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تحلیل جامعهشناختی نهضت جنگل با تأکید بر ایدئولوژی آن


سید سعید زاهد زاهدانی ،دانشيار ،بخش جامعهشناسي دانشگاه شيراز ،ايران

سید اسماعیل مسعودی ،دانشجوي دكتري جامعهشناسي ،دانشگاه شيراز ،ايران
چکیده
تاريخ معاصر ايران مشحون از نهضتها و جنبشهاي اجتماعي خرد و كالن بوده است .اين نهضتها بهندرت از ديدگاه نظريههااي جنابش
اجتماعي مورد تحليل قرار گرفته است .نهضت جنگل كه  3سال پس از امضاي فرمان مشاروهه در ساال  4931ش آغااز گردياد ،از اولاين
حركتهاي ملت ايران در پاسخ به عدم تحقق آرمانهاي انقالب مشروهه بود .در اين تحقيق با مروري بر نظريههاي جنبش اجتماعي ،نظريه
زاهد برگزيده شد كه تناسب بيشتري با فضاي تاريخ معاصر ايران دارد .اين نظريه مهمترين ركن در شناسايي جنبش را جهت جنبش ميداند
كه در ايدئولوژي آن متبلور است .اين پژوهش در چارچوب روششناسي رئاليستي با استفاده از استراتژي تحقيق پسكاوي و روش تاريخي
انجام شده است .تحليل شواهد تاريخي برمبناي اين نظريه نشان داد كه نهضت جنگل با ايادئولوژي بسايار نزدياا باا ايادئولوژي انقاالب
مشروهه شروع شد اما در ميانۀ راه دچار پارادوكس در ايدئولوژي شد .در ادامه هر چند موفقيتهاي اوليه و زودگذري كسب كرد ولي خيلي
زود به دليل همان پارادوكس از هم فرو پاشيد.
کلیدواژهها :نهضت جنگل ،جنبش اجتماعي ،نظريۀ جنبش اجتماعي ،ايدئولوژي.
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مقدمه و بیان مسأله

ارائه يا درر نظري نسبت به بافت اجتمااعي اياران را مهياا

تاريخ معاصر جهان شاهد انقالبهاا و جنابشهااي متناوع و

ميكند .بر هماين اسااس ،ضامن مارور نظرياههااي جنابش

گستردهاي بوده است ،در ايران معاصر نيز شاهد شا لگياري

اجتماعي ،نظريۀ زاهد براي چارچوب نظري تحقياق انتخااب

نهضتها و جنابشهااي متعاددي از جملاه نهضات تنبااكو،

شده است تا جنبش جنگل بر اساس آن تحليل شود

انقالب مشروهه ،ملي شدن صنعت نفت و جز آن بودهايم .اين
جنبشها به گونهاي هستند كه به صورت حلقههاي يا زنجير

ضرورت و هدف

در مقاهع مختلف اهداف بعضاا مشاترر را دنباال كردناد .و

ضرورت اين تحقيق از آن جهت است كاه ماا نيااز باه درر

شايد بتوان مهمترين نقاط مشترر جنبشهاي معاصر ايران را

نظري و نه صرفا تاريخي ،از وضاعيت تااريخ معاصار اياران

در اهااداف آنهااا جسااتجو كاارد .در راسااتاي اياان اهااداف

هستيم تا با استفاده از اين درر نظري بتوانيم موقعيت كناوني

جنبشهاي نسبتا خردتر و محلايتاري نياز باه تقويات ايان

و آينده ايران را تحليل نماييم .بنابراين هدف ما در اينجا ارائه

جنبشها كما كرد .ي ي از اين جنبشهاي خردتار ،نهضات

يا مدل و هرح نظاري از وضاعيت جنابشهااي اجتمااعي

جنگل به رهبري ميرزا كوچاخان جنگلي است كاه  3ساال

معاصر ايران و به خصو

نهضت جنگل است.

پس از انقالب مشروهه در پاسخ برخي مطالبات محقق نشاده
انقالب آغاز گرديد اما نهايتا باه دیيال متعادد ،بادون آنكاه
اهداف خاا

خاود را باه هاور كامال محقاق كناد ،از هام

سؤال و فرضیه
 -روند ش لگيري ،گسترش و افول نهضات جنگال چگوناه

فروپاشيد .نهضت جنگل به رهبري ميرزا كوچاخان جنگلاي

بوده است؟

به مدت  1سال از سال  4931هاا.ش .آغااز ( 4340م ).و تاا

 -نهضت جنگل مبتني بر ايدئولوژي خا

سال  4966ها.ش 4399( .م ).به هول انجاميد .ميرزا از افاراد

و در ادامه تغيير موضع ايدئولوژيا داد و نهايتا به دليل همين

مؤثر در انقالب مشروهه بود و از هرف روسها به هور غيابي

تغيير موضع ،از هم فرو پاشيد.

خود ش ل گرفت

مح وم شد كه به مدت  5سال به گيالن مراجعت ن ند .اولين
قالب تش يالتي نهضت «كميته اتحاد اسالم» باود .آنهاا اف اار

مروری بر نظریههای جنبشهای اجتماعی

خود را با تأسيس روزنامه جنگل در آن انع اس ميدادند.

م اريو دياني معتقد است جنبش اجتماعي يا فرايند اجتماعي

جنبش با سه گروه به مباارزه برخاسات ،اول ح ومات

ويژهاي است و م انيسمهايي دارد كه كنشگران در يا كنش

مركزي و ح ام محلاي و خاوانين .دوم انگليسايهاا .ساوم

جمعي با آن درگير هستند ) .(Diani, 2006: 20هربرت بلومر نيز

روسيه تزاري .اما با روسيه بلشوي ي همپيمان شدند و در سال

در تعريف جنبشهاي اجتمااعي را چناين تعرياف مايكناد:

 4933شهر رشت را تصارف كردناد و «ح ومات جمهاوري

«فعاليت جمعاي چشامگيار باراي اساتقرار نظام جديادي از

شورايي ايران» را تش يل دادند .پس از مدتي كوتااه باه دليال

زندگي» ( .)Blumer, 1969: 199رابرتسون ميان رفتار جمعاي و

اختالف ميان رهباران جنابش و هام پيماان شادن روسايه و

جنبش تفاوت قائل است .به نظر وي «گرچه رفتارهاي جمعي

انگليس ،قواي رضاخان توانست شهر رشت به تصرف درآورد

و جنبشهاي اجتماعي هر دو واكنشهااي جمعاي در مقابال

و جنبش به نقطه پايان خود رسيد.

شرايط مسألهداري هساتند اماا جنابشهااي اجتمااعي نسابتا

واكاااوي اياان نهضاات ،از دريیااه نظريااۀ اجتماااعي و
بخصو

ساختار يافتهتر و ماندگارتر هستند» (.)Robertson, 1988: 534

نظريۀ جنبش اجتماعي ام اني اسات كاه شاناخت

در نظريههاي جامعاهشناساي ،م اتاب و تقسايمبنادهاي

دقيقتر ابعاد مختلاف جنابش ،تحليال دیيال شا لگياري و

گوناگوني وجود دارد و مهمتارين دساتهبنادي آنهاا ،تقسايم

فروپاشي ،تبيين فرايندهاي هي شده در آن و مهمتار از هماه،

نظريات به خرد و كالن ،يا عاملگرا و سااختارگرا اسات ،در
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نظريههاي جنبشهاي اجتماعي نيز ميتوان اين دستهبنادي را

اجتماعي مشترر افاراد اسات كاه باه خاوبي در ايادئولوژي

دنبال كرد .البته واضح است كه از خرد تا كالن يا از عامل تاا

جنبش متبلور شده است .از همين رو ميتاوان دساته ساومي

ساختار يا هيف است ،برخي به ساختارگرايي نزدي ترناد و

ميان عاملگرا و ساختگراها تف يا كرد و با عنوان رابطهگرا

برخي به عاملگرايي .ن ته ديگر اين ه همانهاور كاه افارادي

ناميد كه تأكيد بيشتر بر هويت جمعي و ارتباهي افراد دارند.

مانند پير بورديو و آنتوني گيدنز در تالش هساتند كاه نظرياه

وجه دقياقتار سانخ رابطاهگارا را در نظريااتي مشااهده

جامعهشناسي را از دوگانه انگاري عامل -ساختار نجات دهند،

ميكنيم كه بر سازمان جنبش اجتماعي تأكيد دارناد .از جملاه

دانشمنداني مانند نيا كراسلي باا الهاام از نظرياات بوردياو،

نظريه ما كارتي و مير زالد كه در كتاب جنبشهاي اجتماعي
در يا جامعۀ سازمان يافته در سال  4381هرح شاده اسات.

ماايتااوان نظريااههاااي جناابش اجتماااعي را باار اساااس اياان

براي آنان جنبشهاي اجتماعي از سه نوع سازمان يا سه گروه

دستهبنديها مرور كرد.

از سازمانها تشا يل مايياباد :الاف ) ساازمان جنابشهااي

همين تالش را در نظريۀ جنبش اجتماعي پي ميگيرد .بنابراين

در يا سر هيف ،ميتوان به نظريۀ هانس تار اشاره كرد

اجتماااعي ) ،(SMOب) گااروههاااي شاااغل در جناابشهاااي

كه به لحاظ نظاري در دساته عامالگراياي قارار دارد .وي در

اجتماااعي ) (SMIو ج) بخااش جناابش اجتماااعي )(SMS

كتاب روانشناسي اجتماعي جنبشهاي اجتماعي ،كه در سال

 .)McCarthyچااارلز تيلااي ي ااي از

 4300به چاپ رسيده است ،معتقد است كه جنبش اجتمااعي

(& Zald, 1987: 20-22

نويسندگان مشهور م تب "تجهياز ياا بساين مناابع" اسات.
4

شامل افرادي است كه در تالش هستند مسأله خود را از هريق

مبناي ف ري وي نيز مانند ما كارتي و ميار زالاد اسات .بار

اجتماع حل كنند .او ميگويد ياا فارد در مقابال "موقعيات

اساس نظريۀ وي سه عامل اصلي و سه عامال باا درجاۀ دوم

مسأله" داري در جامعه قارار مايگيارد .اگار اقادامي توساط

اهميت در هر جنبش اجتماعي مداخله ميكنند" .عناصر اصلي

عامالن يا نهادهاي اجتماعي ،براي حال آن شارايط مساألهدار

"منافع" " ،سازمان"  " ،تجهيز و بسين" و عناصر درجاه دو

صورت نگيرد ،به مسألهاي براي آن فرد ،تبديل ميشاود .اگار

"ممانعت/تسهيل" " ،قادرت" " ،فرصات/تهدياد" هساتند.

