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رساله ای بر مدار طایفه کشی

 سجاد صداقت
دکترای علوم سیاسی

بررسی و نقد کتاب روزهای انقالب

چکیده
هســتة اصلــی پژوهــش مــری هگلنــد در کتاب روزهــای انقــالب اســتفاده از فرایند سیاســی 
ــال های  ــن س ــاد بی ــتای علی آب ــردم روس ــل سیاســی م ــح عم ــرای توضی »طایفه کشــی« ب
1978-1979 اســت. کتــاب تــالش می کنــد بــا اســتفاده از رویدادهایــی چــون اعتصــاب و 
اصالحــات ارضــی، بــه تفســیر واکنــش مــردم علی آبــاد در روزهــای انقــالب بپــردازد و قیــام 
محلــی پــس از انقــالب را نیــز در کنــار همیــن رویکــرد دســته بندی می کنــد. رویکــردی 
ــا،  ــا، ارزش ه ــا، جهان بینی ه ــه گرایش ه ــت ک ــن اس ــرده، ای ــاذ ک ــاب اتخ ــن کت ــه ای ک
انتظــارات و پیچیدگی هــای رفتــاری مــردم در قبــال سیاســت برخاســته از شــرایط واقعــی، 
آن چنــان کــه به چشــم آن هــا می آیــد، اســت و واکنشــی منطقــی اســت بــه ایــن شــرایط، 
درســت شــبیه دالیــل فهم پذیــری کــه براســاس آن هــا مــردم مســیری را برمی گزیننــد تــا 
به جــای دیگــری برســند و در همیــن حــال آن مســیر را می ســازند. ســپس ایــن مجموعــه 
ارزش هــا، انتظــارات و رفتارهــا بــر ارزیابی هــا تأثیــر می گــذارد و اتفاقــات جــاری را کانالیــزه 
ــد پارادایم هــای فراینــدی نامیــده شــود: الگوهایــی  ــا هــم می توان می کنــد. همــة این هــا ب
ــن الگوهــا در خدمــت انتقــال  ــج اســت. ای ــی کــه در جامعــه رای ــرای رفتارهای فرهنگــی ب
ــی اســت؛ و نتیجــه اش  ــع کنون ــا و وقای ــه موقعیت ه ــوط ب ــای مرب ــه رفتاره و نظــم دادن ب
ــو پارادایم هــای فراینــدی  ــه وار اســت. بدیــن ترتیــب، وقایــع جــاری در پرت فراینــدی نمون

موجــود تفســیر می شــوند.

واژه های کلیدی: 
طایفه، طایفه کشی، انقالب، اصالحات ارضی، فرایند سیاسی، زنان
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نقد آزاد

مقدمه
ــر دســتمایة پژوهش هــای بســیاری  ــران در طــول ســال های اخی ــخ معاصــر ای تاری
ــی از آن  ــران یک ــخ ای ــش از تاری ــن بخ ــت. ای ــی بوده اس ــگران غرب ــزد پژوهش ن
ــود  ــی را به خ ــان ایران ــیاری از محقق ــه بس ــا توج ــه نه تنه ــت ک ــی اس موضوعات
ــگران در  ــیاری از پژوهش ــه بس ــود آورده ک ــرایطی را به وج ــه ش ــرده بلک ــب ک جل
ــای  ــر آن از زاویه ه ــخ معاص ــران و تاری ــه ای ــانی ب ــوم انس ــف عل ــای مختل حوزه ه
ــارغ از  ــگران ـ ف ــن پژوهش ــی از ای ــش مهم ــد. بخ ــان دهن ــه نش ــی توج گوناگون
داشــتن اصالــت ایرانــی یــا نــه ـ امــروز در دانشــگاه های مهــم دنیــا بــر روی تاریــخ 
معاصــر ایــران کار می کننــد و ایــن امــر باعــث شــده به خصــوص در ده هــای اخیــر 
کتاب هــای زیــادی دربــارة مســیر رویدادهــا در ایــران منتشــر شــود کــه هــر یــک 
از آن هــا در زمینــة  تخصصــی خــود بخشــی از اتفاقــات و حــوادث را مــورد بررســی 
ــت  ــواره جذابی ــه هم ــت ک ــی اس ــی از آن پروژه های ــران« یک ــت. »ای ــرار داده اس ق
زیــادی بــرای محققــان و پژوهشــگران غربــی داشــته و همــواره بحــث دربــارة ایــران 
ــگاه های  ــات دانش ــه تحقیق ــوده ک ــی ب ــن بحث های ــی از مهم تری ــخ آن یک و تاری
مهــم دنیــا را به خــود اختصــاص داده اســت. شــاید یکــی از دالیــل اهمیــت ایــران 
ــه ایــن امــر بازگــردد کــه در طــول ســده های  و به طــور ویــژه تاریــخ معاصــر آن ب
ــتمایة  ــته دس ــک می توانس ــر ی ــه ه ــماری در آن رخ  داده ک ــات بی ش ــر اتفاق اخی
ــی باشــد. از ســوی دیگــر نقــش  دولت هــای خارجــی در  بحث هــا و مباحــث فراوان
تاریــخ معاصــر ایــران و تأثیرگــذاری آن هــا بــر روی رویدادهــا نیــز باعــث شده اســت 

ــرای بررســی داشــته باشــد.  ــن امــر جنبه هــای مختلفــی ب کــه ای
ــگران از  ــه پژوهش ــوده ک ــدی ب ــران به ح ــر ای ــخ معاص ــی تاری ــرورت بررس ض
ــارة بخــش  ــوان درب ــب می ت ــه این ترتی ــد. ب ــه آن نظــر کنن ــی ب ــای مختلف جنبه ه

■  هگلند، مــری )1397(. روزهای انقالب: چطور 
زنان یک روســتا در ایران انقالبی شدند؟، ترجمه 

میترا دانشور. تهران: ترجمان علوم انسانی
شابک: 978-600-8091-44-8
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ــرای  ــی را ب ــای متفاوت ــه زاویه ه ــرف زد ک ــان ح ــندگان و محقق ــی از نویس مهم
ــک  ــر ی ــگ و... ه ــاد، فرهن ــت، اقتص ــد. سیاس ــاب کرده ان ــود انتخ ــای خ بحث ه
ــی کــه  ــد کــه در طــول ســال های اخیــر در پژوهش هــای فراوان ــی بوده ان موضوعات
دربــارة تاریــخ معاصــر ایــران منتشــر شــده، در مرکــز بحث هــا قــرار داشته اســت. از 
ــفرنامه ها  ــه س ــران ب ــارة ای ــته ها درب ــته نوش ــن دس ــی از مهم تری ــر یک ــوی دیگ س
ــای  ــه بخشــی از خاطــرات آن روزه ــردد ک ــی بازمی گ و سرگذشــت های غیرایرانیان
ــران را  ــود در ای ــداف خ ــی از اه ــیده اند بخش ــرده و در آن کوش ــت ک ــود را روای خ
شــرح دهنــد. کتاب هــای بســیاری در ایــن زمینه هــا منتشــر شــده کــه شــاید ذکــر 
ــا نشــان می دهــد کــه  ــه خــارج باشــد ام ــن مقال ــة ای ــا از حوصل ــک از آن ه هــر ی
همــواره ایــران مرکــز توجــه بــوده و بررســی تاریــخ آن نیــز از جنبه هــای مختلفــی 

ــت.  ــرار داشته اس ــه ق ــورد توج م
امــا شــاید آن قــدر کــه به مقوالتــی چــون اقتصــاد، سیاســت و فرهنــگ در تاریخ 
معاصــر ایــران پرداختــه شــده و حتــی مســائلی چــون نقــش زنــان در طــول یــک 
ــدگاه انسان شناســی  ــران از دی ــخ ای ــه، تاری ــرار گرفت ــورد توجــه ق دورة تاریخــی م
ــون  ــی چ ــوان پژوهش های ــه می ت ــد ک ــر چن ــد. ه ــه باش ــرار نگرفت ــه ق ــورد توج م
ــر )Loeffler, 2013( و  ــس لوفل ــتة اگن ــران نوش ــان در ای ــت و درم ــاب بهداش کت
ــی  ــات ارض ــران )Lamb ton, 1969a( و اصالح ــک و زارع در ای ــون مال ــاری چ آث
در ایــران )Lamb ton, 1969b( نوشــتة آن لمبتــون و خانواده هــای هســته ای و 
ــام )Behnam, 1971( را  ــید بهن ــتة جمش ــران نوش ــاوندی در ای ــای خویش گروه ه
ــانه و  ــی مردم شناس ــا دیدگاه ــی و ب ــة متفاوت ــران از زاوی ــارة ای ــه درب ــرد ک ــام ب ن

