بررسی و نقد کتاب روزهای انقالب

سجاد صداقت

دکترای علوم سیاسی

چکیده

هســتة اصلــی پژوهــش مــری هگلنــد در کتاب روزهــای انقــاب اســتفاده از فرایند سیاســی
«طایفهکشــی» بــرای توضیــح عمــل سیاســی مــردم روســتای علیآبــاد بیــن ســالهای
 1979-1978اســت .کتــاب تــاش میکنــد بــا اســتفاده از رویدادهایــی چــون اعتصــاب و
اصالحــات ارضــی ،بــه تفســیر واکنــش مــردم علیآبــاد در روزهــای انقــاب بپــردازد و قیــام
محلــی پــس از انقــاب را نیــز در کنــار همیــن رویکــرد دســتهبندی میکنــد .رویکــردی
کــه ایــن کتــاب اتخــاذ کــرده ،ایــن اســت کــه گرایشهــا ،جهانبینیهــا ،ارزشهــا،
انتظــارات و پیچیدگیهــای رفتــاری مــردم در قبــال سیاســت برخاســته از شــرایط واقعــی،
آنچنــان کــه بهچشــم آنهــا میآیــد ،اســت و واکنشــی منطقــی اســت بــه ایــن شــرایط،
درســت شــبیه داليــل فهمپذیــری کــه براســاس آنهــا مــردم مســیری را برمیگزیننــد تــا
بهجــای دیگــری برســند و در همیــن حــال آن مســیر را میســازند .ســپس ایــن مجموعــه
ارزشهــا ،انتظــارات و رفتارهــا بــر ارزیابیهــا تأثیــر میگــذارد و اتفاقــات جــاری را کانالیــزه
میکنــد .همــة اینهــا بــا هــم میتوانــد پارادایمهــای فراینــدی نامیــده شــود :الگوهایــی
فرهنگــی بــرای رفتارهایــی کــه در جامعــه رایــج اســت .ایــن الگوهــا در خدمــت انتقــال
و نظــمدادن بــه رفتارهــای مربــوط بــه موقعیتهــا و وقایــع کنونــی اســت؛ و نتیجــهاش
فراینــدی نمون ـهوار اســت .بدیــن ترتیــب ،وقایــع جــاری در پرتــو پارادایمهــای فراینــدی
موجــود تفســیر میشــوند.

واژههای کلیدی:

طایفه ،طایفهکشی ،انقالب ،اصالحات ارضی ،فرایند سیاسی ،زنان
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مقدمه
تاریــخ معاصــر ایــران در طــول ســالهای اخیــر دســتمایة پژوهشهــای بســیاری
نــزد پژوهشــگران غربــی بودهاســت .ایــن بخــش از تاریــخ ایــران یکــی از آن
موضوعاتــی اســت کــه نهتنهــا توجــه بســیاری از محققــان ایرانــی را بهخــود
جلــب کــرده بلکــه شــرایطی را بهوجــود آورده کــه بســیاری از پژوهشــگران در
حوزههــای مختلــف علــوم انســانی بــه ایــران و تاریــخ معاصــر آن از زاویههــای
گوناگونــی توجــه نشــان دهنــد .بخــش مهمــی از ایــن پژوهشــگران ـ فــارغ از
داشــتن اصالــت ایرانــی یــا نــه ـ امــروز در دانشــگاههای مهــم دنیــا بــر روی تاریــخ
معاصــر ایــران کار میکننــد و ایــن امــر باعــث شــده بهخصــوص در دههــای اخیــر
کتابهــای زیــادی دربــارة مســیر رویدادهــا در ایــران منتشــر شــود کــه هــر یــک
از آنهــا در زمینـة تخصصــی خــود بخشــی از اتفاقــات و حــوادث را مــورد بررســی
قــرار دادهاســت« .ایــران» یکــی از آن پروژههایــی اســت کــه همــواره جذابیــت
زیــادی بــرای محققــان و پژوهشــگران غربــی داشــته و همــواره بحــث دربــارة ایــران
و تاریــخ آن یکــی از مهمتریــن بحثهایــی بــوده کــه تحقیقــات دانشــگاههای
مهــم دنیــا را بهخــود اختصــاص دادهاســت .شــاید یکــی از دالیــل اهمیــت ایــران
و بهطــور ویــژه تاریــخ معاصــر آن بــه ایــن امــر بازگــردد کــه در طــول ســدههای
خ داده کــه هــر یــک میتوانســته دســتمایة
اخیــر اتفاقــات بیشــماری در آن ر 
بحثهــا و مباحــث فراوانــی باشــد .از ســوی دیگــر نق ـش دولتهــای خارجــی در
تاریــخ معاصــر ایــران و تأثیرگــذاری آنهــا بــر روی رویدادهــا نیــز باعــث شدهاســت
کــه ایــن امــر جنبههــای مختلفــی بــرای بررســی داشــته باشــد.
ضــرورت بررســی تاریــخ معاصــر ایــران بهحــدی بــوده کــه پژوهشــگران از
جنبههــای مختلفــی بــه آن نظــر کننــد .بــه اینترتیــب میتــوان دربــارة بخــش
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مهمــی از نویســندگان و محققــان حــرف زد کــه زاویههــای متفاوتــی را بــرای
بحثهــای خــود انتخــاب کردهانــد .سیاســت ،اقتصــاد ،فرهنــگ و ...هــر یــک
موضوعاتــی بودهانــد کــه در طــول ســالهای اخیــر در پژوهشهــای فراوانــی کــه
دربــارة تاریــخ معاصــر ایــران منتشــر شــده ،در مرکــز بحثهــا قــرار داشتهاســت .از
ســوی دیگــر یکــی از مهمتریــن دســته نوشــتهها دربــارة ایــران بــه ســفرنامهها
و سرگذشــتهای غیرایرانیانــی بازمیگــردد کــه بخشــی از خاطــرات آن روزهــای
خــود را روایــت کــرده و در آن کوشــیدهاند بخشــی از اهــداف خــود در ایــران را
شــرح دهنــد .کتابهــای بســیاری در ایــن زمینههــا منتشــر شــده کــه شــاید ذکــر
هــر یــک از آنهــا از حوصلــة ایــن مقالــه خــارج باشــد امــا نشــان میدهــد کــه
همــواره ایــران مرکــز توجــه بــوده و بررســی تاریــخ آن نیــز از جنبههــای مختلفــی
مــورد توجــه قــرار داشتهاســت.
امــا شــاید آنقــدر کــه به مقوالتــی چــون اقتصــاد ،سیاســت و فرهنــگ در تاریخ
معاصــر ایــران پرداختــه شــده و حتــی مســائلی چــون نقــش زنــان در طــول یــک
دورة تاریخــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه ،تاریــخ ایــران از دیــدگاه انسانشناســی
مــورد توجــه قــرار نگرفتــه باشــد .هــر چنــد کــه میتــوان پژوهشهایــی چــون
کتــاب بهداشــت و درمــان در ایــران نوشــتة اگنــس لوفلــر ( )Loeffler, 2013و
آثــاری چــون مالــک و زارع در ایــران ( )Lambton, 1969aو اصالحــات ارضــی
در ایــران ( )Lambton, 1969bنوشــتة آن لمبتــون و خانوادههــای هســتهای و
گروههــای خویشــاوندی در ایــران نوشــتة جمشــید بهنــام ( )Behnam, 1971را
نــام بــرد کــه دربــارة ایــران از زاویــة متفاوتــی و بــا دیدگاهــی مردمشناســانه و
انسانشناســانه مباحثــی را مطــرح کردهانــد.