مجددا ع سالعملاي از هارف جامعاه نسابت باه آن مساأله

تأكيد بيشتر او بر "سازمان" و "تجهيز و بسين" است (

صورت نگيرد ،فرد از خود ع سالعمل نشان ميدهد .به ايان

.)1978: 7

9
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Tilly,

ترتيب انگيختگي فردي بروز ميكند .افرادي كه نسبت به يا

اما ديدگاههاي ساختگراياناه را مايتاوان در آراي نيال

مسأله انگيخته شدهاند ،گرد هم ميآيناد و درخواساتي تنظايم

اسملسر و آلن اس ات و تورن مشاهده كرد .نيل اسملسار باا

ميكنند .براي اين اه خواساتۀ خاود را تنظايم كنناد باه ياا

گرفتن منطاق «ارزش افازوده» از اقتصااد ،باه تحليال اشا ال

ايدئولوژي متوسل ميشوند و از هريق آن ،جنابش اجتمااعي

مختلف رفتارهاي جمعاي مايپاردازد .منطاق ارزش افازوده

ايجاد ميگردد (.)Toch, 1966: 27

چنين ميگويد كه در مراحل مختلف زماني علتهايي وجاود

هربرت بلوم ريا گام از فردگرايي و عامالگراياي تاار

دارند .هر چند اين علتها مم ان اسات باراي مادت زماان

دورتر ميشود ،تأكيد بلومر بر فعاليت جمعي بيشتر مبتناي بار

زيادي قبل از فعال شدنشان نيز موجود بوده باشند (

انگيختههاي فردي است .از همين رو وي جنبش را به عناوان

 .)1962: 19بر اين اساس به نظر او شش مرحله پشت سر هام

Smelser,

"فعاليتي جمعي كه ميخواهد نظم نويني ايجاد كند" تعرياف
ميكند ( .)Blumer, 1969: 99هر چند در نگاه وي سنخ فعاليت
جمعي متفاوت از فعاليت افراد است و از اين لحااظ از تاار
فاصله مي گيارد اماا ايان فعاليات جمعاي بلاومر را باه نگااه
ساختگرايانه نميكشاند بل اه تاداعي كنناده ناوعي هويات

1

resource mobilization theory
interest
3
organisation
4
mobilisation
5
repression/facilitation
6
power
7
opportunity/threat
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در همۀ رفتارهاي جمعي وجود دارد -4 :ساخت مساعد-9 .4

اندر دربارۀ جنبش ها و اعتراضات صحبت كرده است و آنیه

التهاب ساختي -9 .رشد و گسترش يا اعتقااد عماومي-1 .

كه مطرح نموده نيز مسألهآميز است .از همين رو كراسالي باا

عوامل مداخلهگر -5 .تجهيز و بساين شاركتكننادگان باراي

توجه به كليدواژه «عادتواره» كه محمل ايفاي نقش عامال و

كنش -0 .فعال شدن كنترل اجتماعي (.)Smelser, 1962: 15-17

ساختار است ،جنبش اجتماعي را تحليل كرده است .او معتقد

بر اساس اين نظريه مهمترين نقطهاي كاه جنابش از آن آغااز

است ميتوان از فرمول زير براي تحليل جنبش اساتفاده كارد

ميشود التهاب ساختي است.

(:)Crossley, 2002: 168

آلاان اس ا ات در كتاااب خااود بااا عنااوان :اياادئولوژي و

عادتواره  +ميدان = جنبش

جناابشهاااي اجتماااعي جديااد ( )4336بااه بحاار پيرامااون
جناابشهاااي سياسااي جديااد پرداختااه اساات .او ماايگويااد

چارچوب نظری تحقیق

«جناابشهاااي اجتماااعي جديااد ،حااداقل از لحاااظ مبناااي

هر چند كراسلي تالش كرده است بار اسااس نظرياه بوردياو

اجتماعيشان جنبشهاي هبقاتي ،به مفهوم وبرگاراي 9آن كاه

نظريهاي تركيبي دربارۀ جنبشهاي اجتماعي ارائه دهاد اماا از

Scott, 1990:

يا هرف نظريۀ بورديو تمايل بيشتري به سمت ساختگرايي

توسط گلنر9بسط داده شده اسات ،مايباشاند» (
.)139

دارد تا اين ه تركيبي از عامل و ساختار باشد و از هرف ديگر

1

نيا كراسلي ( )9669ضمن مرور و تحليل نظرياههااي
جنبش اجتماعي ،به دنبال اين است كه يا چارچوب تركيبي

اين نظريۀ به بُعد رابطه به عناوان ياا بُعاد مساتقل در كناار
ساختار و عامل توجه نميكند.

براي تحليل جنبشها هراحي كند .او بر اين باور اسات نقطاه

اما زاهد در نظريۀ جنبشهاي اجتماعي خود تالش كارده

ضعف اساسي تمام نظرياههاايي مارور شاده در باای ،مساأله

است ضمن توجه همزمان به سه بُعد باه صاورت اساتقاللي،

عامليت و ساختار بوده اسات و راهحال باراي غلباه بار ايان

آنها را در تركيبي جديد قرار دهاد .زاهاد معتقاد اسات هار

ضعف ،در نظريه كنش پير بورديو قرار دارد .استدیل كراسلي

جنبش اجتمااعي ساه بُعاد دارد :زميناه اجتمااعي (سااخت)،

در رابطه باا نظرياه و كاار بوردياو ساه بعاد دارد :اول اين اه

كنشگران (عامل) ،ايدئولوژي (رابطه /جهت) (زاهد.)84 :4983 ،

نويسنده معتقد است كه نظريه كنش بورديو هام در رابطاه باا

«زمينااۀ اجتماااعي« ،م ااان» جناابشهاساات .ام انااات و

عامليت ،هم ساختار و هم ارتباط بين عامليت و ساختار ،قوي

محدوديتهاي آن ،تسهيالت و مضيقههايي براي كانشگاران

است و بدين وسايله ياا نظرياه عماومي پرنفاوم را مطارح

جنبش به وجود ميآورد ،تركيبي از قابليتهاي افاراد و مناابع

مي كند كه در مقايسه با نظرياتي كه تا این ماورد بحار قارار

اجتماعي ،ايجاد جنبش را مم ن ميسازد .شارايط اجتمااعي

گرفته اند ،كاربرد بيشتري در رابطه با تحليال جنابشهاا دارد.

محيط جنبشهاي اجتماعي را تش يل ميدهد و نمايتواناد از

دوم اين ه وي بار ايان نظار اسات كاه نظرياه بوردياو ياا

آن جدا گردد» (زاهد.)4983 ،

چارچوب مرتب و منظمي فراهم ميكند كه قادر است بسياري

ايدئولوژي عامل ربطي جنبشها است و در واقاع جهات

از بينشهاي گوناگون و پراكناده اي كاه در رابطاه باا تحليال

حركت جنبش را نشان ميدهد ،از همين رو مهامتارين ركان

جنبشها قبل از اين ارائه شده است ،را در خود جاي دهاد و

جنبش ايدئولوژي است .البته بايد توجاه داشات كاه در آراي

چارچوب منسجمي را بهوجود آورد .سوم اين ه مزاياي نظريه

همۀ دانشمندان جنبش اجتماعي ايدئولوژي از اهميت بهسزايي

بورديو بيشتر در سطح نظرياه عماومي كانش اسات و بسايار

برخااوردار اساات .بااه عنااوان م ااال ،بااراي تااار اياادئولوژي
"مجموعهاي از عقايد به هم مرتبط" است كه "توسط گروهي

1

Structural conduciveness
weberian
3
Gellner
4
Crossley, Nick, 2002: Making sense of social movements
2

از اشخا

به كار گرفته ميشود" و به عناوان "ياا سا وي

پرتاب براي جنبش اجتماعي" عمل ميكند (.)Toch, 1966: 21
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از نظر ويلسون ايدئولوژي عامل اصلي بسين كنندۀ معترضاان

اجتماااعي متصاال ماايكنااد .قابليااتهاااي افااراد از هريااق

است« :ايدئولوژي يا نام مشترر است كه به آن عقايدي داده

رهنمودهاي ايدئولوژيا ،باه فرصاتهااي اجتمااعي افازوده

مي شود كه مردم را براي عمل در يا جنبش اجتماعي بساين

ميگردد و اين تركيب جنبش را در راستاي جهتي كاه توساط

 .)Wilson,عقايد مردم مهمترين نشاانه هار

ايدئولوژي مشخص ميشود باه حركات در مايآورد» (زاهاد،

ميكند»

(1973: 91

جنبش اجتماعي از نظر تيلي است .وقتي يا جمعيت با عقايد
همانند با هم عمل ميكنند يا جنبش به وجود ميآيد

.)85 :4983

( Tilly,

كنشگران نيز بُعد سوم جنبش را تش يل ميدهند كاه باه

 .)1978:براي بلومر ايدئولوژي مشخصات زير را دارد :الف)

سه گروه تقسيم ميشوند -4 :رهبران جنبش -9 ،كسااني كاه

جهت را نشان ميدهد ب) وسيلۀ توجيه است ج) به عناوان

انديشهها و فرمانهاي رهبران را توزيع و پخش ميكنند و -9

سالح حمله خدمت ميكند د) به عناوان ساالح دفااع عمال

پيروان جنبش .تمام اين گروهها تحت تأثير ايدئولوژي هساتند

مايدارد(Blumer, 1969: 110-

و از زمينۀ اجتماعي اثر ميپذيرند .رهبران ،جنبش را بر اساس

) .111از نظر ملاوچي هويات جمعاي تعرياف مشاترر و در

يا انديشۀ نو آغاز ميكنند .آنها بر اساس آن تف ر تازه ،يا

ارتباهي است كه توسط چند تن مرتبط با هم توليد مايگاردد

ايدئولوژي ،در مقابله با زمينۀ اجتماعي ميسازند .اولين گروه

كه توجه به منشأهاي كانش خاويش و نياز محادوديتهاا و

پيروان آن ايدئولوژي ،يا حلقۀ ف ري و سازمان كوچا ،در

ام انات زمينهاي كه كنش آنان در آن انجاام مايشاود دارناد

اهراف رهبران جنبش تش يل مايدهناد .پياروان اولياه باراي

 .)Melucci,در نظريااۀ اساا ات هبقااۀ اجتماااعي

اينكه بر تعدادشان افزوده گردد و بهتدرين گروه بازر تاري

ايدئولوژي را مي سازد و از هريق آن بستگي اجتماعي مم ان

شوند ،تالش ميكنند ايدئولوژي را باه ماردم معرفاي نمايناد.