ــد.   ــرح کرده ان ــی را مط ــانه مباحث انسان شناس
ــتقیم  ــت مس ــی و روای ــارغ از خاطره نویس ــه ف ــری ک ــاید اث ــان ش ــن می در ای
حضــور یــک پژوهشــگر در ایــران به بحــث دربــارة ایــران از دیــدگاه انسان شناســی 
سیاســی1 بپــردازد، اتفاقــی ویــژه باشــد. روزهــای انقــالب یــک اثــر انسان شناســانه 
ــری  ــد تصوی ــر آن چــه در عرصــة سیاســی رخ داده، می توان ــه ب ــا تکی ــه ب اســت ک
ــال های  ــا س ــته ت ــه از گذش ــه آن چ ــه ب ــا توج ــتا ب ــک روس ــای ی ــازه از فراینده ت
ابتدایــی قــرن بیســت و یکــم در آن اتفــاق افتــاده، به دســت دهــد. بــه این ترتیــب 
خواننــده بــا اثــری روبــرو خواهــد بــود کــه بحثــی تــازه دربــارة ایــران را بــه او ارائــه 
ــی  ــای واقع ــه به معن ــه ای ک ــتایی. جامع ــة روس ــک جامع ــر ی ــه ب ــا تکی ــد ب می ده
ــی  ــی« نتایج ــر »طایفه کش ــه ب ــا تکی ــنده ب ــیر نویس ــات در آن و تفس ــه اتفاق کلم

ــد. ــرح می کن ــاوت را مط متف

1. Poli tical an thropology
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معرفی اثر و نویسنده
مــری الیــن هگلنــد اســتاد انسان شناســی در دانشــگاه ســانتاکالرا ایالــت کالیفرنیــا 
در ایــاالت متحــده اســت. او تنهــا پژوهشــگر آمریکایــی در ایــران بــود کــه در طــول 
انقــالب اســالمی تحقیقــات میدانــی انجــام داد و یکــی از معــدود افــرادی بــود کــه 
در 30 ســال اخیــر توانســته بــه ایــران بازگــردد و تحقیقــات خــود را ادامــه دهــد. 
ــران را  ــه کل ای ــی ک ــوالت مهم ــر از تح ــتان 1356، بی خب ــد در تابس ــری هگلن م
ــی شــیراز گذاشــت. او  ــه روســتایی کوچــک در حوال ــا ب ــر می ســاخت، پ ــر و زب زی
18مــاه در ایــران مانــد و تنهــا پژوهشــگر آمریکایــی ای بــود کــه از نزدیــک انقــالب 
اســالمی را مشــاهده کــرد. روزهــای انقــالب روایــت تجربه هــای روزمــرة هگلنــد در 
ایــن روستاســت کــه نشــان می دهــد چگونــه مردمــی عــادی و دور از سیاســت پــا 
بــه جریــان انقــالب گذاشــتند و در خــالل ماجراهــای انقــالب و پــس از آن متحــول 
ــران، پــس از  ــارة او از ای ــارة دیــدار دوب شــدند. بخــش انتهایــی کتــاب هگلنــد درب
گذشــت چنــد دهــه از انقــالب، در ســال های 1384 تــا 1388 اســت. فــارغ از ایــن 
18 مــاه پرتالطــم و پژوهــش هگلنــد در روســتای »علــی آبــاد«، او اولیــن بــار بیــن 
ســال های 1966 تــا 1968 به عنــوان معلــم انگلیســی دبیرســتان در ســپاه صلــح در 
شــمال غربــی ایــران خدمــت کــرده و آن قــدر توانایــی داشــته کــه در همــان ســال 
1966 »فارســی حــرف زدن« )ص. 25( را بیامــوزد. پــس از ایــن ســفر دو ســاله او 
ــتان های 1970 و  ــا 1972 و تابس ــال های 1971 ت ــن س ــم بی ــر ه ــار دیگ ــد ب چن
ــائل آن  ــران و مس ــج ای ــد به تدری ــر می رس ــرده و به نظ ــفر ک ــران س ــه ای 1977 ب
ــه یکــی از دغدغه هــای جــدی ایــن پژوهشــگر آمریکایــی تبدیــل می شــود. ایــن  ب
ــز  ــران را نی ــالب در ای ــی انق ــی پیش بین ــه حت ــت ک ــدی اس ــدی ج ــه به ح دغدغ
شــامل شده اســت: »ســرکوبی و خشــونت دولــت محمدرضاشــاه پهلــوی بــا کردهــا، 
ــود آزادی اندیشــه  ــه از شــکنجه و نب ــران ک ــی ای ــا دانشــمندان اجتماع ــت ب صحب
ــران ... و نیــز  ــم از ای ــم در طــول بازدیدهای ــد، و مشــاهدات و مکالمات ــج می بردن رن
تماســم بــا ایرانیــان در آمریــکا باعــث شــده بــود کــه پیش بینــی ام ایــن باشــد کــه 

روزی انقــالب 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 ویژگی هــای مطالعاتــی هگلنــد ایــن اســت کــه در میــان ایرانیــان 
ــه  ــه ادام ــران و خاورمیان ــارة ای ــود را درب ــی خ ــروژة تحقیق ــا پ ــر در کالیفرنی حاض
داده اســت. هگلنــد مقــاالت و کارهــای تحقیقــی زیــادی را تاکنــون منتشــر کــرده 
امــا تنهــا کتــاب مســتقل او روزهــای انقــالب اســت. بخــش زیــادی از دیگــر آثــار 
ــالب  ــس از انق ــش و پ ــای پی ــی در روزه ــن کار میدان ــر همی ــه ب ــا تکی ــز ب او نی
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ــود را  ــروژة خ ــم پ ــش اعظ ــه بخ ــد ک ــت. هگلن ــاد« بوده اس ــتای »علی آب در روس
بــر روی انقــالب ایــران، زنــان و جنســیت در دیــن و سیاســت در ایــران، تغییــر و 
تــداوم در یــک روســتای ایرانــی قــرار داده، در ســال های اخیــر پروژه هایــی چــون 
ــت. در  ــی کرده اس ــز بررس ــتان را نی ــیعة پاکس ــای ش ــیت در آیین ه ــان و جنس زن
ــران و در میــان  حــال حاضــر دکتــر هگلنــد در مــورد پیــری و ســالخوردگی در ای
ــق  ــا تحقی ــکو در کالیفرنی ــج سانفرانسیس ــة خلی ــی در منطق ــای ایران آمریکایی ه
ــواده  ــان و سلســله مراتب جنســیتی و خان ــا زن ــن قصــد دارد ت ــد. او همچنی می کن
و پویایــی مربــوط بــه پیــری و ســالخوردگی در تاجیکســتان را نیــز مطالعــه کنــد.

روزهــای انقــالب؛ چطــور زنــان یــک روســتا در ایــران انقالبــی شــدند نوشــتة 
مــری هگلنــد بــا ترجمــة میتــرا دانشــور از ســوی انتشــارات ترجمــان روانــه بــازار 
کتــاب شده اســت. ایــن کتــاب شــامل پیشــگفتار، مقدمــه و هفــت فصــل اســت و 
نویســنده در آن می کوشــد فرایندهــای سیاســی و انسان شناســانه ای را کــه منجــر 
ــد  ــد. هگلن ــر بکش ــد به تصوی ــی ش ــتای ایران ــک روس ــی در ی ــی سیاس ــه ناآرام ب
ــک انقــالب: 1978- ــارة ی ــوان »تحقیــق درب ــا عن در پیشــگفتار خــود کــه آن را ب