در ایــن میــان شــاید اثــری کــه فــارغ از خاطرهنویســی و روایــت مســتقیم
حضــور یــک پژوهشــگر در ایــران بهبحــث دربــارة ایــران از دیــدگاه انسانشناســی
سیاســی 1بپــردازد ،اتفاقــی ویــژه باشــد .روزهــای انقــاب یــک اثــر انسانشناســانه
اســت کــه بــا تکیــه بــر آنچــه در عرصــة سیاســی رخ داده ،میتوانــد تصویــری
تــازه از فرایندهــای یــک روســتا بــا توجــه بــه آنچــه از گذشــته تــا ســالهای
ابتدایــی قــرن بیســت و یکــم در آن اتفــاق افتــاده ،بهدســت دهــد .بــه اینترتیــب
خواننــده بــا اثــری روبــرو خواهــد بــود کــه بحثــی تــازه دربــارة ایــران را بــه او ارائــه
میدهــد بــا تکیــه بــر یــک جامعــة روســتایی .جامعــهای کــه بهمعنــای واقعــی
کلمــه اتفاقــات در آن و تفســیر نویســنده بــا تکیــه بــر «طایفهکشــی» نتایجــی
متفــاوت را مطــرح میکنــد.
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معرفی اثر و نویسنده
مــری الیــن هگلنــد اســتاد انسانشناســی در دانشــگاه ســانتاکالرا ایالــت کالیفرنیــا
در ایــاالت متحــده اســت .او تنهــا پژوهشــگر آمریکایــی در ایــران بــود کــه در طــول
انقــاب اســامی تحقیقــات میدانــی انجــام داد و یکــی از معــدود افــرادی بــود کــه
در  30ســال اخیــر توانســته بــه ایــران بازگــردد و تحقیقــات خــود را ادامــه دهــد.
مــری هگلنــد در تابســتان  ،1356بیخبــر از تحــوالت مهمــی کــه کل ایــران را
زیــر و زبــر میســاخت ،پــا بــه روســتایی کوچــک در حوالــی شــیراز گذاشــت .او
18مــاه در ایــران مانــد و تنهــا پژوهشــگر آمریکایـیای بــود کــه از نزدیــک انقــاب
اســامی را مشــاهده کــرد .روزهــای انقــاب روایــت تجربههــای روزمــرة هگلنــد در
ایــن روستاســت کــه نشــان میدهــد چگونــه مردمــی عــادی و دور از سیاســت پــا
بــه جریــان انقــاب گذاشــتند و در خــال ماجراهــای انقــاب و پــس از آن متحــول
شــدند .بخــش انتهایــی کتــاب هگلنــد دربــارة دیــدار دوبــارة او از ایــران ،پــس از
گذشــت چنــد دهــه از انقــاب ،در ســالهای  1384تــا  1388اســت .فــارغ از ایــن
 18مــاه پرتالطــم و پژوهــش هگلنــد در روســتای «علــی آبــاد» ،او اولیــن بــار بیــن
ســالهای  1966تــا  1968بهعنــوان معلــم انگلیســی دبیرســتان در ســپاه صلــح در
شــمال غربــی ایــران خدمــت کــرده و آنقــدر توانایــی داشــته کــه در همــان ســال
« 1966فارســی حــرف زدن» (ص )25 .را بیامــوزد .پــس از ایــن ســفر دو ســاله او
چنــد بــار دیگــر هــم بیــن ســالهای  1971تــا  1972و تابســتانهای  1970و
 1977بــه ایــران ســفر کــرده و بهنظــر میرســد بهتدریــج ایــران و مســائل آن
بــه یکــی از دغدغههــای جــدی ایــن پژوهشــگر آمریکایــی تبدیــل میشــود .ایــن
دغدغــه بهحــدی جــدی اســت کــه حتــی پیشبینــی انقــاب در ایــران را نیــز
شــامل شدهاســت« :ســرکوبی و خشــونت دولــت محمدرضاشــاه پهلــوی بــا کردهــا،
صحبــت بــا دانشــمندان اجتماعــی ایــران کــه از شــکنجه و نبــود آزادی اندیشــه
رنــج میبردنــد ،و مشــاهدات و مکالماتــم در طــول بازدیدهایــم از ایــران  ...و نیــز
تماســم بــا ایرانیــان در آمریــکا باعــث شــده بــود کــه پیشبینـیام ایــن باشــد کــه
روزی انقــاب خواهــد شــد ،امــا نــه بــه ایــن زودی( ».ص ص)25-24 .
حــوزة اصلــی مطالعــات و کارهــای هگلنــد بــر روی خاورمیانــه و جنــوب آســیا
و پژوهــش بــر روی کشــورهای ایــران ،ترکیــه ،پاکســتان ،تاجیکســتان و افغانســتان
اســت .یکــی از ویژگیهــای مطالعاتــی هگلنــد ایــن اســت کــه در میــان ایرانیــان
حاضــر در کالیفرنیــا پــروژة تحقیقــی خــود را دربــارة ایــران و خاورمیانــه ادامــه
دادهاســت .هگلنــد مقــاالت و کارهــای تحقیقــی زیــادی را تاکنــون منتشــر کــرده
امــا تنهــا کتــاب مســتقل او روزهــای انقــاب اســت .بخــش زیــادی از دیگــر آثــار
او نیــز بــا تکیــه بــر همیــن کار میدانــی در روزهــای پیــش و پــس از انقــاب
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در روســتای «علیآبــاد» بودهاســت .هگلنــد کــه بخــش اعظــم پــروژة خــود را
بــر روی انقــاب ایــران ،زنــان و جنســیت در دیــن و سیاســت در ایــران ،تغییــر و
تــداوم در یــک روســتای ایرانــی قــرار داده ،در ســالهای اخیــر پروژههایــی چــون
زنــان و جنســیت در آیینهــای شــیعة پاکســتان را نیــز بررســی کردهاســت .در
حــال حاضــر دکتــر هگلنــد در مــورد پیــری و ســالخوردگی در ایــران و در میــان
آمریکاییهــای ایرانــی در منطقــة خلیــج سانفرانسیســکو در کالیفرنیــا تحقیــق
میکنــد .او همچنیــن قصــد دارد تــا زنــان و سلســلهمراتب جنســیتی و خانــواده
و پویایــی مربــوط بــه پیــری و ســالخوردگی در تاجیکســتان را نیــز مطالعــه کنــد.