ميشود .بسين منافع يا بساتگي اجتمااعي در ياا جرياان

برخي از پيروان جديد به اين حلقۀ اوليه ميپيوندناد و بيشاتر

Scott, 1990:

تازه واردان گرچه ايدئولوژي را پذيرفتهاند اما در عاداد حلقاه

 .)6تورن معتقد اسات كاه هار جنابش اجتمااعي داراي ياا

اول به حساب نميآيند .كساني كه در حلقه اول قرار ميگيرند

Touraine,

وظيفۀ توزيع يا پخش ايدئولوژي و جذب پياروان جدياد باه

 .)1981: 98در نظريۀ زاهد «ايادئولوژي عامال عمادۀ انساجام

جنبش را دارند .به همين مناسبت ما آنها را "توزيعكنندگان"

نظري يا انتزاعي (عقايد) و عملي يا عيني (سازمان مناسا) و

جنبش ميناميم .كساني را كه به داخل حلقۀ اول راه نمييابند

تعيينكنندۀ جهات جنابش اسات» (زاهاد .)15 :4983 ،بناابراين

را به عنوان "پيروان" ميخوانيم .عمل رد آنان اجرا يا به عمل

ايدئولوژي داراي دو بُعد است :بُعد نظري و بُعد عملاي .بُعاد

در آوردن جنبش است .به عبارت ديگر وقتي آنان باه صاحنه

نظري همان اعتقادات ،آرمانهاا و اهاداف اسات كاه توساط

ميآيند جنبش عمال ظهور مييابد (زاهد )4983 ،بايد ساه ناوع

رهبران جنبش ارائه ميشود اما بُعد عملي ناظر به شايوههااي

كنش يا رفتار در هر جنبش اجتماعي اتفاق افتد" :شاناخت"،

عملي دستيابي به آن آرماانهاا و اهاداف اسات .باه عباارت

"عرضه" ،و "اجرا"" .شناخت" اولاين قادم برعهادۀ رهباران

سادهتر ،ايدئولوژي هم شامل آرمانها و هم شامل ابزارهااي و

است .آنها انديشهاي را تشخيص ميدهند و تالش ميكنند بر

شيوه بهكارگيري آنها است.

اساس آن ،ايدئولوژي بسازند .ايدئولوژي براي ايانكاه ريشاۀ

9

ميكند و ه) اميد و آرزو عرضه

(1989: 34

مشاركت سياسي ،جنبش اجتماعي را ميساازد (

ايدئولوژي است كه نمايندۀ روابط اجتماعي است (

بر اين اسااس ،در نظرياۀ زاهاد"« ،اعتقاادات ،قاوانين و

اصاالي خودآگاااهي جناابش گااردد ،هراحااي ماايشااود.

مقررات"" ،آنچه به عنوان فرصت تلقي ميشاود" و "آنچاه

توزيع كنندگان یزم است ايادئولوژي را فراگيرناد اماا پياروان

چنين به حساب نميآياد"" ،چگاونگي اساتفاده از مناابع" و

فقط كافي است كه از آن مطلع باشند .هر سه گروه كنشگران

"راههاي عملي تعقيب اهداف جنابش" هماه و هماه توساط

داراي شناخت از انديشه و ايدئولوژي جنبش هستند اما سطح

ايدئولوژي رقم زده ميشاود ايادئولوژي ،افاراد را باه زميناۀ

درر آنان از رهبر به پيروان ،نازلتر مايگاردد .گرچاه داناش
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راه ارهاي روز به روز جنبش ،ميتواند جهت ع اس داشاته

ايدئولوژي اغلب به عنوان عالمت بيروناي هار جنابش تلقاي

باشد .ديگر وظيفۀ رهبران ،عرضۀ ايادئولوژي اسات .معماوی

ميگردد و عاملي است كه جهت را نشان مايدهاد و اجازاي

رهبران ايدئولوژي را به توزياعكننادگان عرضاه مايدارناد و

مختلف هر جنبش را به ي ديگر متصل ميكند ،مايتواناد باه

توزيعكنندگان آن را به پيروان معرفاي مايكنناد .در مجماوع

عنوان يا شاخص براي تميز جنبشهاي مختلف از ي اديگر

مايتاوانيم بگااوييم كاه عرضاه ي ااي از مهامتارين وظااايف

به كار رود .بنابراين فرمول نهايي جنبش به صورت زير است

توزيعكنندگان است .در آخر به "اجرا" مايرسايم كاه رفتاار

(زاهد:)466 :4983 ،

نهايي همۀ كنشگران است (زاهد.)4983 ،

زمان  +جهت  +م ان = موضوع يا كيفيتهاي مختلف هستي

هيچ يا از عوامل مكار شاده در باای باه تنهاايي عامال

عامل  +رابطه  +ساخت= جامعه

تعيينكنندۀ جنبش نيستند .تركياب هماهناآ آناان جنابش را

(رهبران+توزيع كنندگان+پياروان)كانشگاران  +ايادئولوژي +

ميسازد .تفاوت بين جنبشهاي مختلف در نتيجه تفااوت در

زمينه اجتماعي = جنبش اجتماعي

اين عوامل يا نحاوۀ ت ركياب آناان باا ي اديگر اسات .چاون

شکل  -1مدل اجتماعی جنبش زاهد

روششناسی تحقیق

وجود دارد ،معتقدند كه هم موضاوع شناساايي 4و هام فاعال
9

9

اين تحقيق از روي رد رئاليستي بهره ميگيرد .روش رئاليساتي

شناسا از خصلت «مهني بودن » برخوردارناد ،اماا مهام ايان

در علوم اجتماعي با انتقاد از روشهاي پوزيتيويستي (اثبااتي)

است كه ميتوان مجموع رابطۀ موضوع و فاعل شناسايي را به

و هرمنوتي ي (تفسيري) توسط روي باسا ار و آنادرو سااير

يا شيء «عيني» ارجااع داد تاا از ايان هرياق دچاار نسابي

مطرح شد .آنها نه هبيعي انگاري پديدههاي اجتمااعي را كاه

انگاري مفرط روي ارد تفسايري نياز نشاد .هماين كاه افاراد

مختص روشهاي اثباتي است قبول دارند و ناه مهناي باودن

ميتوانند در زندگي تعامل كنند و همديگر را درر كنناد و در

مفرط روشهاي تفسيري را .بار هماين اسااس ضامن آنكاه
مي پذيرند تفاوت ماهوي ميان علوم هبيعي و علاوم اجتمااعي

1

Object
Subject
3
Subjectivity
2
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كنار آن تا اندازهاي تعميم دهند نشاندهنده آن اسات كاه هام

از فرايند ساخت مدل سااختارها و م اانيزمهاا (بلي اي:4934 ،

تعميم (مشخصۀ روي رد اثباتي) و هم درر و تفهم (مشخصۀ

.)938

روي رد تفسيري) در زندگي روزمرۀ مردم وجاود دارد (سااير،

زاهد نيز نظريۀ جنبش اجتماعي خود را مبتني بر روي رد
رئاليستي هراحي و تشريح كرد .او ضمن قبول مادل پاوسان،

.)99- 91 :4985

روش رئاليستي معتقد است علم مطالعۀ رواباط خاارجي

نظريۀ خود را منطبق بر آن دانسته و معتقد است «در يا زمينه

بين موضوعات مشخص نيست بل اه بررساي رواباط دروناي

اجتماعي خا

( )Cكنشگران خاصي ،باه صاورت ساازمان

است كه محصول سازوكارهاي زيربنايي است كه قسمتهاي

يافته در جهت اهداف ايدئولوژيا باه خصوصاي ( )Mرفتاار

مختلف يا سيستم را به هم وصل ميكنند .پاوسن مدلي ارائه

ميكنند و به اين ترتيب جنبش اجتماعي ش ل ميگيارد (»)O

مااي دهااد كااه در آننيروهاااي مداخلااهگاار تحاات يااا

(زاهد.)09 :4983 ،

«نتيجاه

البته نبايد تعجب كرد كه چگونه يا نظريۀ اجتمااعي باا

 »)O(9را رقم ميزنند .مادل پاوسان باه صاورت زيار اسات

روش تحقيق تا ايان انادازه قرابات دارناد زيارا در روي ارد

«م انيسم »)M(4در يا «زمينه »)C(9اجتماعي خاا
(:)Pawson, 2006: 21-22

كه ليدر به خوبي به آنها اشاره ميكند (عيني -مهني ،كاالن-

مکانیسم()M

زمینه ()C

رئاليستي دوگانگي نظريه – روش نيز مانند ساير دوگانگيهاا
خرد ،نظريه آزماايي -46نظرياهساازي ،44كيفاي -كماي و )...
برداشته ميشود (.)Layder, 2006: 28

نتیجَه ()o

همانگونه كه مكر شد روي رد رئاليستي با نقد روشهاي
كمي و كيفي ،روش خود را ارائه كرده است اما از يا هرف،

شکل  -2مؤلفههای بنیادین تبیین علّی رئالیستی (مدل پاوسن)

به لحاظ روشي به الگو و مدل توجه ميكند تا ناوعي از نظام

روي ردهاي تفسيري يا كيفي معتقد به «زميناهگراياي »1و

ت رار شونده پديدهها را لحاظ كرده باشد باا ايان توجاه كاه

«نظريهسازي »5هستند و روي ردهاي اثباتي يا كمي معتقاد باه

آنگونه كه در روشهاي اثبات گرايانه مد نظر است اين الگاو

«نظريه مداري( »0ايمان .)400 :4936 ،اما روي رد رئاليستي هم به

و مدل ،قوانين علّي نيستند .از هرف ديگر ،پژوهش را ناظر به

به زمينه توجه دارد و هم به م انيسام ،تاا هام وضاعيتهااي

توصيف و تبيين هم زمان ميدانناد توصايف و تبيناي كاه از

منحصر بفرد اجتماعي را از دست ندهد و هم از م انيسمهاي

بستر مدل گذشته باشد .بنابراين از يا هارف باا روشهااي

علّي برد متوسط در پديدههاي اجتماعي غافل نشود.

