص ملی
که در سال  15 ،2511واحد را نشان میدهد در سال  2516فقـط بـه  5واحـد در سـال رسـیده
است .هرچند مقدار آن هنوز مثبت است اما در سال  2517اين روند نزولی ادامه پیدا میکنـد و
در اين سال با کاهش شديد  19واحد در سال از تولید ناخالص ملی روبرو هستیم .ديگر آن کـه
تمامی فرآيندهای فوق الذکر در مورد درآمد ملی نیز صدق می کند .به همین دلیل شاهد افـزايش
شديد کسری بودجه در سال  2516هستیم« .رقم کسـری از  268/9میلیـارد در سـال  2511بـه
 419/4میلیارد ريال در سال  2516رسیده است يعنی قدر مطلق آن افزايش حدود  %169را نشان
می دهد ( ».سالنامه آماری  .)252 ،2517در خصوص «میزان تورم» نیز بايد گفت در حالی که از
سال  2548تا  2511شاخص بهای کاالها و خدمات به طور متوسط در طی هر سـال در حـدود
 29واحد افزايش را نشان می دهد « در سال  2516شاهد افزايش  51واحـدی قیمـت کاالهـا و
خدمات هستیم (به قیمت ثابت سال  )2515و اين به معنی وجود تورم بسـیار شـديد در سـال
2516می باشد( ».سالنامه آماری  .)2926 ، 2519در اين بین بیشترين میزان افـزايش قیمـت در
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سالهای  2511و  2516در نر مسکن و سوخت اتفاق افتاده است که از نیازهای بسیار اساسی
و مهم میباشند و می توانند باعث نگرانی های بسیار گسترده ای شوند .نتیجه مستقیم اين رخـداد
افزايش شديد در هزينههای خانوار بود .هزينههای خانواده در سال  2516حـدود  4برابـر سـال
 2511می باشد يعنی در طول  5سال شاهد جهش  4درصدی هزينه زندگی مردم هستیم که آنان
را تحت فشار اقتصادی و روانی شديد قرار داده بود( ».سالنامه آماری .)2915 ،2519
اقدامات ریيم در اين دوره جهت مقابله با تورم و بیکاری اثر گذار نبـود « .سیاسـت رفـاهی
ریيم با کاهش درآمدهای نفتی به بن بست رسیده بود .آهنگ شـتابان مهـاجرت روسـتاویان بـه
شهرها به خاطر بی توجهی دولت به آنان و از سوی ديگر نیاز شهرها به ويژه تهـران بـه کـارگر
سبب خالی شدن روستاها از سکنه و رکود بیشتر بخش کشاورزی و افزايش بهـای محصـوالت
اين بخش شد .در نیمه دوم سال  2516تورم به  49در صد رسید  ،نر رشد صنايع غیر نفتی از
 24/2درصد در سال  2511به  8/4درصد در سال  2516تنزل يافت( ».رهبری .)262 ،2595
آخرين شاخص مورد بررسی شرط سوم «میزان درآمد» میباشد .متاسـفانه آمـار مربـوط بـه
میزان درآمد بسیار ناقص ثبت شده است .اما همین آمار ناقص مبین نکات بسـیار مهمـی اسـت.
اول اين که ارقام مربوط به درآمد حاصل از مشاغل مختلف اگر چه افـزايش يافتـهانـد امـا ايـن
افزايش هرگز مناسب با تورم موجود در سالهای آخرين حکومت پهلوی نبوده است و دوم اين
که به نسبت درآمد خانوادههای حقوقبگیر افـزايش بیشـتری يافتـه اسـت ولـی در مشـاغل آزاد
کشاورزی و غیرکشاورزی افزايش درآمد بسیار اندك میباشد((.سالنامه آماری  .)729، 2519اين
امر نشان می دهد که با وجود شوك اقتصادی و تورم شديد ،خانوادههای حقوق بگیر توانستهانـد
تا حدود بسیار کمی موقعیت خود را حفظ کنند ولی خانوادههايی که به وسیله درآمد حاصـل از
مشاغل ديگر زندگی می کردند با توجه به افزايش بسیار اندك درآمد ،در شرايط اقتصادی بسـیار
بدی قرار گرفته بودند و اين با اين واقعیت که اکثريت مردم شرکت کننـده در انقـالب ايـران از
طبقات بازاری و کسبه بودند هماهنگی دارد .بنابراين توسعه صنعتی ،فرصـت پیشـرفت سـريع
صنعتی را بعد از چهار برابر شدن درآمدهای نفتی در سـال هـای  2514-2511فـراهم آورد امـا
همین روند توسعه ای منجر به رکود اقتصادی بعد از سال  2511زمانی که تقاضا برای نفت ايران
کاهش يافته شد ( ».امجد  .)241 ،2599از اوايل سال  11به علت تقلیـل در آمـد نفـت اجـرای
پرویه های سا ختمانی کاهش يافت و در نتیجه کارگران کشاورز به خیل بیکاران پیوستند چرا که
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با وضع بد کشاورزی در روستاها امکان بازگشت آنها غیر ممکن بود .در آمدهای نفتی روز بـه
روز کشور را در زمینه کشاورزی که يک صنعت استراتژيک است وابسته کرد .اختصاص بودجه
هنگفت به بخش نظامی همراه با کاهش قیمت نفت جامعه را دچـار بحـران و رکـود اقتصـادی
کرد «.حقوق بسیار بااليی که شاه به مستشاران و تکنسـینهـای نظـامی بیگانـه و ايرانیـان دارای
مهارت های فنی اختصاص داده بود به افزايش شـديد تـورم و افـزايش شـکاف درآمـدی میـان
کارکنان فنی و حرفهای از يک سو و بقیه مردم شد)Graham 1979( ».