روزهــای انقــاب؛ چطــور زنــان یــک روســتا در ایــران انقالبــی شــدند نوشــتة
مــری هگلنــد بــا ترجمــة میتــرا دانشــور از ســوی انتشــارات ترجمــان روانــه بــازار
کتــاب شدهاســت .ایــن کتــاب شــامل پیشــگفتار ،مقدمــه و هفــت فصــل اســت و
نویســنده در آن میکوشــد فرایندهــای سیاســی و انسانشناســانهای را کــه منجــر
بــه ناآرامــی سیاســی در یــک روســتای ایرانــی شــد بهتصویــر بکشــد .هگلنــد
در پیشــگفتار خــود کــه آن را بــا عنــوان «تحقیــق دربــارة یــک انقــاب-1978 :
 »1979نــگارش کــرده بهبحــث دربــارة چرایــی حضــورش در ایــران و کاری کــه
قــرار بــوده در ایــن کشــور انجــام دهــد میپــردازد و چنیــن مینویســد« :زمانــی
کــه در ژوئــن  1978بــه ایــران پــرواز کــردم ،نمیدانســتم تحقیقــی میدانــی
دربــارة یــک انقــاب انجــام خواهــم داد .مطالعــة مــن در اصــل قــرار بــود دربــارة
سیســتمهای اعتبــار کشــاورزی در بخــش روســتایی ایــران باشــد ،تــا فرایندهــای
تغییــر در روابــط اجتماعــی و سیاســی و اقتصــادی را در یــک روســتای ایرانــی
روشــن کنــد( ».ص .)17 .هگلنــد در ایــن پیشــگفتار توضیــح میدهــد چــرا
روســتای علیآبــاد در نزدیکــی شــیراز بــرای پژوهــش خــود انتخــاب کردهاســت:
«چــون میخواســتم تحقیقــم را در روســتایی در قلــب روابــط در حــال تغییــر
اقتصــادی انجــام بدهــم ،امیــدوار بــودم کــه در یــک آبــادی کوچکتــر و پرتتــر
زندگــی کنــم ،امــا معلــوم شــد کــه علیآبــاد ،بــا تاریخچــة اهمیــت سیاس ـیاش
و درگیریهــا و فعالیــت بســیاری از ســاکنانش در طــول دوران انقــاب ،مکانــی
مناســب اســت .علیآبــاد روســتایی بــا حــدود  3000نفــر جمعیــت در آن زمــان
بــود ،جمعیتــی دائم ـاً در حــال تغییــر ،چــون بعضــی روســتاییها آنجــا را تــرک
میکردنــد و بقیــه برمیگشــتند( ».ص .)19 .روســتایی کــه بهدلیــل نزدیکــی
بــه شــیراز امکاناتــی دارد کــه در میــان روســتاهای دیگــر ایــران خــاص اســت و
آنگونــه کــه هگلنــد گــزارش میدهــد از ســوی دولــت ملــی انتخــاب شــده بــود
تــا یــک روســتای نمونــه باشــد .ایــن پیشــگفتار بیشــترین حجمــی از کتــاب را
تشــکیل میدهــد کــه هگلنــد دربــارة نــوع زندگــی خــود در طــول  18مــاه حضــور
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در روســتا گــزارش داده ،چراکــه در ســایر بخشهــای کتــاب پژوهشــگر آمریکایــی
خــود را از میانــة مناســبات حــذف کــرده و بیشــتر تــاش میکنــد گزارشــی از
اتفاقــات ارائــه دهــد .هگلنــد در ایــن بخــش توضیــح میدهــد کــه در ســه ماهــة
ابتدایــی حضــورش در روســتا مشــغول کار بــر روی پــروژة اصلــی خــود بودهاســت:
«در طــول دو یــا ســه مــاه اول حضــورم در علیآبــاد ،طرحهــای تحقیقاتــی
اصلـیام را دنبــال کــردم ،و بــا مــردم دربــارة تاریخچــة سیاســی و اقتصــادی روســتا
مصاحبــه میکــردم و چیزهایــی دربــارة ســازمان سیاســی و اقتصــادی آن زمــان،
بخشهــای درون روســتا ،افــرادی کــه از نظــر سیاســی قــدرت داشــتند ،و روابــط
سیاســی و اجتماعــی بــا افــراد بیــرون از روســتا متوجــه میشــدم .بــه ســراغ
مردانــی میرفتــم کــه در باغهــا ،تاکســتانها و مــزارع گنــدم کار میکردنــد ،و
هــم بــه کشــاورزی توجــه میکردنــد و هــم بــه تجــارت( ».ص )23 .امــا وضعیــت
در ایــران در حــال تغییــر بــود و پژوهــش میدانــی یــک پژوهشــگر خارجــی نیــز
الجــرم بایــد تغییــر کنــد ...« :حــدود اکتبــر  ،1979دیگــر نمیشــد از درگیــر
شــدن بــا وضعیــت انقالبــی اجتنــاب کــرد( ».ص .)24 .هگلنــد در ایــن پیشــگفتار
دربــارة ســختی کار خــود بهعنــوان یــک آمریکایــی در روزهــای انقــاب و پــس
از آن حــرف میزنــد و توضیحاتــی نیــز دربــارة چگونگــی تهیــة مصاحبههــا و
بهدسـتآوردن اطالعــات را مطــرح میکنــد .نکتــة مهــم دربــارة کاری کــه هگلنــد
انجــام داده ایــن اســت کــه اســامی استفادهشــده بــرای روســتاییان و نیــز بــرای
محــل کار میدانــی و روســتاهای اطــراف آن در کتــاب بهشــکل مســتعار آمــده،
هرچنــد کــه گــزارش هگلنــد تــاش کردهاســت تــا همــة روایــت را مطــرح کنــد.
بــرای ســادهتر شــدن خوانــش کتــاب ،در انتهــای پیشــگفتار «فهرســت اســامی
شــخصیتها» و «گاهشــماری وقایــع مهــم» نیــز آمدهاســت.
در بخــش مقدمــه نویســنده تــاش میکنــد تــا آنچــه دربــارة انقــاب در
علیآبــاد اتفــاق افتــاده را بــا ذکــر خاطــرات مربــوط بــه آن روزهــا ،توضیــح دهــد.
او اشــاره میکنــد کــه «یکــی از تبیینهــای رایــج بــرای انقــاب  1979ایــران
ایــن بــود کــه «مدرنســازی» بهقــدری ســریع پیــش رفــت کــه مــردم علیــه
تغییــرات مرتبــط بــا مدرنســازی واکنــش نشــان دادنــد( ».ص )49 .و در ادامــه
بــا نظــر بــه ایــن تبیینهــا تــاش میکنــد قضــاوت متفــاوت خــود را دربــارة
ارتبــاط بیــن مدرنســازی و انقــاب ارائــه دهــد« :هنگامــی کــه از نزدیــک بــا افــراد
کار میکــردم ،بهســادگی میشــد دیــد کــه چطــور پویایــی تغییــرات اقتصــادی
و سیاســی بــه تصمیــم مــردم ،بــرای پیوســتن بــه جنبــش انقالبــی ،ربــط داشــت.
مــن متوجــه شــدم کــه مــردم بــه انــدازهای کــه علیــه مدرنســازی ناکارآمــد یــا
ناعادالنــه واکنــش نشــان میدادنــد نســبت بــه خــود مدرنســازی حســاس نبودنــد.
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چــرا ایرانیهــای دیگــری کــه ثروتمندتــر بودنــد نســبت بــه آنهــا ســهم بیشــتری
داشــتند؟ مدرنســازي غیرمنصفانــه خشــم را شــعلهور کــرد( ».ص .)50 .او در
ادامــه تکیــة پژوهــش خــود را بــر روی علیآبــاد قــرار میدهــد و دربــارة روزهــای
انقــاب در ایــن روســتا مینویســند« :در علیآبــاد ،بهعلــت نبــود مدرنســازی
سیاســی و بنابرایــن کمبــود دانــش دربــارة راههــای جایگزیــن در رســیدن بــه
پیشــرفت سیاســی ،روســتاییان بــه طایفهکشــی محلــی خــود برگشــتند ».هگلنــد
«طایفهکشــی» را بهعنــوان کانــون مرکــزی بحــث خــود چنیــن تعریــف میکنــد:
«رقابــت سیاســی و درگیــری میــان دارودســتههای خویشــاوندمحور» (ص ص.
 )52-51و آن را الگــوی سیاســی در فراینــد انقــاب  1979-1978در علیآبــاد
مطــرح میکنــد .نویســنده در توضیــح شــیوة کار خــود نیــز در ایــن فصــل
توضیــح میدهــد« :مــن مديــون توجهــم بــه تاریخچــة روســتا و ماهیــت کلنگــر
انسانشناســی هســتم  ...کــه از تمایــل افــراد بــه عضویــت در طایفــه و تــوازن
قــدرت آگاه شــدم و آموختــم کــه طایفهکشــی چطــور عمــل میکنــد .بعدهــا،
وقتــی مــردم علیآبــاد درگیــر جنبــش انقالبــی و بعدتــر شــورش در ســطح روســتا
شــدند ،واژگان ،مفاهیــم ،انتظــارات و فراینــد طایفــه در روســتا اهمیــت یافــت».