تفسيري كه به توصيف محض ميپردازند و از هر گونه تعميم

ر وي رد يا پارادايم رئاليستي نه مبتني بر استراتژي تحقيق

و الگودهي اجتناب ميورزند متفاوت است و از هرف ديگار

استقرائي 1و نه استراتژي تحقيق قياسي 8است بل ه مبتناي بار

از تبيين علّي جدا از زمينه كه در روشهاي اثبااتگارا باه آن

استراتژي تحقيق پسكاوي 3است .اين استراتژي عبارت است

ميپردازند اجتناب ميكند .لذا روش رئاليستي باا هراحاي و
ساخت مدل به توصيف و تحليل پديدهها ميپردازد .از همين

1
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3
Outcome
4
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5
Theory-Building
6
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7
Inductive
8
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9
Retroductive
2

رو سؤال تحقيق بايد براساس مدل تحليلي توصيف شاود ناه
اينكه فرضيه اثبات گردد (بلي ي.)416-498 :4934 ،

Theory-Testing
Theory-Building
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بنابراين مبتناي بار روش رئاليساتي و اساتراتژي تحقياق
پسكاوي ،مساير روش شاناختي ايان مقالاه داراي دو مرحلاه

روي رد نميتوان يا تحقيق جدي را شاروع كارد (محمادپور،
.)955 :4939

است مرحلۀ اول :دستيابي باه مادل م انيسام پديادههااي

با توجه به اين ه موضوع اين تحقيق نهضت جنگل است

تاريخي بر اساس دادههاي تاريخي جنبشهاي اجتماعي ايران

ابتدا تالش شده است با فضاي سياسي -اجتمااعي آن مقطاع

(آنیه كه زاهد در نظريۀ خود بدان دست يافت و اثبات كرد)

زماني و همینين قبل و بعد آن در ايران آشنا شاويم .در ايان

و مرحلاۀ دوم :قارار دادن ماادل در معارد دادههااي جديااد

ميان ،شناخت انقالب مشروهه از اهميات خاصاي برخاوردار

تاريخي (آنیه كه در اين پژوهش انجاام مايگيارد) .بناابراين

است زيرا نهضت جنگل در كمتر از يا دهه بعاد از انقاالب

سؤال تحقيق درباره جنبش جنگل بر اساس مادل م انيسامي

مشروهه ش ل گرفت.

جنبشهاي اجتماعي توضيح داده ميشود و نقاش ايادئولوژي

عالوه بر اين ،به هور كلي همه حركتهااي اصاالحي و

در آن تحليل ميگردد و همینين بررسي فرضيه تحقيق اسات

انقالبي و به خصاو

در اياران معاصار مت اي بار اف اار و

كه آيا داده و شواهد استخراج شده فرضيه تحقيق كه از مادل

گرايشهاي نظري هستند .به همين علت اف ار و گرايشهااي

نظري استخراج شده است را تأييد ميكند يا خير.

ف ري آن دوران و نيز فضاي ف ري كه جنابش جنگال در آن
قرار داشت ،مورد مالحظه كلي قرار گرفت.
اما چهارچوبي كه بتوان بر اساس آن به مطالعاه تااريخي

روش تحقیق
روش به كارگرفته شده در اين تحقيق «روش تاريخي» اسات.

پرداخت ،مادل رئاليساتي نظرياه زاهاد دربااره جنابشهااي

روش تاريخي در جامعهشناسي تاريخي ميتواناد بار اسااس

اجتماعي است .همانهور كه گفته شد بدون در دست داشاتن

پارادايمهاي روششناسي ،به گونهاي متفاوت دنباال شاود .در

يا چهارچوب مشخص نميتوان به تحقيق در جامعهشناسي

پارادايم اثبات گرايانه روش تااريخي ،بسايار شابيه باه هماان

تاريخي پرداخت ،از اين رو مدل نظري جنبش اجتماعي ايان

ت نياهاي كمي اما با اصالحاتي اندر انجام مايگيارد و در

كما را به تحقيق كارده اسات كاه در مياان انباوه اهالعاات

پارادايم تفسيرگرايانه تحليل تاريخي به روش تحقياق مياداني

تاريخي به دنبال چه نوع اهالعاتي باشيم .بر اساس اين مادل،

بسيار نزدياا مايشاود (ايماان .)931-930 :4936 ،در پاارادايم

بايد ايدئولوژي حاكم بر حركت جنبش ،افراد درگير در جنبش

رئاليستي نيز تحليل تاريخي بايد به دنباال كشاف و شاناخت

شامل رهبران ،توزيعكنندگان و هرفاداران و همیناين فضااي

مدلي از م انيسمها در يا زمينه اجتماعي باشد.

اجتماعي كالن جنبش بايد همزمان مورد مالحظه قرار گيرد و

به هور كلي در هر تحقيق با روش تااريخي باياد چهاار
مرحله دنبال شود:

 -2تعیین محل و ارزیابی کیفیت شواهد تاریخی (استخراج

 -1مفهومسازی هدف تحقیق
محقق ابتدا با فضااي محايط آشانا مايشاود و آنچاه را كاه
ميخواهد مورد مطالعه قرار ميدهد مفهومسازي ميكند .شايد
با يا مدل سست يا مجموعهاي از مفاهيم مقدماتي آغاز كناد
و آنها را در مورد يا محيط خا

درباره آنها اهالعات تاريخي كسب كرد.

به كار بندد اما ن ته مهم

اين است كاه بادون چهاارچوبي از موضاوعات ،مفااهيم ياا

شواهد)
در اين مرحله محقق از هريق كار كتابشناسي ،محل دادههاي
تاريخي را تعيين و آنها را گردآوري ميكند .پس از آن درباره
4
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«ربط شواهد » و «دقت شواهد » پرسش مايكناد (محمادپور،

 .)955 :4939منابع و شواهد موجود درباره جنبش جنگال هار
Relevance
Precision

1
2

419

تحليل جامعهشناختي نهضت جنگل با تأكيد بر ايدئولوژي آن

چند تعداد كمي هستند اما هماين تعاداد كام از حيار شايوه

به منابع پيش گفته ،در مواردي كه تعارضي در اقوال مشااهده

گردآوري و تدوين متفاوت هستند.

ميشد از اساتناد باه آن خاودداري گردياد و در جاهااي كاه

برخي منابع مانند تاريخ انقالب جنگل نوشتۀ محمادعلي

اختالفهاي ريز و درشت وجاود داشات ،قادر متايقن آنهاا

گيلا ،مشاهدات شخصي نويسنده است كه خاود از مباارزان

مورد استناد قرار گرفته است كه با اين شرايط دقت شواهد بای

جنگلي بوده ،اسات .همیناين كتااب ساردار جنگال نوشاته

ميرود.

ابراهيم فخرايي نياز تركيباي از مشااهدات شخصاي و اساناد

همینين با توجاه باه چهاارچوب اخاذ شاده ،دادههااي

تاريخي است .برخي نوشتههااي ديگار هار چناد مشااهدات

مناسب از اين منابع بهصورت فيشهاي موضاوعي اساتخراج

شخصي هستند اما نويسنده بيرون از فضاي جنبش قارار دارد

شده است .به عنوان م ال فيشهايي زيادي درباره هماه افاراد

مانند ویيات دارالمرز گيالن نوشته لويي ياسينت رابينو .برخي

درگير در جنبش استخراج شده است كه تعدد فيشها و نگااه

كتابهاي ديگر بيشتر مبتني بر اسناد تاريخي و نه مشااهدات

كلي به محتواي آنها ،كم كام جايگااه هار ياا از افاراد در

شخصي جنبش جنگل را تحليل كردهاند مانند كتااب نهضات

جنبش مشخص ميشود .ايانكاه دكتار حشامت ياا احساان

جنگل شاپور رواساني .برخي كتابهاا و مقاایت بار اسااس

اهللخان هر كدام از افراد مؤثر و اصلي جنبش هساتند باا ايان

اسناد تاريخي بخش يا وجه خاصي از جنبش جنگل را تحليل

روش مشخص ميشود و در مرحله بعاد باه صاورت نظاري

كردهاند مانناد مقالاه «روي ردهاا و نگارشهااي اساساي در

جايگاه اين افراد مشخص شده است.

روزنامه جنگل» نوشته عبداهلل متولي كاه ارگاان رسامي نشار
اف ار جنبش جنگل را بررسي كرده است .كتابهاي تااريخي

 -3سازماندهی شواهد تاریخی

ديگري كه به ايران معاصر پرداختند هر يا از زوايههااي باه

محقق در اين مرحله از ديدگاههاي نظاري باراي ساازماندهي

خصوصي جنبش جنگل را در بخشي از كتااب خاود تحليال

شواهد و دادههاي تاريخي استفاده ميكند ،سؤالهاي جديدي

كردهاند .كتاب معروف و معتبر تاريخ بيداري ايرانياان نوشاته

درباره شواهد ميپرسد و چه بسا مفهوم اوليه را بسط ميدهاد

ناظم ایسالم كرماني از اين دست است .كتااب معتبار ديگار

(محمدپور.)955: 4939 ،

ايران بين دو انقالب نوشته يرواند آبراهاميان است كه فضااي

مبناي نظمدهي و سازماندهي شواهد و دادههاي تااريخي

ايران بين انقالب مشروهه و انقاالب اساالمي بررساي كارده

مدل نظري تحقيق است ،به عنوان م ال افراد ماؤثر در جنابش

اسات .كتااب ديگار The Political Economy of Modern

كه از نزدي ان ميرزا كوچاخان بودهاند مانند دكتر حشمت و

 Iranنوشته همايون كاتوزيان است .كتاابهااي آبراهامياان و

احسان اهللخان ،به عنوان «توزيعكنندگان» ايادئولوژي جنابش

كاتوزيان برتري خاصي كه نسبت به ديگر كتابها دارند ايان

شناخته ميشوند كه به همراه ديگر كنشگران ،به عنوان ي اي

است كه جنبش جنگل را در يا فضاي كلاي تااريخ معاصار

از اركان سه گانه جنبش هستند.

ايران تحليل كاردهاناد باه هماين سابب عاالوه بار دادههااي

آنچه در صفحات بعد تحت سه سرفصل «م ان جنابش:

تاريخي ،سرنخهاي تحليلي مناسبي درباره جنبش جنگل ارائاه

زمينۀ اجتماعي»« ،زمان جنبش :كنشگران» و «جهات جنابش:

ميدهند.

ايدئولوژي» آورده شده ،حاصل همين نظمدهي و ساازماندهي

يا راه ديگر براي كسب دادههااي تااريخي رجاوع باه
اسناد تاريخي است كه اين در حيطه كار ياا جامعاهشاناس
نيست بل ه كار يا مورخ است .اما در اين تحقيق در رجاوع

شواهد و دادههاي استخراج شده است.