با تو جه به مستندات و نتايج بدست آمده ،وضعیت اقتصادی دوران قبل از انقالب اسالمی تا
حد زيادی با تئوری ديويس و پیش فرفهای سه گانه رابرت گر مطابفت دارد .در انقالب ايران
هر  5شرط الزم برای تحقق شرايط ذکر شده در نظريه ديويس شکل گرفتـه اسـت و در دوران
قبل از انقالب اسالمی نوعی تطابق با «منحنی  » Jمشاهده می شود و عامـل اقتصـادی و شـرايط
روانی خاص ناشی از يک سقوط اقتصادی (قراوت رابرت گر) در زمینه سـازی انقـالب ايـران
حاکم بوده است .اما سوالی که همچنان باقی می ماند اين است که تئوری ديويس تا چـه حـدی
تبیین کننده شراوط اقتصادی قبل از انقالب است؟ به عبارت ديگر تا چه حدی مـیتـوان علـت
شکل گیری انقالب اسالمی را اقتصادی دانست؟

 .5بحث و نتیجه گیری
دادهها نشان می دهد ،تئوری ديويس با همه انتقاداتی که بر آن وارد است ،توانسته است بعـد
اقتصادی انقالب ايران را به خوبی تبیین کند ،زمانی که اين تئوری با قراوـت ويـژه رابـرت گـر
(رويکرد روان شناختی) آن همراه می شود از قدرت تبیینی بهتری برخوردار می گردد ،ديدگاهی
که از عوامل اقتصادی آغاز کرده و طی گذر از عوامل روانشناسـی و روانشناسـی اجتمـاعی بـه
مرحله يک جنبش سیاسی و در نهايت رخداد يک انقالب اجتماعی خاتمه میيابد .دادهها نشـان
دهنده رشد شتابان اقتصادی در دورهای و بعد افول ناگهـانی آن در دورهای ديگـر اسـت .همـان
چیزی که اين تئوری مدعی آن است .با اين وجود تبیین اين تئوری در ارتباط بـا انقـالب ايـران
دارای کاستی های عمده ای است .بايد توجه داشت که تئوریهای موجود هر يک تنهـا قـادر بـه

 63مطالعات جامعهشناختی .65- 28 :)21(81

تبیین بخشی از ابعاد انقالب بزرگ 2اسالمی خواهند بود .قدر مسـلم ،آن کـه تنهـا يـک تئـوری
امکان تأمین تبیین های پذيرفتنی و قابل قبول را نداشته ،چرا که عناصر مهّم نظريهها هر يـک بـه
تنهايی اين قابلیت را دارد تا در جوانب و زمانهای مختلـف بـه يکـديگر مبـدل شـوند .نظريـه
ديويس که عمدتا از جهت سنخ شناسی در زمره تئوریهای اقتصادی  -روان شناختی است نیـز
از اين قاعده مستثنی نیست .به همـین منظـور در تطبیـق ايـن نظريـه بـا انقـالب اسـالمی بـین
انديشمندان اجتماعی اجماع قابل قبولی وجود ندارد .برخی در تطبیق چنـین تئـوری ،اصـول و
مبانی غربی حاکم بر آن و تعمیمهای جهان شمول و نابجا بر فضای شرقی و جامعه ايران را زير
سوال بردند .عدم اعتبار و صحت داده های آمـاری بـويژه در زمـانی کـه جامعـه انقالبـی دچـار
بحران های مختلف است از انتقادات ديگر به اين تئـوری اسـت .نقـض ادعـای ايـن تئـوری بـا
واقعیت بیرونی اين است که در برخی از کشور ها با وجود شرايط مـورد نظـر ديـويس  ،هـیچ
انقالبی ر نداده است .مثال در امريکا در سختتـرين شـرايط اقتصـادی در اواخـر دهـه 2819
میالدی که منجر به ورشکسته شدن هزاران نفر شد و حتی بسیاری به علـت فشـار اقتصـادی و
ضرر مادی خودکشی کردند با اين وجود انقالبی ر نداده است .ضمن اينکه مفهوم پیشـرفت و