(ص ص .)58-57 .نویســنده تأکیــد میکنــد کــه در طــول دورة انقــاب شــاهد
مراحلــی از تغییــر قــدرت در علیآبــاد بــوده کــه قدمبهقــدم ،پیــرو ویژگیهــای
طایفهکشــی در تاریــخ کشــمکشهای روســتا بــود و چنیــن نتیجــه میگیــرد:
«فراینــد انقــاب در ســطح ملــی نیــز بــا چنیــن مراحلــی تطبیــق داشــت( ».ص.
 .)59هگلنــد تــاش میکنــد در ایــن مقدمــه بهمثابــه فصلــی کــه مبانــی نظــری
کار خــود را توضیــح داده ،فراینــد سیاســی طایفهکشــی را تبییــن کنــد .نویســنده
ایــن فراینــد سیاســی را در هشــت مرحلــه توضیــح میدهــد و طایفهکشــی را
الگویــی فرهنگــی بــرای فراینــد سیاســی میدانــد.
فصــل اول کتــاب بــا عنــوان «علیآبــاد تاریخــی» نوشــته شدهاســت و
نویســنده در آن تــاش میکنــد تــا تصویــری ملمــوس از فضــای علیآبــاد و
شــکل زندگــی مــردم و مناســبات آنــان بــا یکدیگــر ارائــه دهــد .در ایــن فصــل
هگلنــد کوشیدهاســت ضمــن بیــان برخــی از مناســکی کــه در جایجــای ایــران
میتــوان مدلهایــی چــون آن را بازگــو کــرد ،از شــکلگیری طایفــه براســاس
پیوندهــای خانوادگــی و ســاختار سلســلهمراتبی طایفــه ســخن گویــد .نویســنده
تاریــخ کاملــی از روســتای علیآبــاد ،اربــاب و مالــک آن و وضعیــت زمــان حضــور
خــود در ایــن روســتا در ســالهای  1979-1978ارائــه میدهــد .در کنــار ایــن
توضیحــات نیــز تــاش میکنــد نشــان دهــد رهبــران سیاســی در علیآبــاد
چگونــه تــاش میکردنــد تــا وفــاداری سیاســی در پیروانشــان را بــا اشــاره بــه
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خویشــاوندی و روابــط ناشــی از ازدواج ،هویــت مشــترک ســید ،تبعیــت متقابــل بــه
روابــط همســایگی در شــیعه ،وفاداریهــای ســابق ،و وظیفــه در قبــال معاشــرت
یــا مرحمتهــای انجــام شــده حفــظ کننــد (ص .)94 .هگلنــد از طریــق تاریــخ
شــفاهی ،کار میدانــی انسانشــناختی و مشــورت بــا چندیــن تحلیلگــر سیاســی
بــا اســتعداد در علیآبــاد ،فهمــی از اینکــه نظــام سیاســی طایفهکشــی چگونــه
عمــل میکــرد بهدســت مــیآورد و تأکیــد میکنــد کــه ایــن فراینــد هــم
فعالیتهــای مــردان و هــم فعالیتهــای زنــان را دربــر میگرفــت (ص.)125 .
بهاینترتیــب او پــل محکمــی بهبحــث دربــارة نقــش زنــان در فصلهــای
مختلــف کتــاب مــی زنــد و نقــش آنــان را بهشــکل پررنگــی توضیــح میدهــد.
فصــل دوم کتــاب «ســرکوب سیاســی» نــام دارد و هگلنــد در ایــن فصــل بــه
توضیــح آنچــه در فراینــد تاریخــی و در مناســبات مربــوط بــه کشــاورزی و زمیــن
بــر علیآبــاد گذشتهاســت ،بیــان میکنــد .هــر چنــد کــه هگلنــد در پایــان فصــل
اول توضیــح داده کــه بهمــدت  14ســال ،تــا پیــش از ســال  ،1978فراینــد سیاســی
طایفهکشــی در علیآبــاد وجــود نداشــت ،در ایــن فصــل تــاش میکنــد تــا علــل
آن را توضیــح دهــد .هگلنــد توضیــح میدهــد در فاصلــه ســالهای  1953تــا
 1962و بــا قدرتگرفتــن محمدرضــا پهلــوی پــس از کودتــای  28مــرداد ،سیاســت
دولــت از حکمرانــی غیرمســتقیم ـ بــازی رقبــای قدرتمنــد در مقابــل یکدیگــر و
اساسـاً ـ اجــازهدادن بــه مــردم بــرای انتخــاب حکمرانــان محلــی خــود ،بــه اســتفاده
از قــدرت دولــت مرکــزی بــرای تقویــت حکومــت نماینــدگان محلــی دولــت تغییــر
کــرد .او در ادامــه بــا اشــاره بــه ســه درگیــری ـ ســال  1953بــر ســر نخسـتوزیر
مصــدق ،اعتصــاب رعایــا در همــان دوره و کشــمکش اصالحــات ارضــی در ســال
 1962و بعــد از آن ـ در تاریــخ متأخــر علیآبــاد ،ایــن ســه درگیــری را عاملــی بــرای
از حرکــت ایســتادن فراینــد سیاســی طایفهکشــی میدانــد (ص .)128 .در ایــن
دوره اســت کــه بــه گــزارش هگلنــد طایفــة «عســکری» قــدرت فراوانــی بهدســت
مــیآورد و بهدلیــل مداخلــة مکــرر ژاندارمهــا و مأمــوران رده باالتــر حکومتــی
از طــرف عســکریها ،روســتاییان کمکــم توجــه و ســرزنش خــود را معطــوف
حکومــت مرکــزی میکننــد .بــه اینترتیــب فراینــد سیاســی طایفهکشــی بــه
بنبســت کاملــی میرســد.
فصــل ســوم کتــاب بــه «دگرگونــی اقتصــادی و فضــای سیاســی» پــس از
اصالحــات ارضــی و کشــمکشهای آن در علیآبــاد میپــردازد .فضایــی کــه
بــه نوشــتة هگلنــد روســتاییان فهمیدنــد کــه دیگــر نمیتواننــد حمایــت خــود
را بهســوی مدعــی دیگــری بــرای ریاســت روســتا تغییــر دهنــد کــه شــاید
مســئولیتپذیرتر باشــد و قــدرت «عســکریها» بهواســطة دسترســی بــه
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بوروکراســی و زور دولتــی باعــث شــد کــه شــرایط تــازهای در علیآبــاد بهوجــود
آیــد .تغییــر شــرایط در روســتا باعــث شــد کــه کشــاورزی و تجــارت ســنتی نیــز
دچــار تغییــر شــود .هگلنــد مینویســد امــا تغییــرات پــس از اصالحــات ارضــی
بــا تغییــرات دیگــری در کشــور نیــز همــراه بــود و دگرگونــی اقتصــادی بــا ایجــاد
فرصتهــای شــغلی جدیــد در بیــرون از علیآبــاد ،بســیاری از روســتاییان را از
چنــگ نظــام سیاســی تحــت کنتــرل عســکریها رهــا ســاخت .هگلنــد در ایــن
فصــل توضیــح میدهــد کــه در طــول ســالهای  1962تــا  1978چگونــه مــردان
مرفــه روســتا ،رســماً قــدرت اقتصــادی و سیاســی را بعــد از اصالحــات ارضــی
تصاحــب کردنــد و ســازوکاری کــه آنــان ب ـهکار گرفتنــد چگونــه منجــر بــه افــول
بخــش کشــاورزی ،کمبــود زمیــن کشــاورزی ،کمبــود آب ،کمبــود ســرمایه و وام و
کمبــود نیــروی انســانی در علیآبــاد شــد .هگلنــد بــا یــک گــزارش میدانــی و آمــار
دقیــق نشــان میدهــد در طــی دو یــا ســه دهــه چگونــه وابســتگی تعــداد زیــادی
از مــردان علیآبــاد از نظــر اقتصــادی بــه اربــاب از بیــن رفــت و سـهچهارم مــردان
روســتا در خــارج از حــوزة نفــوذ رؤســای روســتا مشــغول ب ـهکار شــدند.