411

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و ششم ،شماره پياپي ( ،)06شماره چهارم ،زمستان 4931

 -4تلفیق شواهد تاریخی (معنادهی شواهد)

روشنف ران و نيز همراهي بازايان و و مردم به وقوع پيوست.

در اين مرحله محقق يا حركت ديال تي ي انجاام مايدهاد.

مهمترين خواست انقالب تأسايس عدالتخاناه و دفاع ظلام و

حركت از انتزاع به واقعيت و از واقعيت باه انتازاع (محمادپور،

بيعدالتي توسط دولت بود .بادون آنكاه ايان بايعادالتي را

 .)955 :4939يعني حركت از مدل نظري به شواهد و از شواهد

متوجه شاه كنند آن را متوجه دولت و نخست وزير ميدانستند

به مدل نظاري .در ابتادا بار اسااس مادل نظاري شاواهد را

(كرماني.)910-911 :4914 ،

سازماندهي و معنادهي ميكند و در گاام بعادي ايان پرساش

پاس از انقاالب مشااروهه وضاعيت سياسات داخلااي از

مطرح ميشود كه آيا اين شواهد مدل نظري را تأييد ميكند يا

شرايط مساعدي برخوردار نبود .دورۀ اول مجلس شوراي ملي

خير .به عبارت ديگر در حركت دوم ،فرضيه و سؤال تحقياق

در  45مهاار  4985يعنااي يااا ماااه بعااد از صاادور فرمااان

مورد بررسي قرار ميگيرد كه آيا شواهد ،فرضيه استخراج شده

مشروهيت توسط مظفرالدين شاه ،افتتاح گرديد .اما در تيرمااه

بر اساس مدل نظري را تأييد ميكنند يا خير.

 4981قبل از اتمام دوره قانوني آن ،توسط محمدعلي شاه و به

بنابراين ،در اين تحقيق ،به هاور كلاي ،بار اسااس مادل

كما روسها به توپ بسته شد .در آبان مااه  4988دوره دوم

نظري شواهد اساتخراج (مرحلاه دوم) ،ساازماندهي (مرحلاه

مجلس بازگشايي شد .اما پس از مدتي با اين التيماتيوم روسيه

سوم) و معنادهي (حركت اول ديال تيا مرحله چهارم) شاده

تزاري روبه رو شد كه در صاورت عادم انحاالل آن ،روسايه

است .در گام نهاايي (حركات دوم حركات دياال تي ي) كاه

خار ايران را از شمال تصرف ميكند كه در نهايات مجلاس

مربوط به مرحله چهارم اسات فرضايه تحقياق بررساي شاده

دوم نيز منحل شد .مجلاس ساوم در  49آمر ( 4939دساامبر

است اين ه آيا سير حركات (شا لگياري و افاول) جنابش

 )4341تش يل گرديد .اما مجلس سوم نيز در شرايط نااآرامي

جنگل براساس تغيير در ايدئولوژي آن بوده است يا خير؟ كاه

به سر برد .چون  8ماه قبل از آغاز باه كاار ،يعناي در آوريال

در نهايت اين فرضيه تأييد شده است.

 4341جنآ جهاني اول شروع شده بود.
گيالن در انقالب مشروهه نقش مهمي داشته است .ماردم

سازماندهی شواهد

گيالن به دو علت در نهضت مشروهه خاواهي شاركت فعاال

مکان جنبش :زمینۀ اجتماعی

داشتند )4 :قيام و اعتراد در مخالفت با ستمهاي اقتصادي و

فرمان مشروهيت در ساال  4985هاا.ش .امضاا شاده باود و

سياسااي كااارگزاران دولاات و دربااار  )9اعتااراد باار ضااد

جنبش جنگل در سال  4931آغاز گرديد ،اتفاقاات داخلاي و

دخالتهاي كنسول روس كه با ات ا باه حضاور  9566قازاق

خارجي اين فاصله زماني و نيز عوامل اجتماعي كه به انقالب

مسلح روسي در امور اجتماعي و اقتصادي شاهر و منطقاه ،از

مشروهه منجر شده است ،زمينه و بستر اجتماعي ش لگياري

هيچگوناه اجحااف و زورگاويي درياا نداشاتند .در نهضات

نهضت جنگل را تش يل ميدهد .حتي مايتاوان ياا گاام را

مشروهۀ گيالن كه در آن كميتۀ سري «ستّار» ،در رشات و در

جلوتر رفت و همانگونه كه خود ميرزا كوچاخاان در چناد

انزلي ،انجمنهااي «عادالت ،اخاوت و بارق» نقاش رهباري

جا و از جمله نامه به لنين در ساال  4933ش .از انقاالب 41

داشتند ،عالوه بر مجاهدان و روشنف ران گيالناي ،تعادادي از

ساله ملت ايران سخن ميگوياد (فخراياي ،)989 :4909 ،نهضات

انقالبيون قفقازي و گرجي نيز حضور داشتند .ايان كميتاه ،باا

جنگل را بههور كامل ادامه انقالب مشروهه دانست (رواسااني،

كميتههاي حزب سوسيال دموكرات ايران در باكو و كاارگران

.)10 :4984

ايراني مقيم اين شهر رابطه داشت و آنها از اين كميته حمايت

همانهور كه ميدانيم انقالب مشروهه از مبارزات علما و

ميكردند .با توجه به تركياب اجتمااعي رهباري مشاروهه در

تحليل جامعهشناختي نهضت جنگل با تأكيد بر ايدئولوژي آن

گيالن ،مايتاوان پاي بارد كاه ايان رهباري ،ائتالفاي باود از

415

عبارت بود از نفت و مواد خام صنعتي (بيشتر باه انگلايس) و
فارش (بيشاتر باه

كارگزاران رژيم استبداد و مال ان و خانهايي كه باراي حفا

محصویت ساخته شده سنتي به خصاو

منافع و موقعيت خود ،به امواج نهضت و انقالب ساوار شاده

روساايه) .در مقاباال بااين  86تااا  36درصااد واردات ايااران از

بودند اما بدنۀ اردو و نهضت ،از وابستگان هبقات و گروههاي

امپراتوريهاي روس و انگلايس باود»

اجتماااعي -اقتصااادي شااهري كااه ماايپنداشااتند بااا اسااتقرار

.)99

(Katouzian, 1981: 98-

مشروهه ،مجلس شوراي ملي ،گروهها و اقشار مردم محروم از

خود ميرزا كوچاخان درباره وضعيت ح مرانان ايراناي

ستمهاي اقتصادي و سياسي آزاد خواهند شد ،تش يل ميشاد

در بيانيااه اعااالم جمهااوري شااورايي ايااران در سااال 4933

(رواساني.)96- 95 :4984 ،

ميگويد« :ايران قرنهاست در دست استبداد سالهين جاور و

ابراهيم فخرايي از دوستان ميرزا در كتاب ساردار جنگال

امراي خودسر و خوانين جاه هلب و روسااي شاهوت ران و

شرايط اجتمااعياي كاه در آن نهضات جنگال پاا گرفات را

اربابان بيرحم صورت خرابه مهيبي به خود گرفته كه هر عابر

اينگونه توضيح ميدهد« :مسأله مهم اين اسات كاه تغييارات

و هر ناظر متف ري از منظره اسفنار آن و سااكنان آن گرفتاار

سياسي در ا يران و گيالن موجب تغييرات اساساي در زنادگي

بهت و حيرت ميشود .در قارون اخيار سياسات جهانگيراناه

دهقانان ،پس از استقرار نظام مشروهه نشد .از جملاه ايانكاه

همسايگان همسايه آزار ما (دولت انگلايس و ح وماتهااي

رابطه دولت و ح ام محلي و خوانين و اربابان با مردم تغييري

جااابره تاازاري سااابق روساايه) ضااميمه مظااالم ح مرانااان

ن رد .فقر و بي اري و مهمتر از همه فقادان امنيات و تجااوز

شهوتپرست ايران شده است» (گيلا.)494 :4914 ،

قوي به ضعيف كه باه جامعاه ايراناي عموماا و باه جماعات

مداخلههاي كشورهاي روسيه و انگليس به خصاو

گيالني خصوصا تحميل شده بود و اغتشاش در سراسر كشور

زمان جنآ جهاني اول نيز شرايط نامساعد كشور را دوچندان

بر اثر دسائس بيانقطاع همسايه جنوبي و تهديات بي پارواي

كرد .هر چند ايران در جنآ جهاني اول اعالم بيهرفي كرده،

همسايه شمالي وجود داشت» (فخرايي.)93 :4909 ،

اما شرايط اجتماعي به خااهر تجاوزهااي خاارجي از هارف

در

رابينو نايب كنسول انگلستان در رشت كاه در ساالهااي

شمال و جنوب و غرب ايران ،مساائل را باراي دولتماردان و

 4360تا  4349م 4985( .تا  4934ش) باود و رواباط بسايار

مردم سختتر ميكرد .در اين سالها ( 4348 -4341م) گيالن

خوبي با ح ّام و مال ان داشت ،نوشته اسات« :در بساياري از

به عنوان دایني براي رسيدن به شهرهاي ديگار و نقااهي كاه

دهات گيالن ،دهقانان به سبب نرخ ظالمانۀ نزول ،زيار فشاار

جنآ در آنها جريان داشت مورد استفاده و رفت و آمد قواي

سنگين وامي كه از مال ان خود گرفتهاناد از باين مايروناد و

نظامي قرار گرفت .سربازان هنگام عبور از شاهرها عاالوه بار

گاهي وضع بدي كه از نظر برداشات محصاول باا آن روبارو

استفاده از مواد غذايي كه سر راه آنها بود ،به فجايع بساياري

ميشوند ،آنان را وادار به ترر ده ده مايكناد» (رابيناو:4911 ،

هاام دساات ماايزدنااد و موجبااات ناااامني ش اهرها را فااراهم

.)40

ميساختند (خماميزاده.)134 :4911 ،

از نظر كاتوزيان وضاعيت اقتصاادي كشاور در موقعيات
مناسب قرار نداشت و با انقالب مشروهه تغييار چناداني هام
ن رد و شرايط آغاز قرن بيستم شبيه انتهاي قرن نوزدهم باود:
«در سراسر اين دوره ،تراز پرداختها دچار كسري مزمني بود
و پيوسته بر بدهيهاي خارجي افزوده ميشد .صادرات اياران