رونق اقتصادی به عنوان مدعای مرکزی نظريه ديويس را تا چه حـدی مـیتـوان در خصـوص
جامعه ايران قبل از انقالب بکار گرفت؟ اين پیشرفت در چـه زمینـه هـايی صـورت گرفـت؟ و
مکانیسم اين پیشرفت چگونه بود؟ بهبود شرايط زندگی مردم و بـه دنبـال آن افـزايش توقعـات
وقتی محقق می شود که درآمدهای ناشی از فروش نفت در راستای توسـعه اقتصـادی بـه معنـی
واقعی آن باشد ،چیزی که به نظر میرسد جامعهای با تسلط و هژمونی بیچون چرای دولت بـر
ارکان اساسی جامعه آن را برنمی تافت .وضعیتی که در دوره قبل از انقالب ر داد تا حد زيادی
به «رشد ناموزون» شباهت داشت .رشدی که تنها موجبات افزايش قدرت مالی حکومت و رشد
بی رويه بخش خدمات را به همراه داشت و ساير بخش های اقتصادی به فراموشی سـپرده شـده
بودند.

1

 .2بزرگی انقالب را می توان به وسیله وسعت تغییری که در هر يک از ابعاد نخبگان ،نهادهای سیاسی قديم و
ساختار اجتماعی بروز کرده است مورد سنجش قرار داد ( .کوهن.)19:2597 ،
 .2اقتباس از خالصه مقاالت کنگره بین اللملی تبیین انقالب اسالمی  2579ص74
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نظريه ديويس از بطن و متن جامعه و دورانی زاده شده است که دارای شرايط و ويژگیهای
خاص آن و متاثر از آن موقعیت است ،شرايطی که لزوما در جوامع ديگر قابل مشـاهده نیسـت.
تعمیم بخشی چنین نظريه ای برجوامع ديگر بدون مالحظات ويـژه ،تعمیمـی نـاروا و ناصـواب
خواهد بود .اين نظريه در طیف بندی هايی که صورت گرفته است عمدتا در زمـره تئـوریهـای
اقتصادی قرار گرفته است ،پیشینه نظری تاثیر اقتصاد بر دگرکونی اجتمـاعی بـا جامعـهشناسـی
انتقادی «کارل مارکس» آغاز شد .نظريه های اقتصادی درباره انقالب اسالمی شـامل آن دسـته از
نظرياتی است که به تحلیل عمدتا اقتصادی در باره انقالب ايران پرداخته اند در اين ديدگاه نقش
اصلی را در وقوع انقالب ايران ،اقتصاد و برنامههای اقتصادی و مشکالت مربوط به آن میداننـد
و ساير عوامل را فرعی و حاشیهای در نظر میگیرند.2
تبیین اقتصادی از انقالب اسالمی میبايست به عنوان يکی از تبیینهای انقالب در نظر گرفته
شود چنین تبیینی در خصوص انقالب اسالمی که بسیاری از نظريه پردازان داخلی و خـارجی از
آن به عنوان «انقالب فرهنگی» ياد کردند يقینا تبیین حداقلی است .1تحقق انقالب اسالمی نشان
داد انديشمندانی که در دهه  2519مدعی «پايان ايدوولویی» 5بودند تا چـه انـدازه خطـا کردنـد.
انقالب اس المی متعلق به عصری است که از آن به عصر پايان ايـدوولویی يـاد مـیکردنـد .ايـن
رخداد در عمل نشان داد که فرهنگ و ارزشهای دينی در تحوالت سیاسی و اجتمـاعی جامعـه
همچنان اثر بخش است.
در خصوص انقالب ايران مهمترين نقد وارد بر اين تئوری ،بیتوجهی آن به عامل فرهنگی و
ايدوولویی در انقالب ايران است .عاملی که تحقیقات بسیاری بر اهمیت آن صحه میگذارند .در
کتاب بررسی شعارهای انقالب آمده است:
- 2از جمله ديدگاههای اقتصادی می توان به نظريه استبداد نفتی ،نظريه توسعه ناموزون ،نظريه دولت تحصیلدار و
نوسازی شتابان اشاره کرد.