فصــل چهــارم کتــاب بــا عنــوان «عضوگیــری بــرای انقــاب» شــرح کاملــی از
چگونگــی رویارویــی مــردم علیآبــاد بــا حکومــت مرکــزی و حمایــت از انقــاب
اســت .ایــن فصــل از آنرو اهمیــت دارد چــون نشــان میدهــد اهالــی روســتا کــه
بهگفتــة هگلنــد بــا توجــه بــه اتفاقــات انقالبــی در شــهرهای ایــران ،انگیــزة کافــی
بــرای حمایــت از جنبــش نداشــتند ،چگونــه تبدیــل بــه طرفــداران جنبــش شــدند.
هگلنــد ضمــن شــرح کامــل دو واقعــة «ســنگاندازی» بــه اتوبوســی کــه بــرای
تشــییع جنــازة یکــی از انقالبیــون بــه اردکان میرفتــه در راه علیآبــاد و «چاقــو
خــوردن کــوروش امینــی» ،ایــن دو حادثــه را نقطــة عطــف جنبــش مقاومتــی در
علیآبــاد میدانــد .حوادثــی کــه بــه نوشــتة هگلنــد بــه بازســازی همــة ویژگیهــای
فراینــد سیاســی طایفهکشــی میانجامــد .نویســنده در پایــان ایــن فصــل چنیــن
نتیجــه میگیــرد« :اکثــر روســتاییان ،تنهــا بعــد از اقدامــات ســنگدالنة حکومــت بــر
ضــد کاروان عــزاداران و ســپس چاقــو خــوردن کــوروش ،بــه فعــاالن انقالبــی تبدیــل
شــدند .بهجــای اینکــه ایدئولــوژی و نمادهــای شــیعه ،محــرک فعالیتهــای
انقالبــی روســتاییان باشــد ،اکثــر افــراد چارچــوب انقالبــی شــیعه را بعــد از ایــن
پذیرفتنــد کــه تصمیــم گرفتنــد تــا براســاس فرهنــگ طایفهکشــی ،و بــر مبنــای
تحلیــل و انتظاراتــی کــه از جنبوجوشهــای سیاســی و رهبــران سیاســی داشــتند،
بــه طــرف نیروهــای انقــاب ملحــق شــوند( ».ص.)179 .
فصــل پنجــم کتــاب «ماههــای آخــر» نــام دارد و شــرح کاملــی از ماههــای
منجــر بــه انقــاب اســت .تمرکــز کتــاب در ایــن فصــل بــر روی رویدادهایــی اســت
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کــه توســط مــردم علیآبــاد تــا رســیدن بــه انقــاب انجــام شدهاســت .یکــی از
ویژگیهــای ایــن فصــل پرداختــن بــه نقــش زنــان علیآبــاد در انقــاب اســت.
هگلنــد معتقــد اســت بیعدالتــی ،رفتــار منزجرکننــده یــا خشــونتی کــه عوامــل
حکومــت بــر ضــد ایرانیــان دیگــر اعمــال میکردنــد احساســات و نگرشهــای
مشــابهی هــم در زنــان و هــم در مــردان بهوجــود آورده بــود و اشــاره میکنــد کــه
زنــان علیآبــادی بیــرون از روســتا کار نمیکردنــد و زندگیهــای محدودتــری
نســبت بــه مــردان داشــتند و در مقایســه بــا مــردان ،زنــان کمتــری در انقــاب
فعــال بودنــد امــا فعالیتهــای افــرادی کــه درگیــر بودنــد ،نشــان از شــباهتهای
قابلتوجــه بــا مــردان داشــت (ص .)288 .نویســنده در ایــن فصــل شــرح کاملــی از
نقــش زنــان و گروههایــی کــه در روســتا تشــکیل دادنــد روایــت میکنــد .هگلنــد
معتقــد اســت ایــن زنــان بودنــد کــه تظاهــرات شــبانة منظــم را در علیآبــاد
راه انداختنــد و مــردان روســتا وقتــی دیدنــد کــه ایــن کار نتیجــة خطرناکــی
نــدارد ،کمکــم بــه آن ملحــق شــدند و راهپیماییهــا را تصاحــب کردنــد (ص.
 .)320همچنیــن حضــور مــردم و نویســنده در فراینــد تظاهراتهایــی کــه در
شــیراز برگــزار میشــود از دیگــر مســائل موجــود در ایــن فصــل اســت .کتــاب
بــا دقــت فراوانــی ســعی میکنــد در صفحــات آخــر ایــن فصــل ،هشــت ویژگــی
فراینــد طایفهکشــی را در حضــور مــردم علیآبــاد در انقــاب الگوســازی کنــد.
هگلنــد معتقــد اســت هماننــد طایفهکشــیهای ســابق ،اکثــر علیآبادیهــا از
فراینــد انقالبــی انتظــار داشــتند کارکنــان را تغییــر دهــد و رهبــری را بیــاورد کــه
منصفتــر باشــد و از آنهــا محافظــت کنــد و نیازهایشــان را بــرآورده ســازد .او
تأکیــد میکنــد علیرغــم پیشــرفت اقتصــادی و مدرنســازی (گزینشــی) ،اکثــر
مــردم علیآبــاد ،فرهنــگ سیاســی و جایگزینهــای سیاســی دیگــری جــز الگــوی
طایفهکشــی نداشــتند و اکثــر روســتاییان ادراکات ،تحلیــل ،تصمیمگیــری و عمــل
طایفهکشــی را در درگیــری نیروهــای شــاه ـ انقالبــی در ســطح ملــی بـهکار بردنــد.
بــا همــة ایــن اوصــاف از نظــر نویســنده مشــارکت سیاســی انقالبــی علیآبادیهــا
در  ،1979-1978هــم بــرای مــردان و هــم بــرای زنــان ،نســبت بــه سیاس ـتهای
طایفهکشــی ســابق ،دو تغییــر اصلــی داشــت :مــکان فعالیتشــان کــه شــیراز و
نیــز علیآبــاد بــود و مرکــز توجهشــان کــه از سیاســت محلــی بــه سیاســت ملــی
تغییــر یافتــه بــود (ص ص.)343-342 .
فصــل ششــم کتــاب بهبحــث دربــارة اتفاقــات «بعــد از انقــاب» اختصــاص
دارد .اتفاقاتــی کــه منجــر بــه قیــام محلــی علیــه طایفــة عســکری و آنگونــه کــه
نویســنده ادعــا میکنــد یــک طایفهکشــی دوبــاره میانجامــد .هگلنــد معتقــد
اســت حتــی بعــد از ایــن دو آزمــون قــدرت ،اکثــر روســتاییان هنــوز از عســکریها
میترســیدند .بههمیــن دلیــل فعــاالن روســتا بــرای توســل بــه مقامــات سیاســی
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در نقــد و بررســی شــکلی کتــاب روزهــای انقــاب؛ چطــور زنــان یــک روســتا در
ایــران انقالبــی شــدند میتــوان آن را در زمــرة آثــار موفــق ســالهای اخیــر قــرار
داد .کتــاب بــا توجــه بــه اینکــه حاصــل یــک پــروژة تحقیقاتــی اســت بهخوبــی
فصلبنــدی شــده و حجــم صفحــات هــر فصــل نیــز بــا توجــه بــه حجــم کتــاب
مناســب اســت .متــن کتــاب ـ بــدون پینوشـتها و منابــع ـ  445صفحــه اســت و بــا
توجــه بــه اینکــه پیشــگفتار و مقدمــه هــر کــدام حــدود  30صفحــه را دربرگرفتــه،
بقیــه فصلهــای کتــاب بهطــور میانگیــن  50تــا  60صفحــه را شــامل میشــود.