در اولين جنآ با نيروهااي خاارجي در ساال  ،4931در
شب قبل از جنآ براي همراهان خود شرايط دول خارجي را
اينگونه ارزيابي ميكند« :سالهاا و قارنهاسات كاه اروپااي
متعدي ،اروپاي حريص ،چنگال ظالماناه خاود را باه اجسااد
نحيف هر ملات ضاعيف فارو بارده و آنهاا را بارده و بناده
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خويش كرده است .امروز كه آتش قهر الهي در اروپا مشتعل و

ماند» (رواساني .)98 :4984 ،در تاريخ  4995در سن  91ساالگي

اين درندگان به جان هم افتاادهاناد وقات آن اسات كاه ملال

به عضويت انجمن روحانيون اياران – گايالن درآماد (گيلاا،

ضعيف گرد هم آيند و آستين خود را از چنگال اين ستم اران

 .)3 :4914فخرايي معتقد است «ميرزا يا مرد مذهبي تمام عيار

رها نمايند» (گيلا.)99-94 :4914 ،

بود .هيچ گاه واجباتش ترر نميشد و از نماز و روزه قصاور

در نهايت اين ن ته نيز بايد اضافه گردد  :هماانهاور كاه

نميكرد .به اشعار فردوسي عالقه خاصي داشت به هوري كاه

ت لمهاي بر فرمان مشروهه مبني بر لزوم اجراي قوانين اسالم

در گوراب زرماخ مركاز تاسيساات نظاامي جنگال جلساات

افزوده شد ،اجراي قوانين اسالم از مطالبات ماردم در نهضات

منظمي براي قرائت شاهنامه و تهياين روح سلحشاوري افاراد

مشروهه بوده است .از همين رو لمتون معتقد اسات «در قارن

ترتيب داده بود» (فخرايي .)98 :4909 ،يحيي دولت آبادي ميرزا

نوزدهم ايران اغلب از هرف نويسندگان و گويندگان به عنوان

را اينگونه توصيف ميكند« :ميرزا كوچا خان ماردي اسات

ممل ت اسالم و شاه نيز به عنوان پادشاه اسالم خوانده ميشد.

قوي بنيه ،سيه چرده ،موي سر و صورتش انبوه ،داراي اخالق

عالوه بر آن اعتراد معترضان جنبش اصالحي كه به انقاالب

ني و و در عين صلح و سالمت خاواهي سلحشاور ،دوساتدار

مشروهه منتهاي گردياد ،برعلياه دساتانادازي بيگانگاان باه

عالم اسالميت و هرفادار اساتقالل و آزادي اياران و مخاالف

"ممالا اسالمي" و "مسلمانان" بود نه "ايران" و "ايرانياان"»

ح ومتهاي استبدادي خودي و بيگانه» (دولتآبادي.)39 :4914 ،

(.)Lambton, 1988: 301

ميرزا هي اقامت در تهران باه عضاويت جمعيات اتحااد

اين ت لمه فرمان مشروهه مانند ساير بندها ماورد توجاه

اسالم كه از انديشههاي سيد جمالالدين اسدآبادي متاأثر باود

قرار نگرفت و عمال مطالبه مردم درباره اجراي قوانين اسالمي

درآمد .در رشت نيز هيئت اتحاد اسالم تش يل شد .اين هيئت

همینان به قوت خود باقي ماند .نهضت جنگل و به خصو

مدتي نيز نقش مهمي در رهبري نهضت جنگل ايفا كرد .پاس

ميرزا كوچاخان به اين ن ته توجاه داشاتند .از هماين رو در

از التيماتيوم روسها و انحالل دوره دوم مجلس شوراي ملي،

شماره  98روزنامه جنگل آمده است« :ما به نام اتحااد اساالم

روسها ح م غيابي مبني بر عدم حضور در گيالن به مدت 5

قيام كرديم و به اين جمعيت مقدس منتسبيم» (رواسااني:4984 ،

سال براي ميرزا اعالم كردند .در بحبوحه جنآ جهاني اول باا

.)98

رفتن به رشت و واسطه قرار دادن ي اي از روحاانيون معتماد
رشت با كنسول روس ،اجاازه حضاور باه صاورت علناي در

زمان جنبش :کنشگران  -رفتار کنشگران

رشت يافت .در اولين فرصت با دوستان نزديا خود از جمله

رهبر :میرزا کوچک خان

دكتر حشمت ديدار كرد و تصميم به قيام مسلحانه و چري اي

يونس فرزند ميرزا بزر

ملقب به ميرزا كوچاا كاه پاس از

گرفتند.

قيام مسلحانه در جنگلهاي گيالن ملقب به ميرزا كوچاخان
جنگلي شد« .در سال  4938ها.ق 4953 / .هاا.ش .در محلاۀ

توزیعکنندگان

استادسراي رشت متولد شد .در مدرسۀ حاج حسان و جاامع

حاج احمد كسمائي :از زميندارن بزر

رشت و سپس در مدرسۀ محموديه تهران باه تحصايل علاوم

كه در همان ابتدا حركت به ميرزا پيوسات اماا باه دیيال ناه

ديني از قبيل صرف و نحو و فقاه و اصاول پرداخات اماا باا

چندان منطقي با ميرزا اختالفاتي داشت تا اين ه در ساال دوم

شروع نهضت مشروهه از تحصيل دسات كشايد و باه صاف

جنبش به همراه هرفداران خود از ميرزا كناره ميگيرد و تسليم

انقالبيون پيوست و تا آخر عمر خود در كسوت انقالبي بااقي

دولت ميشود (فخرايي.)416 :4909 ،

گيالن و از كساني بود
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تحليل جامعهشناختي نهضت جنگل با تأكيد بر ايدئولوژي آن

دكتر ابراهيم حشمت ایهباء :از دوستان نزدياا ميارزا و

مركزي اول حزب كمونيست ايران ائتالف و عليه ميرزا كودتا

از مجاهدان انقالب مشروهه بود و بسيار مورد احتارام ميارزا

كرد و با او به جنآ پرداخت در دولت كودتا وزير جنآ بود.

بود .در جنگي كه در سال  4991ها .ق 4931 / .ها.ش .مياان

در دورۀ سوم با مشاهدۀ رويه روسها و كمونيستهاا دوبااره

جنگليان و نيروهاي دولت رخ داد ،ميرزا چون نمايخواسات

با ميرزا ائتالف كرد اما در آخر اين دورۀ هنگام حملۀ رضاخان

با نيروهاي خودي و ايراني درگير شود ،دستور به عقبنشيني

به رشت ،با وساهت نظاميان شوروي در تهران (كالنتاراوف)،

داد و به چند گروه تقسيم شدند ،يا گروه به سرپرستي دكتر

اين شهر را تسليم كرد .خالو قربان كسي است كه سار برياده

حشمت بود و نهايتا پس از تعقيب و گريزهاي فاراوان دكتار

ميرزا را به تهران برده ،تقديم رضا خان كرد و رضاخان هم به

حشمت و يارانش توان خود را از دسات دادناد و در نهايات

او درجۀ سرهنگي ترفيع داد .اخاتالف خاالو قرباان باا ميارزا

امان نامهاي كه بر جلد قرآن مجيد نوشته شده بود براي دكتار

بيشتر شد و به هور عمده بر سر مسائل مالي و قدرت بود تاا

حشمت و يارانش فرستاده شد ،وي از ايان فرصات اساتفاده

امور سياسي و اجتماعي (رواساني.)449 :4984 ،

كرد و خود و  916نفر از يارانش را تسليم كرد .ميارزا هماين

حيدرخان عمواُغلي :او سوسياليست دموكرات مشاهوري

كه خبر تسليم شدن دكتر را شنيد بي اختيار گفت «اناهلل و اناا

بود كه در انقالب مشروهه نيز شاركت داشات .در خردادمااه

اليه راجعون» .چند روز بعد باا ح ام ياا دادگااه فرمايشاي

سال  4933ها.ق .فرقاه عادالت قفقااز كنگارهاي باه منظاور

نظامي در  44شعبان  4991ها.ق .اعدام گرديد (فخراياي:4939 ،

جمعآوري داوهلب براي ارتش سارخ و تشا يل اتحاادي باا

.)486- 411

جنگليها در انزلي برگزار كرد .كنگره نام «حازب كمونيسات

احسان اهلل خان« :روشنف ري آمري كه در هنگام تحصيل

ايران» را براي خود برگزيد .در اين كنگره در مورد ايران و به

در پاريس با آنارشيسم آشنا شده بود و دستهاي از دموكراتها

خصو

گيالن تبادل نظر شد .در اين كنگره دو تز در ماورد

را از تهران با خاود باه رشات آورد» (متاولي .)464 :4936 ،وي

شرايط ايران وجود داشت كه ياا تاز آن مرباوط حيادرخان

داراي تف ر ضدمذهبي بود و به سياست روسيه اعتماد ميكرد.

عمواُغلي بود .حزب كمونيست در پايان كنگره اعالم كرد كاه

اين دو عامل سبب شد كه در كودتاي سال  4933عليه ميارزا

با جنگليهاي گيالن جمهوري شوروي سوسياليستي اياران را

همراه روسها شركت كند .وي عمال عنان ف اري و اجراياي

تش يل داده است .از اين تاريخ حيادرخان باه جنگيلايهاا و

خود را به دست حزب كمونيست ايران و روسها ساپرد .اماا

ميرزا نزديا ميشود و در شهريور  4933حيدرخان عمواُغلي

در دولاات پااس از كودتااا ،سركميسااري (جايگاااه مياارزا در

به رياست حزب كمونيست ايران منصوب مايشاود .پاس از

ح ومت جمهوري شاورايي) باه وي ساپرده شاد .در حملاۀ

تسليم خالوقربان و فرار احسان اهلل خان ،حيادرخان در كناار

رضاخان به رشت كه با توافق پنهاني روسهاا و انگليسايهاا

ميرزا باقي ماند .اما درباره پاياان سرنوشات وي ابهاام وجاود

انجام شد ،از رشت فرار كرد و به باكو رفت .در هاول مادت

دارد .در  96شهريور  ،4966حيدرخان توسط افاراد ناشناساي

اقاماات در آنجااا ،مقاارري ماهانااهاي از روساايه بلشااوي ي

دستگير ميشود .و در اين موقعيات حسااس ميارزا ايان هام

ميگرفت (رواساني.)449 :4984 ،

پيمان خود را نيز از دست مايدهاد .رواسااني معتقاد اسات

خااالو قربااان« :او سااركردۀ گااروه كااوچ ي از كااارگران

حيدرخان به ميرزا وفادار بوده و دستگيري وي توسط روسها

كتيراسازي و كردهاي كرمانشاه بود و به كردهاي مقيم گايالن

و انگليسيها بوده است (رواساني .)466 :4984 ،اما فخرايي معتقد

ت يه داشت» (متاولي .)464 :4936 ،در اوايال نهضات باا ميارزا

است ،جنگليان احساس ميكردناد حيادرخان قصاد خيانات

هم اري كرد .در دورۀ دوم انقالب با احسان اهلل خان و كميتۀ

داشته و او را دستگير كردند تا در فرصتي كه شرايط مساعدتر
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اين هبقه روشنف ري كه از اين جماعت حمايت ميكارد نياز

شد او را محاكمه كنند (فخرايي.)196 :4909 ،
پيروان :پيروان نهضات جنگال تركيباي باود از دهقاناان

روشنف ران نزديا به جريان سوسيال دموكرات بودند.