ــه  ــران و کاری ک ــی حضــورش در ای ــارة چرای ــرده به بحــث درب ــگارش ک 1979« ن
ــی  ــردازد و چنیــن می نویســد: »زمان ــن کشــور انجــام دهــد می پ ــوده در ای ــرار ب ق
ــی  ــی میدان ــتم تحقیق ــردم، نمی دانس ــرواز ک ــران پ ــه ای ــن 1978 ب ــه در ژوئ ک
ــارة  ــارة یــک انقــالب انجــام خواهــم داد. مطالعــة مــن در اصــل قــرار بــود درب درب
ــا فرایندهــای  سیســتم های اعتبــار کشــاورزی در بخــش روســتایی ایــران باشــد، ت
ــی  ــتای ایران ــک روس ــادی را در ی ــی و اقتص ــی و سیاس ــط اجتماع ــر در رواب تغیی
روشــن کنــد.« )ص. 17(. هگلنــد در ایــن پیشــگفتار توضیــح می دهــد چــرا 
ــرای پژوهــش خــود انتخــاب کرده اســت:  ــاد در نزدیکــی شــیراز ب روســتای علی آب
ــر  ــال تغیی ــط در ح ــب رواب ــتایی در قل ــم را در روس ــتم تحقیق ــون می خواس »چ
ــر  ــر و پرت ت ــادی کوچک ت ــودم کــه در یــک آب اقتصــادی انجــام بدهــم، امیــدوار ب
ــا تاریخچــة اهمیــت سیاســی اش  ــاد، ب ــوم شــد کــه علی آب ــا معل ــم، ام زندگــی کن
ــی  ــالب، مکان ــول دوران انق ــاکنانش در ط ــیاری از س ــت بس ــا و فعالی و درگیری ه
ــان  ــت در آن زم ــر جمعی ــا حــدود 3000 نف ــاد روســتایی ب مناســب اســت. علی آب
بــود، جمعیتــی دائمــاً در حــال تغییــر، چــون بعضــی روســتایی ها آن جــا را تــرک 
می کردنــد و بقیــه برمی گشــتند.« )ص. 19(. روســتایی کــه به دلیــل نزدیکــی 
ــران خــاص اســت و  ــان روســتاهای دیگــر ای ــه در می ــی دارد ک ــه شــیراز امکانات ب
ــود  ــه کــه هگلنــد گــزارش می دهــد از ســوی دولــت ملــی انتخــاب شــده ب آن گون
ــاب را  ــی از کت ــن پیشــگفتار بیشــترین حجم ــد. ای ــه باش ــتای نمون ــک روس ــا ی ت
تشــکیل می دهــد کــه هگلنــد دربــارة نــوع زندگــی خــود در طــول 18 مــاه حضــور 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

sb
r.

fa
sl

na
m

eh
.o

rg
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             5 / 17

http://hsbr.faslnameh.org/article-1-79-fa.html


35022

سال دوم، شماره 5
بهار 1398

نقد آزاد

در روســتا گــزارش داده، چراکــه در ســایر بخش هــای کتــاب پژوهشــگر آمریکایــی 
ــی از  ــد گزارش ــالش می کن ــتر ت ــرده و بیش ــذف ک ــبات ح ــة مناس ــود را از میان خ
ــه دهــد. هگلنــد در ایــن بخــش توضیــح می دهــد کــه در ســه ماهــة  اتفاقــات ارائ
ابتدایــی حضــورش در روســتا مشــغول کار بــر روی پــروژة اصلــی خــود بوده اســت: 
»در طــول دو یــا ســه مــاه اول حضــورم در علی آبــاد، طرح هــای تحقیقاتــی 
اصلــی ام را دنبــال کــردم، و بــا مــردم دربــارة تاریخچــة سیاســی و اقتصــادی روســتا 
ــان،  ــارة ســازمان سیاســی و اقتصــادی آن زم ــی درب ــه می کــردم و چیزهای مصاحب
بخش هــای درون روســتا، افــرادی کــه از نظــر سیاســی قــدرت داشــتند، و روابــط 
ــراغ  ــه س ــدم. ب ــه می ش ــتا متوج ــرون از روس ــراد بی ــا اف ــی ب ــی و اجتماع سیاس
ــد، و  ــدم کار می کردن ــزارع گن ــتان ها و م ــا، تاکس ــه در باغ ه ــم ک ــی می رفت مردان
هــم بــه کشــاورزی توجــه می کردنــد و هــم بــه تجــارت.« )ص. 23( امــا وضعیــت 
ــز  ــی یــک پژوهشــگر خارجــی نی ــود و پژوهــش میدان ــر ب ــران در حــال تغیی در ای
ــر  ــد از درگی ــر نمی ش ــر 1979، دیگ ــدود اکتب ــد: »... ح ــر کن ــد تغیی ــرم بای الج
شــدن بــا وضعیــت انقالبــی اجتنــاب کــرد.« )ص. 24(. هگلنــد در ایــن پیشــگفتار 
ــس  ــالب و پ ــای انق ــی در روزه ــک آمریکای ــوان ی ــود به عن ــختی کار خ ــارة س درب
ــا و  ــة مصاحبه ه ــی تهی ــارة چگونگ ــز درب ــی نی ــد و توضیحات ــرف می زن از آن ح
به دســت آوردن اطالعــات را مطــرح می کنــد. نکتــة مهــم دربــارة کاری کــه هگلنــد 
ــرای  ــز ب ــرای روســتاییان و نی ــه اســامی استفاده شــده ب ــن اســت ک انجــام داده ای
ــده،  ــتعار آم ــکل مس ــاب به ش ــراف آن در کت ــتاهای اط ــی و روس ــل کار میدان مح
هرچنــد کــه گــزارش هگلنــد تــالش کرده اســت تــا همــة روایــت را مطــرح کنــد. 
ــامی  ــت اس ــگفتار »فهرس ــای پیش ــاب، در انته ــش کت ــدن خوان ــاده تر ش ــرای س ب

ــت.  ــز آمده اس ــم« نی ــع مه ــماری وقای ــخصیت ها« و »گاه ش ش
ــالب در  ــارة انق ــه درب ــا آن چ ــد ت ــالش می کن ــنده ت ــه نویس ــش مقدم در بخ
علی آبــاد اتفــاق افتــاده را بــا ذکــر خاطــرات مربــوط بــه آن روزهــا، توضیــح دهــد. 
ــران  ــالب 1979 ای ــرای انق ــج ب ــای رای ــی از تبیین ه ــه »یک ــد ک ــاره می کن او اش
ــه  ــردم علی ــه م ــت ک ــش رف ــریع پی ــدری س ــازی« به ق ــه »مدرن س ــود ک ــن ب ای
ــه  ــد.« )ص. 49( و در ادام ــش نشــان دادن ــازی واکن ــا مدرن س ــط ب ــرات مرتب تغیی
ــارة  ــود را درب ــاوت خ ــاوت متف ــد قض ــالش می کن ــا ت ــن تبیین ه ــه ای ــر ب ــا نظ ب
ارتبــاط بیــن مدرن ســازی و انقــالب ارائــه دهــد: »هنگامــی کــه از نزدیــک بــا افــراد 
ــادی  ــرات اقتص ــی تغیی ــور پویای ــه چط ــد ک ــد دی ــادگی می ش ــردم، به س کار می ک
و سیاســی بــه تصمیــم مــردم، بــرای پیوســتن بــه جنبــش انقالبــی، ربــط داشــت. 
ــا  ــدازه ای کــه علیــه مدرن ســازی ناکارآمــد ی ــه ان مــن متوجــه شــدم کــه مــردم ب
ناعادالنــه واکنــش نشــان می دادنــد نســبت بــه خــود مدرن ســازی حســاس نبودنــد. 
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چــرا ایرانی هــای دیگــری کــه ثروتمندتــر بودنــد نســبت بــه آن هــا ســهم بیشــتری 
ــرد.« )ص. 50(. او در  ــعله ور ک ــم را ش ــه خش ــازي غیرمنصفان ــتند؟ مدرن س داش
ادامــه تکیــة پژوهــش خــود را بــر روی علی آبــاد قــرار می دهــد و دربــارة روزهــای 
ــازی  ــود مدرن س ــت نب ــاد، به عل ــند: »در علی آب ــتا می نویس ــن روس ــالب در ای انق
ــه  ــیدن ب ــن در رس ــای جایگزی ــارة راه ه ــش درب ــود دان ــن کمب ــی و بنابرای سیاس
پیشــرفت سیاســی، روســتاییان بــه طایفه کشــی محلــی خــود برگشــتند.« هگلنــد 
ــون مرکــزی بحــث خــود چنیــن تعریــف می کنــد:  »طایفه کشــی« را به عنــوان کان
ــاوندمحور« )ص ص.  ــته های خویش ــان دارودس ــری می ــی و درگی ــت سیاس »رقاب
ــاد  ــالب 1978-1979 در علی آب ــد انق ــی در فراین ــوی سیاس 51-52( و آن را الگ
مطــرح می کنــد. نویســنده در توضیــح شــیوة کار خــود نیــز در ایــن فصــل 
ــه تاریخچــة روســتا و ماهیــت کل نگــر  توضیــح می دهــد: »مــن مدیــون توجهــم ب
ــوازن  ــه و ت ــت در طایف ــه عضوی ــراد ب ــل اف ــه از تمای ــتم ... ک ــی هس انسان شناس
ــا،  ــد. بعده ــل می کن ــور عم ــی چط ــه طایفه کش ــم ک ــدم و آموخت ــدرت آگاه ش ق
وقتــی مــردم علی آبــاد درگیــر جنبــش انقالبــی و بعدتــر شــورش در ســطح روســتا 
ــت.«  ــت یاف ــتا اهمی ــه در روس ــد طایف ــارات و فراین ــم، انتظ شــدند، واژگان، مفاهی
ــاهد  ــالب ش ــول دورة انق ــه در ط ــد ک ــد می کن ــنده تأکی )ص ص. 57-58(. نویس
ــای  ــرو ویژگی ه ــدم، پی ــه قدم به ق ــوده ک ــاد ب ــدرت در علی آب ــر ق ــی از تغیی مراحل
ــرد:  ــه می گی ــن نتیج ــود و چنی ــتا ب ــمکش های روس ــخ کش ــی در تاری طایفه کش
ــا چنیــن مراحلــی تطبیــق داشــت.« )ص.  »فراینــد انقــالب در ســطح ملــی نیــز ب
ــه فصلــی کــه مبانــی نظــری  59(. هگلنــد تــالش می کنــد در ایــن مقدمــه به مثاب
کار خــود را توضیــح داده، فراینــد سیاســی طایفه کشــی را تبییــن کنــد. نویســنده 
ــی را  ــد و طایفه کش ــح می ده ــه توضی ــت مرحل ــی را در هش ــد سیاس ــن فراین ای