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جدیــد مســلمان شــیعه و انگیــزه دادن بــه روســتاییان بــرای اقــدام علیــه ســرآمدان
سیاســی محلــی ،فعــاالن محلــی قیــام سیاســی و بیــزاری طوالنیمــدت خــود
نســبت بــه عســکریها را در پوشــش تفســير جدیــد انقالبــی از اســام شــیعه
مطــرح کردنــد .فعــاالن محلــی بــا هــدف جــذب حمایــت هــم در ســطح روســتا
و هــم در شــیراز ،شــروع بــه اجــرای چارچوبهــا و شبیهســازی اســامی
بهکاررفتــه در درگیــری ضدشــاه بــرای درگیــری بــا عســکریها کردنــد (ص.
 .)357نویســنده معتقــد اســت مــردم بــه ایــن دلیــل توانســتند فرهنــگ سیاســی،
عــادات و پارادایــم فراینــدی طایفهکشــی را در طــول قیــام تابســتان و پاییــز 1979
بــر ضــد عســکریها بـهکار برنــد زیــرا هنــوز ایــران از نبــود یــک حکومــت مقتــدر
رنــج میبــرد .نویســنده در ایــن فصــل قیــام محلــی مــردم را نیــز بــا ویژگیهــای
طایفهکشــی بــه آزمــون میگــذارد و نتایــج مختلفــی را نیــز بهدســت میدهــد.
در فصــل آخــر کتــاب کــه «علیآبــاد :ســیوچهار ســال بعــد» نــام دارد
داســتان ســفر دوبــارة نویســنده بــه ایــران بیــن ســالهای  2003تــا  2008اســت.
تغییــرات فــراوان علیآبــاد باعــث میشــود کــه هگلنــد تصویــر تــازة ایــن روســتا
را همطــراز بــا تغییراتــی کــه در جامعــة ایرانــی انجامشــده بــه مخاطــب خــود
گــزارش کنــد .در ایــن فصــل نیــز او نقطــة کانونــی پــروژة خــود یعنــی طایفهکشــی
را دنبــال میکنــد و مینویســد« :ایــن روزهــا از طایفهکشــی بــرای رســیدگی
بــه دغدغههــای ســاکنان علیآبــاد اســتفاده نمیشــود .اگرچــه ،وقتــی حکومــت
مرکــزی و ژاندارمهــا در طــول آشــوب انقــاب کنترلشــان را از دســت دادنــد،
طایفهکشــی دوبــاره بــه جریــان افتــاد ،بــا ظهــور مجــدد کنتــرل حکومــت مرکــزی
و نابــودی پایــة اقتصــادی طایفهکشــی ،زور و فراینــد طایفهکشــی دیگــر اثــری
نــدارد .بســیاری از جنبههــای فرهنــگ طایفهکشــی دارنــد اهمیتشــان را از دســت
میدهنــد( ».ص .)426 .نویســنده معتقــد اســت کــه فرهنــگ طایفهکشــی در
حــال از بیــن رفتــن اســت و فرهنــگ شــهری جایگزیــن آن میشــود (ص.)429 .
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کتــاب روزهــای انقــاب را از نظــر ترجمــه و ویراســتاری میتــوان در زمــرة آثــار
خوبــی دانســت کــه روانــة بــازار نشــر شدهاســت .ترجمــة میتــرا دانشــور در خوانــدن
روانتــر کتــاب بــه خواننــده کمــک زیــادی کردهاســت .مترجــم تمــام تــاش خــود
را بــهکار گرفتــه تــا اصطالحاتــی بــهکار ببــرد کــه بــرای خواننــدة فارســیزبان
مناســب باشــد و اتفاق ـاً انتخــاب کلمــات تخصصــی نیــز بهخوبــی انجــام شدهاســت.
بــا توجــه بــه اینکــه نویســنده تــاش کــرده در بخشهایــی از کتــاب ،اصطالحــات
تخصصــی مربــوط بــه کشــاورزی در دهههــای پیــش و پــس از اصالحــات ارضــی
را توضیــح دهــد ،بهنظــر میرســد کــه ایــن موضــوع بــرای مترجــم در ترجمــة
روان فارســی ایــن اصطالحــات چنــدان دســتوپاگیر نبودهاســت .از ســوی دیگــر
ویراســتاری متــن کتــاب نیــز بهشــکل خوبــی انجــام شدهاســت .اســتفاده از
عالئــم دســتوری در زمــان مناســب و تأکیــد بــر اســتفادة درســت از آنهــا باعــث
روانترشــدن متــن شدهاســت .یکــی از معــدود اشــتباهاتی کــه در امــر ویراســتاری
شــاید بتــوان در کتــاب پیــدا کــرد ،جملــهای در صفحــة  429کتــاب اســت کــه
بهنظــر میرســد در ویراســتاری نهایــی دقــت الزم بــه آن نشدهاســت« :بســیاری
از جنبههــای فرهنــگ طایفهکشــی دارنــد اهمیتشــان را از دســت میدهنــد».
یکــی از مســائلی کــه از نظــر شــکلی بــه کتــاب ضربــه وارد کــرده ،عــدم
تبدیــل تاریخهــای وقــوع اتفاقــات از میــادی بــه شمســی اســت .حتــی بهراحتــی
میشــد معــادل تاریــخ وقــوع اتفاقــات کــه از قضــا در کتــاب کــم هــم نیســتند را
در پرانتــز بــرای مخاطــب فارس ـیزبان انجــام داد تــا خوانــش متــن و قرارگرفتــن
در فضــای زمانــی هــر اتفــاق راحتتــر انجــام شــود .ایــن در حالــی اســت کــه در
توضیــح کوتاهــی کــه در پشــت جلــد کتــاب آمــده ،تاریخهــا بــه شمســی نوشــته
شــده درحالیکــه در کتــاب همــة تاریخهــا میــادی اســت.
یکــی از نکاتــی کــه در نقــد و بررســی شــکلی ایــن اثــر میتــوان بــه آن اشــاره
کــرد ایــن اســت کــه تمامــی پینوشــتهای همــة فصلهــای کتــاب در پایــان
اثــر آمدهاســت .ایــن تدبیــر باعــث شــده کــه متــن کتــاب یکدســت باشــد و در
خوانــش آن اتفــاق راحتتــری صــورت بگیــرد .امــا بــرای خواننــدهای کــه بخواهــد
پینوشــتهای کتــاب را بخوانــد ـ کــه بهنظــر میرســد ایــن کتــاب یکــی از
آن آثــاری باشــد کــه خوانــدن پینوشــتها در آن اهمیــت زیــادی دارد ـ آنگاه
خوانــش اثــر بــا مشــکالتی همــراه خواهــد بــود .شــاید اگــر در پایــان هــر فصــل
پینوش ـتهای مربــوط بــه آن فصــل قــرار داده میشــد ،شــرایط را بــرای خوانــدن
راحتتــر کتــاب فراهــم مــیآورد.
مســئلة مهــم دیگــری کــه شــاید بتــوان آن را یکــی از اساس ـیترین مشــکالت
کتــاب دانســت ـ و احتمــاالً میتــوان آن را در بخــش مربــوط بــه نقــد و بررســی
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یکــی از مهمتریــن نکاتــی کــه در اثــر مــری هگلنــد وجــود دارد ،ایــن اســت کــه او
در دورهای در یــک روســتای ایرانــی حضــور داشــته کــه شــاید بســیاری از محققــان
غربــی خواســتار آن باشــند کــه در ایــن دوره حضــور میداشــتند .او بههمــراه زنــان
علیآبــاد در راهپیماییهــای شــبانة روســتا شــرکت کــرده و آنگونــه کــه خــود در
کتــاب نقــل میکنــد حتــی بــرای راهپیمایــی بــه شــیراز ســفر میکردهاســت.