 - 1حاضری در کتاب «انقالب و انديشه» ،علی دوانی در کتاب «نهضت روحانیون ايران» ،منوچهر محمدی
در«تحلیلی بر انقالب اسالمی» ،لیلی عشقی در «زمانی غیر زمانها» ،باری روزن در« انقالب ايران :ايدوو لویی و
نماد پردازی» ،میشل فوکو و ديگران.
 - 5برخی نظريه پردازان معتقدند که عصر ايدوولویی و دين ايدوولویی به پايان رسیده است .اصطالح پايان
ايدوولویی را برای اولینبار "ادوارد شیلز" در سال  2811به کار برد .
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از آنجا که تعداد شعارهای مربوط به اهداف و آرمان های سیاسـی انقـالب در رديـف دوم
قرار گرفته است ،اهمیت کمتر اين بُعد را نسبت به بُعد فرهنگی نشان میدهد .به عبارت ديگـر،
يکی از علل انقالب اسالمی ،نامشروع بودن نظـام سیاسـی و ماهیـت و کـارکرد نظـام سیاسـی
سلطنتی و ریيم پهلوی بوده است که انقالبیون ،دگرگونی اساسی آن را نیـز ،مسـتقل از اهـداف
ديگر ،خواستار شدهاند .در نهايت ،اهداف و آرمانهای اقتصادی با کمترين تعداد شعارها ،نشـان
می دهد که نارضايتی مردم از وضعیت اقتصادی ریيم پهلوی چندان زياد نبوده است که مهمترين
آرمان انقالبیون متمرکز در دگرگونی وضعیت اقتصادی بـوده باشـد .گـر چـه توجـه بـه عامـل
فرهنگی به تنهايی به همان اندازه رويکرد تک عاملی اقتصادی قابل تامل است ،اما واقعیت ايـن
است که انقالب اسالمی بر خالف ديدگاه ها و تئوری هـای رايـج بـويژ رويکردهـای مـادی و
اقتصادی ،چشم انداز جديدی را در زمینه انقالبات و تئوری های مسـلط آن زمـان پـی افکنـد
(پناهی .)45-41 ،2597
گلدستون در مقالهای با عنوان «به سوی نسل چهارم نظريه های انقالب» چنین نوشت که در
تحلیل انقالب های «نسل چهارم» 2نظیر انقالب اسالمی ايـران بايـد بـه عـواملی نظیـر رهبـری،
ايدوولویی و هويت توجه و تاکید نمود .1جان فوران بر اساس مطالعات خود از انقالب اسالمی
عامل فرهنگی را در نظريه پردازی انقالب وارد کرده است و آن را بـرای تبیـین انقـالب عامـل
اصلی می داند ( پناهی  .)178 ،2579گرايش رهیافت فرهنگی در خصوص علل انقالب اسالمی
تنها به داخل ايران ختم نمی شود بلکـه بـه جـرات مـی تـوان گفـت بسـیاری از انديشـمندان و
ايران شناسان فرانسوی از چنین رهیافتی برای تبیین و چرايی انقالب ايران استفاده کردهاند.
نتیجه اينکه ،شناخت روابط علی و معلولی تحقق انقالب اسالمی و نگاه بـه انقـالب ايـران
خود مستلزم اتخاذ يک فلسفه و رويکرد جديدی متناسب با جامعه ايران است .جامعه ايران بـه
عنوان يک جامعه دينی ،شرايط فرهنگی ،تاريخی و اجتماعی خاص خود را دارد ،از اين جهـت
می بايست قبل از هر چیز رفتار اجتماعی و سیاسی افراد را در ارتباط و مثاثر از ارزشهای بومی،
دينی و ايدوولوی اسالمی مورد مطالعه قرار داد .بنابراين بررسی ريشهها ،علـل اصـلی و تـدوين
- 2نسلی که خود را از ديد ساختاری محض و جبرگرايی رهانیده و در مقابل ،عناصر متعددی مانند فرهنگ و
ايدوولویی،بسیج منابع و توسعه نامتوازن و ...را مورد توجه قرار داده است.
 - 1جمعی از نويسندگان "انقالب اسالمی ايران" قم.
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مدلی 2کارآمد جهت تئوری پردازی در خصوص انقالب اسالمی ،تنها با گذر از چنـین فراينـد و
مکانیسمی امکان پذير است .شرايطی که جیمز ديويس در مدل نظـری خـود از آن غافـل بـوده
است.
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