ــد.   ــد سیاســی می دان ــرای فراین ــی ب ــی فرهنگ الگوی
فصــل اول کتــاب بــا عنــوان »علی آبــاد تاریخــی« نوشــته شده اســت و 
نویســنده در آن تــالش می کنــد تــا تصویــری ملمــوس از فضــای علی آبــاد و 
ــن فصــل  ــد. در ای ــه ده ــر ارائ ــا یکدیگ ــان ب ــردم و مناســبات آن ــی م شــکل زندگ
ــران  ــه در جای جــای ای ــان برخــی از مناســکی ک ــد کوشیده اســت ضمــن بی هگلن
ــاس  ــه براس ــکل گیری طایف ــرد، از ش ــو ک ــون آن را بازگ ــی چ ــوان مدل های می ت
ــنده  ــد. نویس ــخن گوی ــه س ــله مراتبی طایف ــاختار سلس ــی و س ــای خانوادگ پیونده
ــاب و مالــک آن و وضعیــت زمــان حضــور  ــاد، ارب تاریــخ کاملــی از روســتای علی آب
ــن  ــار ای ــد. در کن ــه می ده ــال های 1978-1979 ارائ ــتا در س ــن روس ــود در ای خ
توضیحــات نیــز تــالش می کنــد نشــان دهــد رهبــران سیاســی در علی آبــاد 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان را ب ــی در پیروانش ــاداری سیاس ــا وف ــد ت ــالش می کردن ــه ت چگون
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خویشــاوندی و روابــط ناشــی از ازدواج، هویــت مشــترک ســید، تبعیــت متقابــل بــه 
ــال معاشــرت  ــه در قب ــابق، و وظیف ــای س ــیعه، وفاداری ه ــط همســایگی در ش رواب
ــخ  ــق تاری ــد از طری ــد )ص. 94(. هگلن ــظ کنن ــده حف ــام ش ــای انج ــا مرحمت ه ی
ــر سیاســی  ــن تحلیل گ ــا چندی ــی انسان شــناختی و مشــورت ب شــفاهی، کار میدان
ــه  ــی چگون ــی طایفه کش ــام سیاس ــه نظ ــی از این ک ــاد، فهم ــتعداد در علی آب ــا اس ب
عمــل می کــرد به دســت مــی آورد و تأکیــد می کنــد کــه ایــن فراینــد هــم 
ــت )ص. 125(.  ــر می گرف ــان را درب ــای زن ــم فعالیت ه ــردان و ه ــای م فعالیت ه
در فصل هــای  زنــان  نقــش  دربــارة  به بحــث  پــل محکمــی  او  به این ترتیــب 
ــد. ــح می ده ــی توضی ــکل پررنگ ــان را به ش ــش آن ــد و نق ــی زن ــاب م ــف کت مختل

ــه  ــام دارد و هگلنــد در ایــن فصــل ب فصــل دوم کتــاب »ســرکوب سیاســی« ن
توضیــح آن چــه در فراینــد تاریخــی و در مناســبات مربــوط بــه کشــاورزی و زمیــن 
بــر علی آبــاد گذشته اســت، بیــان می کنــد. هــر چنــد کــه هگلنــد در پایــان فصــل 
اول توضیــح داده کــه به مــدت 14 ســال، تــا پیــش از ســال 1978، فراینــد سیاســی 
ــاد وجــود نداشــت، در ایــن فصــل تــالش می کنــد تــا علــل  طایفه کشــی در علی آب
ــا  ــال های 1953 ت ــه س ــد در فاصل ــح می ده ــد توضی ــد. هگلن ــح ده آن را توضی
1962 و بــا قدرت گرفتــن محمدرضــا پهلــوی پــس از کودتــای 28 مــرداد، سیاســت 
ــر و  ــل یکدیگ ــد در مقاب ــای قدرتمن ــازی رقب ــی غیرمســتقیم ـ ب ــت از حکمران دول
اساســاـً  اجــازه دادن 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 1953 بــر ســر نخســت وزیر 
ــا در همــان دوره و کشــمکش اصالحــات ارضــی در ســال  مصــدق، اعتصــاب رعای
1962 و بعــد از آنـ  در تاریــخ متأخــر علی آبــاد، ایــن ســه درگیــری را عاملــی بــرای 
ــن  ــد )ص. 128(. در ای ــی می دان ــی طایفه کش ــد سیاس ــتادن فراین ــت ایس از حرک
دوره اســت کــه بــه گــزارش هگلنــد طایفــة »عســکری« قــدرت فراوانــی به دســت 
ــی  ــر حکومت ــوران رده باالت ــا و مأم ــرر ژاندارم ه ــة مک ــل مداخل ــی آورد و به دلی م
ــوف  ــود را معط ــرزنش خ ــه و س ــم توج ــتاییان کم ک ــکری ها، روس ــرف عس از ط
ــه  ــی ب ــی طایفه کش ــد سیاس ــب فراین ــه این ترتی ــد. ب ــزی می کنن ــت مرک حکوم

ــد.  ــی می رس ــت کامل بن بس
ــس از  ــی« پ ــای سیاس ــادی و فض ــی اقتص ــه »دگرگون ــاب ب ــوم کت ــل س فص
اصالحــات ارضــی و کشــمکش های آن در علی آبــاد می پــردازد. فضایــی کــه 
ــود  ــت خ ــد حمای ــر نمی توانن ــه دیگ ــد ک ــتاییان فهمیدن ــد روس ــتة هگلن ــه نوش ب
را به ســوی مدعــی دیگــری بــرای ریاســت روســتا تغییــر دهنــد کــه شــاید 
بــه  دسترســی  به واســطة  »عســکری ها«  قــدرت  و  باشــد  مســئولیت پذیرتر 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

sb
r.

fa
sl

na
m

eh
.o

rg
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             8 / 17

http://hsbr.faslnameh.org/article-1-79-fa.html


35025

سال دوم، شماره 5
بهار 1398

رسالهایبرمدارطایفهکشی

ــاد به وجــود  ــازه ای در علی آب ــه شــرایط ت ــث شــد ک ــی باع بوروکراســی و زور دولت
آیــد. تغییــر شــرایط در روســتا باعــث شــد کــه کشــاورزی و تجــارت ســنتی نیــز 
ــی  ــات ارض ــس از اصالح ــرات پ ــا تغیی ــد ام ــد می نویس ــود. هگلن ــر ش ــار تغیی دچ
بــا تغییــرات دیگــری در کشــور نیــز همــراه بــود و دگرگونــی اقتصــادی بــا ایجــاد 
ــتاییان را از  ــیاری از روس ــاد، بس ــرون از علی آب ــد در بی ــغلی جدی ــای ش فرصت ه
ــن  ــد در ای ــاخت. هگلن ــا س ــرل عســکری ها ره ــام سیاســی تحــت کنت ــگ نظ چن
فصــل توضیــح می دهــد کــه در طــول ســال های 1962 تــا 1978 چگونــه مــردان 
ــی  ــات ارض ــد از اصالح ــی را بع ــادی و سیاس ــدرت اقتص ــماً ق ــتا، رس ــه روس مرف
تصاحــب کردنــد و ســازوکاری کــه آنــان بــه کار گرفتنــد چگونــه منجــر بــه افــول 
بخــش کشــاورزی، کمبــود زمیــن کشــاورزی، کمبــود آب، کمبــود ســرمایه و وام و 
کمبــود نیــروی انســانی در علی آبــاد شــد. هگلنــد بــا یــک گــزارش میدانــی و آمــار 
دقیــق نشــان می دهــد در طــی دو یــا ســه دهــه چگونــه وابســتگی تعــداد زیــادی 
از مــردان علی آبــاد از نظــر اقتصــادی بــه اربــاب از بیــن رفــت و ســه چهارم مــردان 