همیــن نفــس حضــور  18ماهــه موجبشــده کــه او روزهــای منتهــی بــه انقــاب،
پیــروزی انقــاب و  9مــاه پــس از آن را بهچشــم ببینــد .روزهایــی کــه تســخیر
ســفارت ایــاالت متحــده در تهــران نیــز جزئــی از آن اســت .احتمــاالً اولیــن چیــزی
کــه بــه نظــر مخاطــب میرســد ایــن اســت کــه مــری هگلنــد ایــن دوران را چگونــه
ســپری کردهاســت .امــا نویســنده ترجیــح میدهــد کــه خــود و فراینــد زندگــی 18
ماهــهاش را در ایــران و روســتای علیآبــاد ـ جــز جمالتــی کوتــاه در پیشــگفتار و
اشــاراتی در درون متــن ـ اتفاقــات و حوادثــی را کــه تجربــه کــرده بهکنــاری بگــذارد
و بهشــکلی کامـ ً
ا جــدی مشــغول بحــث کانونــی خــود یعنــی «طایفهکشــی» شــود.
یکــی دیگــر از نکاتــی کــه دربــارة بحــث محتوایــی کتــاب میتــوان بــه آن اشــاره
کــرد برخــی از توضیحاتــی اســت کــه نویســنده در جایجــای کتــاب تــاش میکنــد
آن را در ذیــل مبحــث «طایفــه» مطــرح کنــد .ایــن بخــش برخــاف مــورد قبلــی
کــه میتوانســت بــرای خواننــدهای بــا فرهنــگ ایرانــی جالــب باشــد ،تکــراری جلــوه
میکنــد .فهــم مناســبات زندگــی در یــک روســتا و توضیــح آن بــرای خواننــدة
انگلیس ـیزبان شــاید مــورد توجــه باشــد و بــدون آن اطالعــات ،درک مطلــب واقع ـاً
ســخت میشــود امــا بخشــی از ایــن بحثهــا بــرای خواننــدة فارس ـیزبان توضیــح
واضحــات بهنظــر میآیــد.
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محتوایــی اثــر نیــز مطــرح کــرد ـ انتخــاب زیرعنــوان کتــاب اســت .نــام ایــن کتــاب
در نســخة اصلــی روزهــای انقــاب؛ ناآرامــی سیاســی یــک روســتای ایرانــی (Days
 )of Revolution: Political Unrest in an Iranian Villageاســت .درحالیکــه
در ترجمــة فارســی کتــاب روزهــای انقــاب؛ چطــور زنــان یــک روســتا در ایــران
انقالبــی شــدند آمدهاســت .پــس از خوانــش کتــاب ،اولیــن مســئلهای کــه بــه ذهــن
خواننــده میرســد ایــن اســت کــه نویســنده قصــدی بــرای پاســخ مســتقیم بــه ایــن
ســؤال نداشــته؛ هرچنــد کــه در متــن خــود بــه مســئلة زنــان نیــز پرداختهاســت.
فــارغ از بحــث محتوایــی بهنظــر میرســد انتخــاب چنیــن زیرعنوانــی بــرای کتــاب
بیشــتر بــرای جــذب مخاطــب ایرانــی بودهاســت و از ایــن لحــاظ میتــوان آن را در
دســتة نقــد شــکلی بــه ایــن اثــر قــرار داد.
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یکــی از ویژگیهــای مهــم ایــن کتــاب نظریهپــردازی هگلنــد پیرامــون فراینــد
سیاســی طایفهکشــی اســت .ایــن فراینــد سیاســی آنگونــه کــه نویســنده تأکیــد
میکنــد «ظاهــراً» در  ۸مرحلــه انجــام میشــد .مــری هگلنــد معتقــد اســت
کــه در اولیــن مرحلــة فراینــد سیاســی طایفهکشــی «مــردم کار میکننــد تــا
پیوندهــای مفیــدی شــکل دهنــد ».نویســنده در «روزهــای انقــاب» و در توضیــح
ایــن مرحلــه معتقــد اســت تــاش سیاســی ادامــه دارد ،چــه دورهای از تقابــل و
درگیــری آشــکار باشــد ،چــه نباشــد .مــردم بــه ایــن فکــر میکننــد کــه چــه
نــوع روابطــی بــا چــه کســی و در چــه ســطحی مصلحــت اســت .آنهــا تــاش
میکننــد تــا پیوندهــا را طبــق ســودمندی مفروضشــان ایجــاد ،تقویــت ،محــدود
یــا حــذف کننــد .هگلنــد اشــارة مهمــی در اینبــاره دارد و گویــا علیآبــاد در
نظــر او همیــن رویکــرد را داشتهاســت« :آنهــا سیاســی زندگــی میکننــد».
نویســنده در بیــان دومیــن مرحلــه بــه جمــعآوری منابــع توســط یــک مدعــی
اشــاره میکنــد .رهبــری بالقــوه ثــروت و اعتبــار بهدســت مــیآورد و کمکــم
طرفدارانــی بــرای خــود دســتوپا میکنــد ،اقــوام را بســیج میکنــد ،از
طریــق ازدواج اتحادهایــی بهوجــود مــیآورد و ســعی میکنــد بــا اســتفاده از
اســتراتژیها و پیوندهــای مختلــف حامیانــی جــذب کنــد .در ســومین مرحلــه بیــن
مدعــی و متصــدی برخــوردی بهوجــود میآیــد .مجموعــهای از برخوردهــا بیــن
رهبــر سیاســی در حــال ظهــور و گروهــش بــا متصــدی و گروهــش رخ میدهــد.
در چهارمیــن مرحلــه متصــدی اقدامــی ظالمانــه انجــام میدهــد .در مرحلــة بعــد
تعــداد افــراد طــرف مقابــل کــه عصبانــی هســتند افزایــش مییابــد .در ششــمین
مرحلــه مواجهــة نهایــی پیــروزی مدعــی را ثابــت میکنــد .در ایــن مرحلــه نــزاع
یــا مواجهــهای اتفــاق میافتــد کــه حــاال قــدرت و حمایــت بیســابقهای بــرای
مدعــی ،یــا همــان متصــدی جدیــد ،بههمــراه دارد .ممکــن اســت تعرضاتــی رخ
بدهــد و ســنگرهایی کــه در ادامــه بســته میشــود (جمــعآوری یــا ناکامــی در
جمـعآوری آنچــه مــال هــر یــک از طرفیــن اســت) نشــاندهندة ســطوح حمایتــی
و بنابرایــن موقعیــت سیاســی خویشــاوندان دو رهبــر و پیروانشــان اســت .در مرحلــة
هفتــم روســتا تحــت رهبــری جدیــد متحــد میشــود .بقیــه عجلــه میکننــد کــه
بــه جنــاح رهبــری کــه بهتازگــی پیــروز شــده ملحــق شــوند .حامیــان رهبــر قبلــی
تــاش میکننــد تــا از طریــق بســیج پیوندهــای مختلــف ،خودشــان را بــه نظــم
جدیــد بچســبانند .جامعــة روســتایی تحــت رژیــم جدیــد دوبــاره کنــار هــم قــرار
میگیــرد .مخالفهــا ســاکت شــدهاند .درنهایــت حتــی نزدیکتریــن حامیــان
رهبــر برکنارشــده نیــز صلــح را حفــظ میکننــد و رهبــر جدیــد را میپذیرنــد،
حتــی اگــر نارضایتــی واقعیشــان را پنهــان کننــد .در مرحلــة آخــر مــردم ،چــه
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آگاهانــه و چــه ناآگاهانــه ،سیاســی زندگــی میکننــد .مــردم در زندگــی روزمــره،
چــه در محیطهــای بــزرگ و رســمی و چــه بهشــکلی کوچــک و غیررســمی ،از
نظــر سیاســی فعــال هســتند و روابطــی را از طریــق شبکهســازی ،تبــادل و تعامــل
اجتماعــی ایجــاد ،حفــظ ،تقویــت ،محــدود ،حــذف و تعلیــق میکننــد .آنهــا دور
هــم جمــع میشــوند و اطالعاتــی پخــش میکننــد ،در مناســک قــدرت شــرکت
میکننــد و تــاش میکننــد تــا دیگــران را نســبت بــه دیدگاههــا ،رهبــر و گــروه
خودشــان متقاعــد کننــد (ص ص.)66-63 .