محروم و ستمديده ،اقشار فقير شهرنشين ،افرادي كاه در امار
توليد و توزيع كوچاا و خارد شاركت داشاتند ،تعادادي از

جهت جنبش :ایدئولوژی

مال ان جزء و بخشي از روشانف ران وهان پرسات .حضاور

آبراهاميان به وجود دو جناح در نهضت جنگل اشاره ميكناد:

اقشار دهقاني و زحماتكاش شاهري در نهضات جنگال در

«جناااح غيرمااذهبي-رادي ااال و جناااح مااذهبي -زميناادار»

مقايسه با جنبش مشروهه برجساتهتار و مشاهودتر باود .اماا

(آبراهاميان .)464 :4981 ،كاه ميارزا كوچااخاان ،حااج احماد

حضور بازاريان و هبقات ثروتمند گيالني كام رناآتار باود.

كسمائي و دكتر حشمت از جناح مذهبي -زميندار بودناد كاه

بازار

هر چند با انديشههاي سوسياليستي و كمونيستي آشنا بودند اما

رشت) زماني كه نهضت جنگل اوج ميگرفت به جانابداري

پايگاااه اصاالي ف ااري خااود را انديشااههاااي دينااي و ملااي

آن ميپرداختند و زماني كه ش ستهاي نظامي و ياا سياساي

ميدانستند .از همين رو رواساني معتقد بود ويژگاي شااخص

رخ ميداد ،از آن فاصله ميگرفتند .موضعگيريهاي آنهاا بار

ف ري ميارزا كوچااخاان تأكياد او همزماان بار ايرانيات و

اساس منافع تجاريشان بود .در جنآ جهاني اول كه نيروهاي

اسالميت بود .اماا احساان اهلل خاان ،حيادرخان عماواُغلي از

انگليسااي بااه شاامال ايااران و انزلااي لش ركشااي كردنااد و

جناح غير مذهبي-رادي ال هستند كاه در واقاع انديشاههااي

ارتباطشان با منطقه قفقاز كه از سابق مهمترين هرف تجااري

حزب سوسيال دموكرات قفقاز را در اياران دنباال مايكردناد

آنها بود ،قطع شد ،با ميرزا در مخالفت با انگليسيهاا هماراه

(رواساني.)90 :4984 ،

اقشار و هبقات ثروتمند گيالن (به خصو

تجّار بزر

شدند .در سال هاي  4966كه نيروهاي ارتاش سارخ روس و

ايدئولوژي نهضت جنگل را در سه محور خالصه ميكند:

نيروهاي انگليساي از گايالن خاارج شادند ،اوضااع نااامن و

«اخراج نيروهاي بيگانه ،برقاراري امنيات و رفاع بايعادالتي،

نابسامان گيالن را به خاهر قيام جنگلياان نمايپسانديدند ،در

مبارزه با خودكامگي و استبداد» (فخراياي .)54 :4909 ،اما مساأله

تصرف رشت به دست رضاخان هيچ مقاومتي از خاود نشاان

اين است كه دو جناح نهضت ،تفسيرهاي متفاوتي از چيساتي

ندادند تا قاواي جنگلاي از باين بروناد (رواسااني.)441 :4984 ،

عدالت ،اساتبداد ،نيروهااي خاارجي و حتاي اساتراتژيهااي

همینين بسياري از صاحبان امالر و خاانهاا كاه عموماا باا

رسيدن به آنها داشتند.

دولت مركزي ارتباط خوبي داشتند ،از همان آغاز نهضت بناي

در سال دوم جنبش ( )4930دكتر حشمت اعدام و حااج

مخالفت داشتند و چندبار خود به جنآ با ميرزا آمدند (گيلاا،

احمد كسمائي از نهضت جدا شد .به همين دليل عماال ميارزا

.)96 :4911

در جناح مذهبي -زميندار تنها باقي ماند .پس از انقالب مارس

هرچند خود ميرزا گرايشهاي اسالمي داشت و رفاع ظلام و

4930( 4341ها.ش ).روسيه گروههاي دماوكرات باار ديگار

بيعدالتي و نيز استقالل كشور را ميل آن تفسير مايكارد اماا

جان گرفتند و در تهران اعالم وجاود كردناد و در ايان مياان

غلبه اصلي ف ري در نهضت جنگل رفع بايعادالتيهاا و باه

احسان اهلل خان و خالو قربان به جنگليها پيوستند (متولي:4936 ،

بيعدالتي ناشي از سيستم ارباب-رعيت ياا مالاا-

 .)464حيدرخان عمواُغلي نيز در سال  4933به نهضت جنگل

دهقان بود .اين به خاهر افراد تأثيرگذار در نهضت جنگل باود

ميپيوندد .در نتيجه گرايشهاي جنااح غيرماذهبي -رادي اال

كه با انديشههاي سوسياليستي آشانا بودناد .باه هماين علات

غلبه پيدا ميكند .از آنجا كه ميارزا بعاد از فروپاشاي روسايه

عمدۀ پيروان نهضت از قشر رعيت و دهقان بودند .عاالوه بار

تزاري و ش لگيري روسيه بلشوي ي ،دست دوستي به ساوي

خصو
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تحليل جامعهشناختي نهضت جنگل با تأكيد بر ايدئولوژي آن

ارتش سارخ روسايه دراز مايكناد و در حاالي كاه امياد باه

ايران را ترر ميكنند و در عود نيروهاي انگليسي به منطقاه

شعارهاي آزادي خواهانه و مسااوات هلباناه انقاالب روسايه

گيالن وارد ميشوند آنها نيز جنگليها را مانع خود ميديدند.

دارد «جمهااوري شااورايي سوسياليسااتي ايااران» را در گاايالن

بعد از اولين حمله هواپيماهاي انگليسي ،جنگلايهاا بيانياهاي

تأسيس ميكند .اين نتيجهگيري حاصل ميشود كه ميارزا هام

خطاب به ماردم باا عناوان «ايرانياان موقاع فاداكاري اسات»

به سمت انديشههاي سوسياليستي گرايش پيدا ميكناد اماا باا

ميدهند« :باز هم ميگوييم ما نه به ساايران نظار مخصوصاي

تفسير خودش و نه تفسير كمونيستي.

داريم نه با انگليس دشمني خا

 ،هر كه به خاناه ماا تجااوز

اين گرايشهاا و جنااحهاا و نياز تغييارات گرايشاي را

كرد با او دشمن هستيم .فعاال باا انگلايس اظهاار عاداوت و

ميتوان از مطالب منتشر شاده در روزناماه جنگال ،بيانياههاا،

دشمني ميكنيم براي آنكه امروز دشمن ماا فقاط اوسات ،او

نامااهنگاااريهااا و سااخنرانيهاااي

است كه مي خواهد ممل ت ما را تصاحب كناد اگار انگلايس

ماارامنامااه و بااه خصااو
ميرزاكوچا خان دريافت.

روزنامه جنگل در سال اول در  94شماره منتشر شاد كاه

دست از ممل ت بردارد ،ما را با او نزاعي نيست» (گيلا:4914 ،
.)99- 94

شماره اول آن شعبان  4995ق بود و در سال دوم در  1شماره

در خرداد  4933فرقه عدالت وابسته به روسايه نخساتين

منتشر شد (فخرايي .)416 :4909 ،اين روزنامه بيشاتر متعلاق باه

كنگره بزر

خود را در انزلي تش يل دادند .كنگره نام «حزب

جناح مذهبي – زميندار بوده اسات (آبراهامياان .)464 :4981 ،در

كمونيست ايران» را برگزيد .در اواخر سال « 4933جمهاوري

شماره اول آمده اسات« :ايان روزناماه فقاط نگهباان حقاوق

شوروي سوسياليستي ايران» در رشت با پشتيباني ارتش سارخ

ايرانيان و منور اف اار اساالميان اسات» .در مطالاب روزناماه

تش يل گرديد و در ادامه حركت خود قصد تصرف تهاران را

جنگل نميتوان اسامي صاحب ناام و شاهير ياا برخاوردار از

داشتند (آبراهاميان.)465- 461 :4981 ،

دانش عمومي يافت و در بيشتر مواقع نوشتهها بدون نام يا باا

در بيانيه اعالم جمهوري كه با عنوان «فرياد ملت مظلاوم

عنوان «هيئت اتحاد اساالم» درج شادهاناد (متاولي.)31 :4936 ،

ايران از حلقوم فدائيان جنگل» منتشر شده ،به خوبي ميتاوان

آبراهاميان محورهاي روزنامۀ جنگل را اين چنين برميشمارد:

نزديا شادن اف اار و ايادئولوژي جنگلايهاا را باه روسايه

« خواستار كما مالي باه كشااورزان خارده پاا ،خودمختااري

بلشااوي ي و دور شاادن از فضاااي اوليااه اياادئولوژي جناابش

اداري براي گيالن ،حف اسالم ،الغاي كليه معاهدههاي ناابرابر

مشاهده كرد:

و خروج نيروهاي انگليسي از ايران» (آبراهاميان.)464 :4981 ،

تمام انبياء اولياء مقنن و بزرگان جميع فالسفه و ح ماء،

در شب قبل از اولاين جناآ باا نيروهااي خاارجي كاه

همه سوسياليستهاي سابقه و حاليه و غيره كليه غامخاواران

نيروهاي قزاق روسي بودند ميرزا خطاب به يارانش ميگوياد:

جنسي بشر هر كدام به نوبه خود در اين عالم ظهاور نمودناد

« برداران عزيز تاكنون هر جنگي كه كرديم با برادران نااهال و

كه همه افراد انسان را از مزاياي اين حق مشروع و هبيعيشان

خواب آلود ايراني بود .فردا اولين دفعهاي است كه با دشامنان

آگاه كنناد .در قارون اخيار سياسات جهانگيراناه همساايگان

دين و كشور روبرو شده ،به جنآ و ستيز خواهيم پرداخات.