ــه کار شــدند.  روســتا در خــارج از حــوزة نفــوذ رؤســای روســتا مشــغول ب
ــرای انقــالب« شــرح کاملــی از  ــا عنــوان »عضوگیــری ب فصــل چهــارم کتــاب ب
ــالب  ــت از انق ــزی و حمای ــت مرک ــا حکوم ــاد ب ــردم علی آب ــی م ــی رویاروی چگونگ
ــی روســتا کــه  اســت. ایــن فصــل از آن رو اهمیــت دارد چــون نشــان می دهــد اهال
به گفتــة هگلنــد بــا توجــه بــه اتفاقــات انقالبــی در شــهرهای ایــران، انگیــزة کافــی 
بــرای حمایــت از جنبــش نداشــتند، چگونــه تبدیــل بــه طرفــداران جنبــش شــدند. 
ــرای  ــه ب ــی ک ــه اتوبوس ــنگ اندازی« ب ــة »س ــل دو واقع ــرح کام ــن ش ــد ضم هگلن
ــو  ــاد و »چاق ــه در راه علی آب ــه اردکان می رفت ــون ب ــی از انقالبی ــازة یک ــییع جن تش
ــه را نقطــة عطــف جنبــش مقاومتــی در  ــن دو حادث خــوردن کــوروش امینــی«، ای
علی آبــاد می دانــد. حوادثــی کــه بــه نوشــتة هگلنــد بــه بازســازی همــة ویژگی هــای 
ــن  ــل چنی ــن فص ــان ای ــنده در پای ــد. نویس ــی می انجام ــی طایفه کش ــد سیاس فراین
نتیجــه می گیــرد: »اکثــر روســتاییان، تنهــا بعــد از اقدامــات ســنگدالنة حکومــت بــر 
ضــد کاروان عــزاداران و ســپس چاقــو خــوردن کــوروش، بــه فعــاالن انقالبــی تبدیــل 
شــدند. به جــای این کــه ایدئولــوژی و نمادهــای شــیعه، محــرک فعالیت هــای 
ــن  ــد از ای ــیعه را بع ــی ش ــراد چارچــوب انقالب ــر اف ــد، اکث ــتاییان باش ــی روس انقالب
ــای  ــر مبن ــا براســاس فرهنــگ طایفه کشــی، و ب ــد ت ــم گرفتن ــد کــه تصمی پذیرفتن
تحلیــل و انتظاراتــی کــه از جنب وجوش هــای سیاســی و رهبــران سیاســی داشــتند، 

بــه طــرف نیروهــای انقــالب ملحــق شــوند.« )ص. 179(.
ــای  ــی از ماه ه ــرح کامل ــام دارد و ش ــر« ن ــای آخ ــاب »ماه ه ــم کت ــل پنج فص
منجــر بــه انقــالب اســت. تمرکــز کتــاب در ایــن فصــل بــر روی رویدادهایــی اســت 
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ــی از  ــت. یک ــام شده اس ــالب انج ــه انق ــیدن ب ــا رس ــاد ت ــردم علی آب ــط م ــه توس ک
ــت.  ــالب اس ــاد در انق ــان علی آب ــش زن ــه نق ــن ب ــل پرداخت ــن فص ــای ای ویژگی ه
ــا خشــونتی کــه عوامــل  ــار منزجرکننــده ی هگلنــد معتقــد اســت بی عدالتــی، رفت
ــای  ــات و نگرش ه ــد احساس ــال می کردن ــر اعم ــان دیگ ــد ایرانی ــر ض ــت ب حکوم
مشــابهی هــم در زنــان و هــم در مــردان به وجــود آورده بــود و اشــاره می کنــد کــه 
ــری  ــای محدود ت ــد و زندگی ه ــتا کار نمی کردن ــرون از روس ــادی بی ــان علی آب زن
ــالب  ــری در انق ــان کمت ــردان، زن ــا م ــردان داشــتند و در مقایســه ب ــه م نســبت ب
ــد، نشــان از شــباهت های  ــد امــا فعالیت هــای افــرادی کــه درگیــر بودن فعــال بودن
قابل توجــه بــا مــردان داشــت )ص. 288(. نویســنده در ایــن فصــل شــرح کاملــی از 
نقــش زنــان و گروه هایــی کــه در روســتا تشــکیل دادنــد روایــت می کنــد. هگلنــد 
ــاد  ــم را در علی آب ــبانة منظ ــرات ش ــه تظاه ــد ک ــان بودن ــن زن ــت ای ــد اس معتق
ــی  ــة خطرناک ــن کار نتیج ــه ای ــد ک ــی دیدن ــتا وقت ــردان روس ــد و م راه انداختن
ــد )ص.  ــب کردن ــا را تصاح ــدند و راهپیمایی ه ــق ش ــه آن ملح ــم ب ــدارد، کم ک ن
ــه در  ــی ک ــد تظاهرات های ــنده در فراین ــردم و نویس ــور م ــن حض 320(. همچنی
ــاب  ــت. کت ــل اس ــن فص ــود در ای ــائل موج ــر مس ــود از دیگ ــزار می ش ــیراز برگ ش
ــن فصــل، هشــت ویژگــی  ــد در صفحــات آخــر ای ــی ســعی می کن ــا دقــت فراوان ب
ــد.  ــازی کن ــالب الگوس ــاد در انق ــردم علی آب ــور م ــی را در حض ــد طایفه کش فراین
ــا از  ــر علی آبادی ه ــابق، اکث ــی های س ــد طایفه کش ــت همانن ــد اس ــد معتق هگلن
فراینــد انقالبــی انتظــار داشــتند کارکنــان را تغییــر دهــد و رهبــری را بیــاورد کــه 
ــازد. او  ــرآورده س ــان را ب ــد و نیازهایش ــت کن ــا محافظ ــد و از آن ه ــر باش منصف ت
ــر  ــی(، اکث ــازی )گزینش ــادی و مدرن س ــرفت اقتص ــم پیش ــد علی رغ ــد می کن تأکی
ــاد، فرهنــگ سیاســی و جایگزین هــای سیاســی دیگــری جــز الگــوی  مــردم علی آب
طایفه کشــی نداشــتند و اکثــر روســتاییان ادراکات، تحلیــل، تصمیم گیــری و عمــل 
طایفه کشــی را در درگیــری نیروهــای شــاه ـ انقالبــی در ســطح ملــی بــه کار بردنــد. 
بــا همــة ایــن اوصــاف از نظــر نویســنده مشــارکت سیاســی انقالبــی علی آبادی هــا 
در 1978-1979، هــم بــرای مــردان و هــم بــرای زنــان، نســبت بــه سیاســت های 
ــیراز و  ــه ش ــان ک ــکان فعالیت ش ــت: م ــی داش ــر اصل ــابق، دو تغیی ــی س طایفه کش
ــاد بــود و مرکــز توجه شــان کــه از سیاســت محلــی بــه سیاســت ملــی  نیــز علی آب

ــود )ص ص. 343-342(. ــه ب ــر یافت تغیی
ــاص  ــالب« اختص ــد از انق ــات »بع ــارة اتفاق ــث درب ــاب به بح ــم کت ــل شش فص
دارد. اتفاقاتــی کــه منجــر بــه قیــام محلــی علیــه طایفــة عســکری و آن گونــه کــه 
ــد  ــد معتق ــد. هگلن ــاره می انجام ــی دوب ــک طایفه کش ــد ی ــا می کن ــنده ادع نویس
اســت حتــی بعــد از ایــن دو آزمــون قــدرت، اکثــر روســتاییان هنــوز از عســکری ها 
ــه مقامــات سیاســی  ــرای توســل ب می ترســیدند. به همیــن دلیــل فعــاالن روســتا ب

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

sb
r.