طــرحوارهای کــه هگلنــد بــرای نــوع روابــط سیاســی در علیآبــاد ارائــه
میدهــد ،بهدنبــال ایــن اســت کــه بگویــد دگرگونــی اقتصــادی پیشنیــازی
اولیــه بــود بــرای آنکــه روســتاییان از محیــط سیاســی روســتا ،کــه در دهــة
 ۱۹۶۰ ،۱۹۵۰و  ۱۹۷۰بهشــکل بیرحمانــهای ســرکوبگر بــود ،بتواننــد در قالــب
مشــارکت بعــدی در کشــمکش انقالبــی ظهــور کننــد .هگلنــد معتقــد اســت بــا
توجــه بــه نــوع دیدگاههــا در علیآبــاد ،مناســبات سیاســی از قاعــدهای خــاص
پیــروی میکنــد .قاعــدهای کــه شــاید بتــوان آن را در مناســبات زندگــی روســتایی
در ایــران بهتــر درک کــرد .اعضــای روســتا همــواره در کنــار هــم زندگــی کردهانــد
و در بــود و نبــود حکومــت مرکــزی آنــان بودهانــد کــه از دیــدگاه اقتصــادی،
فرهنگــی و اجتماعــی و حتــی ســبک زندگــی یکدیگــر را تأمیــن میکردهانــد.
آداب و رســوم روســتا نیــز در ســایة همیــن مناســبات شــکل گرفتــه و میتوانــد
بازشناســی آنچــه باشــد کــه در علیآبــاد اتفــاق افتادهاســت؛ یــک رویکــرد کــه
هگلنــد از آن بــا عنــوان «طایفهکشــی» یــاد میکنــد و از قضــا شــاید بتــوان آن
را بــه ســایر مناطــق ایــران کــه جمعیــت زیــادی ندارنــد و پیوســتگیها بیشــتر
اســت نیــز انتقــال داد.
از ســوی دیگــر بخــش مهمــی از آنچــه نویســنده آنهــا را بهعنــوان کار
میدانــی بیــان کــرده حاصــل مصاحبههــا بهشــکل تاریــخ شــفاهی و آن چیــزی
اســت کــه «اطالعرســانها» بــرای نویســنده نقــل کردهانــد .واژة «اطالعرســان»
در کتــاب بــه کســانی گفتــه میشــود کــه در حکــم رســانندة اطالعاتــی بــه
نویســنده هســتند کــه او در آن صحنههــا حضــور نداشــته یــا نمیتوانســته حضــور
داشــته باشــد .بــه اینترتیــب بخشــی از فرضیههایــی کــه هگلنــد آنهــا را بیــان
کــرده ،میتوانــد مخــدوش باشــد .بهخصــوص کــه نتیجهگیــری هگلنــد از
فراینــد سیاســی «طایفهکشــی» محصــول فرضیــة ســه واقع ـهای اســت کــه بیــن
ســالهای  1332تــا  1342و پــس از اصالحــات ارضــی در روســتای علیآبــاد
اتفــاق افتادهاســت.

نقد آزاد
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جمعبندی و ارزیابی نهایی
هگلنــد تــاش میکنــد تــا بــا کنــار هــم قــراردادن وقایــع و نــوع خــاص رویدادهــا،
نظریــهای بــرای اتفاقــات درون علیآبــاد را شــکل دهــد .نکتــهای کــه بــه او آن
توجــه کــرده از قضــا زمینــه را بــرای هــر نــوع اقدامــی در نبــود حکومــت مقتــدر
مرکــزی و در درون مناســبات خــود روســتا بهنمایــش میگــذارد .بــا توجــه بــه
اینکــه نویســنده بخــش اول حضــور خــود در ایــران را در خانــة یکــی از طایفــه
عســکریها میگذرانــده و نیمــة دوم و تقریب ـاً بعــد از انقــاب بــه حیــاط دیگــری
نقــل مــکان میکنــد .احتمــاالً بخــش مهمــی از بحثهــای مطرحشــده توســط
اطالعرســانها یــا مصاحبههــا مربــوط بــه ایــن دورة حضــور هگلنــد در علیآبــاد
باشــد .چــون دقیقــاً مشــخص نمیکنــد کــه برخــی از مســائلی کــه بهصــورت
مســتقیم در کتــاب از زبــان اهالــی روســتا پیادهســازی شــده مربــوط بــه چــه
بــازة زمانــی اســت ،شــاید بتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه نظریــة طایفهکشــی
محصــول یــک فراینــد انسانشناســانه اســت کــه هویــت در آن حــرف اول را
میزنــد و بهتدریــج از تقابلــی کــه در ســالهای بعــد اتفــاق افتــاده ،نظریــه شــکل
گرفتهاســت .بهعبــارت دیگــر میتــوان گفــت ایــن نظریــه متأخــر بــر اتفاقــات
اســت .حــال آنکــه هگلنــد پــس از ســفر دوبــاره بــه ایــران و آن هــم س ـیوچهار
ســال بعــد بــه چنیــن نتیج ـهای میرســد« :در علیآبــاد ،علیرغــم تغییــرات زیــاد
اقتصــادی ،توســعه و مشــارکت روســتاییان در سیاســت ملــی ،فرهنــگ سیاســی
علیآبادیهــا ـ صفــات و پارادایــم فراینــدی طایفهکشــی و فعالیتهــای آنهــا بــه
شــکل قابــل توجهــی پــرورش نیافــت .فرهنــگ سیاســی ســنتی بــا امکانــش بــرای
تسلیمشــدن و تغییــر موضــع (بســته بــه نتیجــة مــورد پیشبینــی کشــمکش) و
طغیــان (بــا هــدف بهدس ـتآوردن قانونگــزاری خیراندیشتــر بهجــای دگرگونــی
عمیــق سیســتم) نفــوذ خــود را حفــظ کــرد( ».ص .)442 .هگلنــد معتقــد اســت
آنچــه علیآبادیهــا را بــه «طایفهکشــی» پیونــد مــیداد نیــاز آنــان بــه تأمیــن
منابــع و در نهایــت تأمیــن معــاش بــود .از ســوی دیگــر او ایــن مســئله را بــا
احتیــاج بــه یــک رهبــر قدرتمنــد درهــم میآمیــزد و از ایــن رهگــذر آنچــه در
علیآبــاد رخ داد را تحلیــل میکنــد .شــاید از منظــر همیــن نــگاه باشــد کــه او در
پایــان کتــاب ضمــن اشــاره بــه تغییــر فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی در
علیآبــاد بــه تغییــر نــوع نــگاه آنــان از فراینــد سیاســی طایفهکشــی بــه اشــکال
دیگــر خبــر میدهــد .چراکــه دربــارة زندگــی در ایــران قــرن بیس ـتویکم آنچــه
بــه چشــم نویســنده و پژوهشــگر آمریکایــی آمــده ،عــدم احســاس نیــاز بــرای ورود
بــه «روابــط وابســتگی شــبه فئودالــی» اســت؛ چــرا کــه آنــان منابــع خودشــان را
بــرای تأمیــن معــاش دارنــد.
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