fa
sl

na
m

eh
.o

rg
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            10 / 17

http://hsbr.faslnameh.org/article-1-79-fa.html


35027

سال دوم، شماره 5
بهار 1398

رسالهایبرمدارطایفهکشی

جدیــد مســلمان شــیعه و انگیــزه دادن بــه روســتاییان بــرای اقــدام علیــه ســرآمدان 
ــود  ــدت خ ــزاری طوالنی م ــی و بی ــام سیاس ــی قی ــاالن محل ــی، فع ــی محل سیاس
ــیعه  ــالم ش ــی از اس ــد انقالب ــیر جدی ــش تفس ــکری ها را در پوش ــه عس ــبت ب نس
ــا هــدف جــذب حمایــت هــم در ســطح روســتا  ــی ب ــد. فعــاالن محل مطــرح کردن
و هــم در شــیراز، شــروع بــه اجــرای چارچوب هــا و شبیه ســازی اســالمی 
ــد )ص.  ــکری ها کردن ــا عس ــری ب ــرای درگی ــاه ب ــری ضدش ــه در درگی به کاررفت
357(. نویســنده معتقــد اســت مــردم بــه ایــن دلیــل توانســتند فرهنــگ سیاســی، 
عــادات و پارادایــم فراینــدی طایفه کشــی را در طــول قیــام تابســتان و پاییــز 1979 
بــر ضــد عســکری ها بــه کار برنــد زیــرا هنــوز ایــران از نبــود یــک حکومــت مقتــدر 
ــا ویژگی هــای  رنــج می بــرد. نویســنده در ایــن فصــل قیــام محلــی مــردم را نیــز ب
ــد.  ــت می ده ــز به دس ــی را نی ــج مختلف ــذارد و نتای ــون می گ ــه آزم ــی ب طایفه کش
در فصــل آخــر کتــاب کــه »علی آبــاد: ســی وچهار ســال بعــد« نــام دارد 
داســتان ســفر دوبــارة نویســنده بــه ایــران بیــن ســال های 2003 تــا 2008 اســت. 
ــازة ایــن روســتا  ــر ت ــاد باعــث می شــود کــه هگلنــد تصوی ــراوان علی آب تغییــرات ف
ــود  ــب خ ــه مخاط ــده ب ــی انجام ش ــة ایران ــه در جامع ــی ک ــا تغییرات ــراز ب را همط
گــزارش کنــد. در ایــن فصــل نیــز او نقطــة کانونــی پــروژة خــود یعنــی طایفه کشــی 
ــیدگی  ــرای رس ــی ب ــا از طایفه کش ــن روزه ــد: »ای ــد و می نویس ــال می کن را دنب
ــت  ــی حکوم ــه، وقت ــود. اگرچ ــتفاده نمی ش ــاد اس ــاکنان علی آب ــای س ــه دغدغه ه ب
ــد،  ــت دادن ــان را از دس ــالب کنترلش ــوب انق ــول آش ــا در ط ــزی و ژاندارم ه مرک
طایفه کشــی دوبــاره بــه جریــان افتــاد، بــا ظهــور مجــدد کنتــرل حکومــت مرکــزی 
ــری  ــر اث ــی دیگ ــد طایفه کش ــی، زور و فراین ــادی طایفه کش ــة اقتص ــودی پای و ناب
نــدارد. بســیاری از جنبه هــای فرهنــگ طایفه کشــی دارنــد اهمیتشــان را از دســت 
ــی در  ــگ طایفه کش ــه فرهن ــت ک ــد اس ــنده معتق ــد.« )ص. 426(. نویس می دهن
حــال از بیــن رفتــن اســت و فرهنــگ شــهری جایگزیــن آن می شــود )ص. 429(. 

بررسی و نقد شکلی اثر
ــتا در  ــک روس ــان ی ــور زن ــالب؛ چط ــای انق ــاب روزه ــکلی کت ــی ش ــد و بررس در نق
ــرار  ــر ق ــال های اخی ــق س ــار موف ــرة آث ــوان آن را در زم ــدند می ت ــی ش ــران انقالب ای
ــی  ــت به خوب ــی اس ــروژة تحقیقات ــک پ ــل ی ــه حاص ــه این ک ــه ب ــا توج ــاب ب داد. کت
ــاب  ــم کت ــه حج ــه ب ــا توج ــز ب ــل نی ــر فص ــات ه ــم صفح ــده و حج ــدی ش فصل بن
مناســب اســت. متــن کتــاب ـ بــدون پی نوشــت ها و منابــع ـ 445 صفحــه اســت و بــا 
توجــه بــه این کــه پیشــگفتار و مقدمــه هــر کــدام حــدود 30 صفحــه را دربرگرفتــه، 
ــود.  ــامل می ش ــه را ش ــا 60 صفح ــن 50 ت ــور میانگی ــاب به ط ــای کت ــه فصل ه بقی
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کتــاب روزهــای انقــالب را از نظــر ترجمــه و ویراســتاری می تــوان در زمــرة آثــار 
خوبــی دانســت کــه روانــة بــازار نشــر شده اســت. ترجمــة میتــرا دانشــور در خوانــدن 
روان تــر کتــاب بــه خواننــده کمــک زیــادی کرده اســت. مترجــم تمــام تــالش خــود 
ــی زبان  ــدة فارس ــرای خوانن ــه ب ــرد ک ــه کار بب ــی ب ــا اصطالحات ــه ت ــه کار گرفت را ب
مناســب باشــد و اتفاقــاً انتخــاب کلمــات تخصصــی نیــز به خوبــی انجــام شده اســت. 
بــا توجــه بــه این کــه نویســنده تــالش کــرده در بخش هایــی از کتــاب، اصطالحــات 
ــس از اصالحــات ارضــی  ــای پیــش و پ ــه کشــاورزی در دهه ه ــوط ب تخصصــی مرب
ــة  ــم در ترجم ــرای مترج ــوع ب ــن موض ــه ای ــد ک ــر می رس ــد، به نظ ــح ده را توضی
ــر  ــوی دیگ ــت. از س ــت وپاگیر نبوده اس ــدان دس ــات چن ــن اصطالح ــی ای روان فارس
ویراســتاری متــن کتــاب نیــز به شــکل خوبــی انجــام شده اســت. اســتفاده از 
ــر اســتفادة درســت از آن هــا باعــث  ــم دســتوری در زمــان مناســب و تأکیــد ب عالئ
روان ترشــدن متــن شده اســت. یکــی از معــدود اشــتباهاتی کــه در امــر ویراســتاری 
ــه  ــاب اســت ک ــة 429 کت ــه ای در صفح ــرد، جمل ــدا ک ــاب پی ــوان در کت ــاید بت ش
ــیاری  ــت: »بس ــه آن نشده اس ــت الزم ب ــی دق ــتاری نهای ــد در ویراس ــر می رس به نظ

ــد.«  ــت می دهن ــان را از دس ــد اهمیتش ــی دارن ــگ طایفه کش ــای فرهن از جنبه ه
ــدم  ــرده، ع ــه وارد ک ــاب ضرب ــه کت ــکلی ب ــر ش ــه از نظ ــائلی ک ــی از مس یک
تبدیــل تاریخ هــای وقــوع اتفاقــات از میــالدی بــه شمســی اســت. حتــی به راحتــی 
می شــد معــادل تاریــخ وقــوع اتفاقــات کــه از قضــا در کتــاب کــم هــم نیســتند را 
ــا خوانــش متــن و قرارگرفتــن  ــرای مخاطــب فارســی زبان انجــام داد ت در پرانتــز ب
در فضــای زمانــی هــر اتفــاق راحت تــر انجــام شــود. ایــن در حالــی اســت کــه در 
توضیــح کوتاهــی کــه در پشــت جلــد کتــاب آمــده، تاریخ هــا بــه شمســی نوشــته 

ــت.  ــالدی اس ــا می ــة تاریخ ه ــاب هم ــه در کت ــده درحالی ک ش
یکــی از نکاتــی کــه در نقــد و بررســی شــکلی ایــن اثــر می تــوان بــه آن اشــاره 
ــان  ــاب در پای ــای کت ــة فصل ه ــت های هم ــی پی نوش ــه تمام ــت ک ــن اس ــرد ای ک
ــاب یکدســت باشــد و در  ــن کت ــه مت ــث شــده ک ــر باع ــن تدبی ــر آمده اســت. ای اث
خوانــش آن اتفــاق راحت تــری صــورت بگیــرد. امــا بــرای خواننــده ای کــه بخواهــد 
ــی از  ــاب یک ــن کت ــد ای ــر می رس ــه به نظ ــد ـ ک ــاب را بخوان ــت های کت پی نوش
ــادی دارد ـ آن گاه  ــت زی ــت ها در آن اهمی ــدن پی نوش ــه خوان ــد ک ــاری باش آن آث
ــان هــر فصــل  ــود. شــاید اگــر در پای ــا مشــکالتی همــراه خواهــد ب ــر ب خوانــش اث
پی نوشــت های مربــوط بــه آن فصــل قــرار داده می شــد، شــرایط را بــرای خوانــدن 

ــی آورد. ــم م ــاب فراه ــر کت راحت ت
مســئلة مهــم دیگــری کــه شــاید بتــوان آن را یکــی از اساســی ترین مشــکالت 
ــه نقــد و بررســی  ــوط ب ــوان آن را در بخــش مرب کتــاب دانســت ـ و احتمــاالً می ت
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محتوایــی اثــر نیــز مطــرح کــرد ـ انتخــاب زیرعنــوان کتــاب اســت. نــام ایــن کتــاب 
 Days( در نســخة اصلــی روزهــای انقــالب؛ ناآرامــی سیاســی یــک روســتای ایرانــی
of Revolu tion: Poli tical Unres t in an Iranian Village( اســت. درحالی کــه 
ــران  ــان یــک روســتا در ای در ترجمــة فارســی کتــاب روزهــای انقــالب؛ چطــور زن
انقالبــی شــدند آمده اســت. پــس از خوانــش کتــاب، اولیــن مســئله ای کــه بــه ذهــن 
خواننــده می رســد ایــن اســت کــه نویســنده قصــدی بــرای پاســخ مســتقیم بــه ایــن 
ســؤال نداشــته؛ هرچنــد کــه در متــن خــود بــه مســئلة زنــان نیــز پرداخته اســت. 
فــارغ از بحــث محتوایــی به نظــر می رســد انتخــاب چنیــن زیرعنوانــی بــرای کتــاب 
بیشــتر بــرای جــذب مخاطــب ایرانــی بوده اســت و از ایــن لحــاظ می تــوان آن را در 

دســتة نقــد شــکلی بــه ایــن اثــر قــرار داد.

بررسی و نقد محتوایی اثر
یکــی از مهم تریــن نکاتــی کــه در اثــر مــری هگلنــد وجــود دارد، ایــن اســت کــه او 
در دوره ای در یــک روســتای ایرانــی حضــور داشــته کــه شــاید بســیاری از محققــان 
غربــی خواســتار آن باشــند کــه در ایــن دوره حضــور می داشــتند. او به همــراه زنــان 
ــه کــه خــود در  ــاد در راهپیمایی هــای شــبانة روســتا شــرکت کــرده و آن گون علی آب
ــت.  ــفر می کرده اس ــیراز س ــه ش ــی ب ــرای راهپیمای ــی ب ــد حت ــل می کن ــاب نق کت
ــه انقــالب،  ــه او روزهــای منتهــی ب ــن نفــس حضــور 18 ماهــه موجب شــده ک همی
ــخیر  ــه تس ــی ک ــد. روزهای ــم ببین ــس از آن را به چش ــاه پ ــالب و 9 م ــروزی انق پی
ســفارت ایــاالت متحــده در تهــران نیــز جزئــی از آن اســت. احتمــاالً اولیــن چیــزی 
کــه بــه نظــر مخاطــب می رســد ایــن اســت کــه مــری هگلنــد ایــن دوران را چگونــه 
ســپری کرده اســت. امــا نویســنده ترجیــح می دهــد کــه خــود و فراینــد زندگــی 18 
ــگفتار و  ــاه در پیش ــی کوت ــز جمالت ــاد ـ ج ــتای علی آب ــران و روس ــه اش را در ای ماه
اشــاراتی در درون متــن ـ اتفاقــات و حوادثــی را کــه تجربــه کــرده به کنــاری بگــذارد 
و به شــکلی کامــاًل جــدی مشــغول بحــث کانونــی خــود یعنــی »طایفه کشــی« شــود. 
یکــی دیگــر از نکاتــی کــه دربــارة بحــث محتوایــی کتــاب می تــوان بــه آن اشــاره 
کــرد برخــی از توضیحاتــی اســت کــه نویســنده در جای جــای کتــاب تــالش می کنــد 
ــی  ــن بخــش برخــالف مــورد قبل ــل مبحــث »طایفــه« مطــرح کنــد. ای آن را در ذی
کــه می توانســت بــرای خواننــده ای بــا فرهنــگ ایرانــی جالــب باشــد، تکــراری جلــوه 
ــدة   ــرای خوانن ــح آن ب ــتا و توضی ــک روس ــی در ی ــبات زندگ ــم مناس ــد. فه می کن
انگلیســی زبان شــاید مــورد توجــه باشــد و بــدون آن اطالعــات، درک مطلــب واقعــاً 
ــرای خواننــدة فارســی زبان توضیــح  ســخت می شــود امــا بخشــی از ایــن بحث هــا ب

ــد.  ــر می آی ــات به نظ واضح
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یکــی از ویژگی هــای مهــم ایــن کتــاب نظریه پــردازی هگلنــد پیرامــون فراینــد 
ــه کــه نویســنده تأکیــد  سیاســی طایفه کشــی اســت. ایــن فراینــد سیاســی آن گون
ــت  ــد اس ــد معتق ــری هگلن ــد. م ــام می ش ــه انج ــراً« در 8 مرحل ــد »ظاه می کن
ــا  ــد ت ــردم کار می کنن ــی »م ــی طایفه کش ــد سیاس ــة فراین ــن مرحل ــه در اولی ک
پیوندهــای مفیــدی شــکل دهنــد.« نویســنده در »روزهــای انقــالب« و در توضیــح 
ــل و  ــه دوره ای از تقاب ــه دارد، چ ــالش سیاســی ادام ــد اســت ت ــه معتق ــن مرحل ای
ــه  ــه چ ــد ک ــر می کنن ــن فک ــه ای ــردم ب ــد. م ــه نباش ــد، چ ــکار باش ــری آش درگی
ــالش  ــا ت ــت. آن ه ــت اس ــطحی مصلح ــه س ــی و در چ ــه کس ــا چ ــی ب ــوع روابط ن
ــت، محــدود  ــا را طبــق ســودمندی مفروضشــان ایجــاد، تقوی ــا پیونده ــد ت می کنن
ــاد در  ــا علی آب ــاره دارد و گوی ــی در این ب ــارة مهم ــد اش ــد. هگلن ــذف کنن ــا ح ی
نظــر او همیــن رویکــرد را داشته اســت: »آن هــا سیاســی زندگــی می کننــد.« 
ــی  ــک مدع ــط ی ــع توس ــع آوری مناب ــه جم ــه ب ــن مرحل ــان دومی ــنده در بی نویس
ــم  ــی آورد و کم ک ــت م ــار به دس ــروت و اعتب ــوه ث ــری بالق ــد. رهب ــاره می کن اش
از  می کنــد،  بســیج  را  اقــوام  می کنــد،  دســت وپا  خــود  بــرای  طرفدارانــی 
ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــعی می کن ــی آورد و س ــود م ــی به وج ــق ازدواج اتحادهای طری
اســتراتژی ها و پیوندهــای مختلــف حامیانــی جــذب کنــد. در ســومین مرحلــه بیــن 
ــن  ــا بی ــه ای از برخورده ــد. مجموع ــود می آی ــوردی به وج ــدی برخ ــی و متص مدع
ــا متصــدی و گروهــش رخ می دهــد.  رهبــر سیاســی در حــال ظهــور و گروهــش ب
ــه انجــام می دهــد. در مرحلــة بعــد  در چهارمیــن مرحلــه متصــدی اقدامــی ظالمان
ــد. در ششــمین  ــل کــه عصبانــی هســتند افزایــش می یاب تعــداد افــراد طــرف مقاب
ــزاع  ــه ن ــت می کنــد. در ایــن مرحل ــه مواجهــة نهایــی پیــروزی مدعــی را ثاب مرحل
ــرای  ــابقه ای ب ــت بی س ــدرت و حمای ــاال ق ــه ح ــد ک ــاق می افت ــه ای اتف ــا مواجه ی
ــی رخ  ــت تعرضات ــن اس ــراه دارد. ممک ــد، به هم ــدی جدی ــان متص ــا هم ــی، ی مدع
ــی در  ــا ناکام ــع آوری ی ــود )جم ــته می ش ــه بس ــه در ادام ــنگرهایی ک ــد و س بده
جمــع آوری آن چــه مــال هــر یــک از طرفیــن اســت( نشــان دهندة ســطوح حمایتــی 
و بنابرایــن موقعیــت سیاســی خویشــاوندان دو رهبــر و پیروانشــان اســت. در مرحلــة 
هفتــم روســتا تحــت رهبــری جدیــد متحــد می شــود. بقیــه عجلــه می کننــد کــه 
بــه جنــاح رهبــری کــه به تازگــی پیــروز شــده ملحــق شــوند. حامیــان رهبــر قبلــی 
ــه نظــم  ــف، خودشــان را ب ــق بســیج پیوندهــای مختل ــا از طری ــد ت ــالش می کنن ت
جدیــد بچســبانند. جامعــة روســتایی تحــت رژیــم جدیــد دوبــاره کنــار هــم قــرار 
ــان  ــن حامی ــی نزدیک تری ــت حت ــده اند. درنهای ــاکت ش ــا س ــرد. مخالف ه می گی
ــد،  ــد را می پذیرن ــر جدی ــد و رهب ــظ می کنن ــح را حف ــز صل ــده نی ــر برکنارش رهب
ــردم، چــه  ــة آخــر م ــد. در مرحل ــان کنن ــی واقعی شــان را پنه ــر نارضایت ــی اگ حت
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ــه، سیاســی زندگــی می کننــد. مــردم در زندگــی روزمــره،  ــه و چــه ناآگاهان آگاهان
ــمی، از  ــک و غیررس ــکلی کوچ ــه به ش ــمی و چ ــزرگ و رس ــای ب ــه در محیط ه چ
نظــر سیاســی فعــال هســتند و روابطــی را از طریــق شبکه ســازی، تبــادل و تعامــل 
اجتماعــی ایجــاد، حفــظ، تقویــت، محــدود، حــذف و تعلیــق می کننــد. آن هــا دور 
ــدرت شــرکت  ــد، در مناســک ق ــی پخــش می کنن هــم جمــع می شــوند و اطالعات
ــه دیدگاه هــا، رهبــر و گــروه  ــا دیگــران را نســبت ب می کننــد و تــالش می کننــد ت

ــد )ص ص. 66-63(.  ــد کنن ــان متقاع خودش
طــرح واره ای کــه هگلنــد بــرای نــوع روابــط سیاســی در علی آبــاد ارائــه 
می دهــد، به دنبــال ایــن اســت کــه بگویــد دگرگونــی اقتصــادی پیش نیــازی 
ــة  ــه در ده ــتا، ک ــی روس ــط سیاس ــتاییان از محی ــه روس ــرای آن ک ــود ب ــه ب اولی
ــب  ــد در قال ــود، بتوانن ــرکوبگر ب ــه ای س ــکل بی رحمان 1950، 1960 و 1970 به ش
ــا  ــد اســت ب ــد معتق ــد. هگلن ــور کنن ــی ظه ــدی در کشــمکش انقالب مشــارکت بع
ــاص  ــده ای خ ــی از قاع ــبات سیاس ــاد، مناس ــا در علی آب ــوع دیدگاه ه ــه ن ــه ب توج
پیــروی می کنــد. قاعــده ای کــه شــاید بتــوان آن را در مناســبات زندگــی روســتایی 
در ایــران بهتــر درک کــرد. اعضــای روســتا همــواره در کنــار هــم زندگــی کرده انــد 
ــادی،  ــدگاه اقتص ــه از دی ــد ک ــان بوده ان ــزی آن ــت مرک ــود حکوم ــود و نب و در ب
ــد.  ــن می کرده ان ــر را تأمی ــی یکدیگ ــبک زندگ ــی س ــی و حت ــی و اجتماع فرهنگ
ــد  ــه و می توان ــن مناســبات شــکل گرفت ــز در ســایة همی آداب و رســوم روســتا نی
ــه  ــک رویکــرد ک ــاق افتاده اســت؛ ی ــاد اتف ــه در علی آب بازشناســی آن چــه باشــد ک
ــوان آن  ــاید بت ــد و از قضــا ش ــاد می کن ــوان »طایفه کشــی« ی ــا عن ــد از آن ب هگلن
ــتگی ها بیشــتر  ــد و پیوس ــادی ندارن ــت زی ــه جمعی ــران ک ــق ای ــایر مناط ــه س را ب

ــز انتقــال داد. اســت نی
ــوان کار  ــا را به عن ــنده آن ه ــه نویس ــی از آن چ ــش مهم ــر بخ ــوی دیگ از س
ــزی  ــفاهی و آن چی ــخ ش ــکل تاری ــا به ش ــل مصاحبه ه ــرده حاص ــان ک ــی بی میدان
ــان«  ــد. واژة »اطالع رس ــل کرده ان ــنده نق ــرای نویس ــان ها« ب ــه »اطالع رس ــت ک اس
ــه  ــی ب ــانندة اطالعات ــم رس ــه در حک ــود ک ــه می ش ــانی گفت ــه کس ــاب ب در کت
نویســنده هســتند کــه او در آن صحنه هــا حضــور نداشــته یــا نمی توانســته حضــور 
ــان  ــد آن هــا را بی ــی کــه هگلن ــه این ترتیــب بخشــی از فرضیه های داشــته باشــد. ب
کــرده، می توانــد مخــدوش باشــد. به خصــوص کــه نتیجه گیــری هگلنــد از 
فراینــد سیاســی »طایفه کشــی« محصــول فرضیــة ســه واقعــه ای اســت کــه بیــن 
ــاد  ــتای علی آب ــی در روس ــات ارض ــس از اصالح ــا 1342 و پ ــال های 1332 ت س

اتفــاق افتاده اســت.
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نقد آزاد

جمع بندی و ارزیابی نهایی
هگلنــد تــالش می کنــد تــا بــا کنــار هــم قــراردادن وقایــع و نــوع خــاص رویدادهــا، 
ــه او آن  ــه ب ــه ای ک ــد. نکت ــکل ده ــاد را ش ــات درون علی آب ــرای اتفاق ــه ای ب نظری
توجــه کــرده از قضــا زمینــه را بــرای هــر نــوع اقدامــی در نبــود حکومــت مقتــدر 
ــه  ــه ب ــا توج ــذارد. ب ــش می گ ــتا به نمای ــود روس ــبات خ ــزی و در درون مناس مرک
ــه  ــة یکــی از طایف ــران را در خان ــه نویســنده بخــش اول حضــور خــود در ای این ک
عســکری ها می گذرانــده و نیمــة دوم و تقریبــاً بعــد از انقــالب بــه حیــاط دیگــری 
ــط  ــده توس ــای مطرح ش ــی از بحث ه ــش مهم ــاالً بخ ــد. احتم ــکان می کن ــل م نق
ــاد  ــد در علی آب ــن دورة حضــور هگلن ــه ای ــوط ب ــا مرب ــا مصاحبه ه اطالع رســان ها ی
ــورت  ــه به ص ــائلی ک ــی از مس ــه برخ ــد ک ــخص نمی کن ــاً مش ــون دقیق ــد. چ باش
ــه  ــه چ ــوط ب ــده مرب ــازی ش ــتا پیاده س ــی روس ــان اهال ــاب از زب ــتقیم در کت مس
بــازة زمانــی اســت، شــاید بتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه نظریــة طایفه کشــی 
ــرف اول را  ــت در آن ح ــه هوی ــت ک ــانه اس ــد انسان شناس ــک فراین ــول ی محص
می زنــد و به تدریــج از تقابلــی کــه در ســال های بعــد اتفــاق افتــاده، نظریــه شــکل 
ــات  ــر اتفاق ــر ب ــه متأخ ــن نظری ــت ای ــوان گف ــر می ت ــارت دیگ ــت. به عب گرفته اس
اســت. حــال آن کــه هگلنــد پــس از ســفر دوبــاره بــه ایــران و آن هــم ســی وچهار 
ســال بعــد بــه چنیــن نتیجــه ای می رســد: »در علی آبــاد، علی رغــم تغییــرات زیــاد 
ــگ سیاســی  ــی، فرهن ــتاییان در سیاســت مل ــعه و مشــارکت روس اقتصــادی، توس
ــه  علی آبادی هــا ـ صفــات و پارادایــم فراینــدی طایفه کشــی و فعالیت هــای آن هــا ب
شــکل قابــل توجهــی پــرورش نیافــت. فرهنــگ سیاســی ســنتی بــا امکانــش بــرای 
ــی کشــمکش( و  ــورد پیش بین ــه نتیجــة م ــر موضــع )بســته ب تسلیم شــدن و تغیی
ــی  ــر به جــای دگرگون ــا هــدف به دســت آوردن قانون گــزاری خیراندیش ت ــان )ب طغی
عمیــق سیســتم( نفــوذ خــود را حفــظ کــرد.« )ص. 442(. هگلنــد معتقــد اســت 
ــن  ــه تأمی ــان ب ــاز آن ــی داد نی ــد م ــه »طایفه کشــی« پیون ــا را ب آن چــه علی آبادی ه
ــا  ــئله را ب ــن مس ــر او ای ــوی دیگ ــود. از س ــاش ب ــن مع ــت تأمی ــع و در نهای مناب
ــه یــک رهبــر قدرت منــد درهــم می آمیــزد و از ایــن رهگــذر آن چــه در  احتیــاج ب
علی آبــاد رخ داد را تحلیــل می کنــد. شــاید از منظــر همیــن نــگاه باشــد کــه او در 
پایــان کتــاب ضمــن اشــاره بــه تغییــر فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی در 
ــه اشــکال  ــد سیاســی طایفه کشــی ب ــان از فراین ــگاه آن ــوع ن ــر ن ــه تغیی ــاد ب علی آب
ــارة زندگــی در ایــران قــرن بیســت ویکم آن چــه  دیگــر خبــر می دهــد. چراکــه درب
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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