همسايه آزار ما (دولت انگليس و ح ومتهاي جاابره تازاري

اين دشمن ي اي از قاويتارين دشامنان بشاريت مخصوصاا

سابق روسيه) ضميمه مظالم ح مرانان شهوت پرسات اياران

دشمن ايران و ا سالم است كه قسمت بزرگي از خار ايران را

شده است .قواي احرار جنگل گيالن را كاه پانن ساال و نايم

در اثر عادم لياقات و كفايات زماماداران ناایيق باه تصارف

است با تالفي هر گونه مشقتهاي هاقت فرسا در مقابل قواي

درآورده است» .پس از انقالب روسيه ،نيروهااي قازاق خاار

ظالم انگلايس و اياران و مارتجعين مظلاوم و ارباباان القااب

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و ششم ،شماره پياپي ( ،)06شماره چهارم ،زمستان 4931
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مناصب دروغي قيام كرد[.اكنون كه] خداوند دسات قهرماناان

پيش ميروند و نيروي سرمايهداري انگليس در برابر دستجات

عدالتخواه روسيه را از آساتين انتقاام بيارون آورد و عقياده

متحد ايران و روس عقب مينشيند بسيار متأسافم كاه از كاار

سوسياليستي و رفع ظلم دشمنان بشري را توساعه داد ،باازهم

كناره گيري كرده ،مطلبي را متذكر ميشوم كه مااللآور اسات.

وقت و موقع استفاده ظلمهاي ديده هاي ايراني و قاواي ملاي

قراردادمان با نمايندگان روسيه اين بود كه مسلا اشتراكي بين

جنگل كه مخيره همه احرار ايران است فرا رسيد.

اهالي پروپاكاناد نشاود ولاي رفياق «ابوكاف» و چناد تان از

جمعيت انقالب سرخ ايران آمال خود را تحت مواد ميال

اشتراكيون ايراني كه از روسيه آمدهاناد و از اخاالق و عاادات

كه براي عملي كردن آن با تمام قاواء كوشاش خواهاد نماود

ملت ايران بياهالعند ،به وسايله ميتيناآ و نشار اعالمياه در

اعالن مي كند:

كارهاي داخلي ح ومت مداخله و آن را از اعتبار ساقط و زير

 .4جمعيت انقالب سرخ ايران اصول سلطنت را ملغي كرده،

پايش را خالي مي كنناد و بادين هرياق عماال قاواي نظاامي

جمهوريت شوروي را رسمآ اعالن ميكند.

انگليس را تقويت مينمايند .حتي من و رفقايم را آلت دسات

.9

ح ومت جمهوري حفاظت جان و مال عموم اهالي را

بشارت ميدهد
.9

هر نوع قرارداد و معاهاده كاه دولات اياران قاديم و

جديد با هر دولتي منعقد كرده ،لغو و باهل مي داند.
.1

ح ومت جمهوري همه اقوام بشر را بالتفاوت با ايان

سرمايه داران معرفي و كار انقالب را به تخريب كشاندهاناد .از
تمام نقاط ايران عليه تبليغات اشتراكي اعتراد شده و اظهاار
داشتهاند كه هيچ گونه مسااعدتي باه انقاالب نخواهناد نماود.
مخصوصا اهالي گيالن كه تا چندي پيش حاضر بودناد ،خاود
را به آب و آتش بزنند از عمليات اشخا

مزبور اظهار تنفار

آمال شريا دانسته و درباره آنها باه تسااوي رفتاار كارده و

نموده و حتي حاضر شده اناد باه ضاد انقاالب اقادام كنناد»

حف شعائر اسالمي را نيز از فرائض ميداند.

(فخرايي)989 - 913 :4909 ،

رشت  8رمضاانالمباارر ( 4998گيلاا)989- 915 :4914 ،

لنين به نامه ميرزا پاساخ ناداد اماا ماديواني پاساخ داد و

ميرزا در تمام مذاكرات و توافقنامههايش با نيروهاي انقالباي

مدعي شد كه ميرزا در سابق انقالبي بوده است اماا اكناون باه

روسيه اين شرط را گذشته بود كه نباياد مارام كمونيساتي در

ضد انقالب تبديل شده است.

ايران تبليا شود .او مرام كمونيستي را هم مخاالف باا ديانات

بنابراين ميرزا به سبب عدم شناخت دقيق از سوسياليسام

خاود و هام متناسااب باا شارايط اجتماااعي اقتصاادي ايااران

روساايه  -كااه البتااه آن موقااع چهااره بساايار آزادي خواهانااه،

نميدانست .اما حزب كمونيست ايران به توافق عمل ن ارد و

مساوات هلبانه و ضدامپرياليسم و سرمايهداري داشته است -با

بالفاصله پس از اعاالم جمهاوري مارام كمونيساتي را تبلياا

آنها همراهي ميكند .ميرزا ميان كمونيسم و سوسياليسم تمايز

ميكرد ،به گونهاي كه بسياري از مردم ناراضاي شادند ،ميارزا

قائل بود و نيروهاي ارتش سرخ را باه تخطاي از ارزشهااي

تالش كرد با سخنراني در مساجد مردم روشنگري كند تاا بار

سوسياليستي و افتادن در دام كمونيسم متهم ميكرد.

دامنه نارضايتي آنها افازوده نشاود .اماا در نهايات ميارزا در

در تبيين ايدئولوژي نهضات جنگال باياد باه ساه ن تاه

اعتراد به چنين شرايطي رشات را تارر و باه جنگالهااي

اساسي توجه شود :اول اينكه بر اساس نظرياۀ جنابش زاهاد

فومن بازگشت و در ضمن نامههاي به لنين و مديواني نوشاته

تشخيص و تبيين ايدئولوژي به عهده رهبر جنبش است و پس

و مراتب اعتراد را اعالم كرده است:

از آن بايد حلقه اول جنبش ،اين ايدئولوژي را در مياان ماردم

نامه به لنين« :هنگامي كه قشون فااتح كاارگران و دهااقين

تبليا كنند و مردم نيز با آن همراه شوند .اما در جنبش جنگل،

روسيه ،دشمنانشان را ش ست داده ،مظفرانه به قلاب لهساتان

اينگونه نبود كه همۀ آراء و انديشه از هرف ميرزا كوچاخان

تحليل جامعهشناختي نهضت جنگل با تأكيد بر ايدئولوژي آن

ارائه شود .يعني توزيعكنندگان گاهي اوقات به خصو
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وقتي

كم كم بر تعداد مجاهدان گيالني به خصو

از اهالي كسماي

كه جنبش به موفقيتهايي دست مييافت بر هبق آراي خاود

گيالن افزوده شد .آنها جنگل را به عنوان مقر خاود انتخااب

عمل ميكردند ولو اينكه بر خالف آراي ميرزا بوده باشد .باه

كردند .در همان سال اول روزنامه جنگل را تأسيس كردناد و

عبارت ديگر هر چند ميارزا رهبار جنابش باود اماا راهباري

اف ار و ايدئولوژي و اقدامات خود را در مياان ماردم تاروين

ايدئولوژيا نهضت به هور كامل در اختيار وي نبود .دوم هر

دادند .در سال اول روزنامه ابزار بسيار خوبي براي نشر عقايد

چند مهمترين اصولي كه جنبش هي هفت سال دنبال مي نمود

و توضيح اقدامات آنهاا باود .در آنجاا از اساتبداد دولات و

بدون تغيير باقي ماند اما باا ايان وجاود در مراحال مختلاف

ح ام محلي و نقش روسيه و انگليس در چپاول ملات اياران

جنبش تغييراتي ايجاد شده بود .بنابراين بايد به ايان تغييارات

سخن ميگفتند.

نيز توجه كرد .سوم آنكه استراتژيهاي بهكارگيري ايدئولوژي

خيلي زود درگيريهاي مسلحانه شروع شد .در ابتادا باا

نيز در مراحل مختلف جنبش متفاوت بوده است .م ال هر چند

ح ام محلي از جمله حاكم هالش كه از هرف دولات ماامور

از شعارهاي اصلي جنبش اخراج نيروهاي بيگانه باوده اماا در

شده بود ،درگير شدند و آن را ش ست دادند بعد با نيروهااي

مقطعي در برابر نيروهاي قزاق روسي به جنآ بر ميخيزند و

قزاق جنگيدند و آنها را نيز ش ست دادناد و از ايان جناآ

در مقطعي ديگر ،از حمايت نيروهاي انقالب سرخ روسايه در

توانستند تعداد قابل توجهي اسلحه و اسب به غنيمات ببرناد.

برابر انگليس استفاده ميكنند.

بعد از آن مفاخرالملا رئيس ژاندارمري رشات باه جناآ باا
جنگليان آمد كه او نيز ش سات خاورد و اساير شاد .اهاالي

معنادهی شواهد تاریخی :تحلیل جنبش جنگل

روستايي به خاهر كينه و نفرتي كه از مفاخرالملا داشتند وي

پس از امضاي فرمان مشروهه در سال  ،4985همه مجاهدان و

را در مسيري كه ياران ميرزا او را به اسيري ميبردند ،باه قتال

مردمااي كااه در اياان انقااالب سااهيم بودنااد منتظاار رفااع

رساندند .از اين زمان به بعد ،محبوبيت جنگلايهاا در رشات

بيعدالتيهاي سياسي و اقتصادي از يا هرف و استقالل هار

زياد شد ،به هوري كاه بساياري از ماردم ساتمديده مظاالم و

چه بيشتر كشور از هرف ديگر بودند .اما با توپ بساته شادن

ش ايتهاي خود را از خوانين و ح ام نزد ميارزا مايبردناد.

مجلس اول توسط محمدعلي شاه قاجار و انحالل مجلس دوم

پس از مدتي دولت با قواي مجهزتري به جنآ با آنهاا آماد،

با التيماتيوم روسيه تزاري ،اميد انقالبيون و مردم بر باد رفات.

اما همه تالش ميرزا اين بود كه برداركشي ن ند .وي نيروهاي

آغاز جنآ جهاني اول در سال 4939( 4341ش) شرايط ايران

خود را به چند دسته تقسيم ميكرد و دستور باه عقابنشايني

را در مركز و شمال و جنوب پيیيدهتر و بادتر كارد .در ايان

ميداد .دكتر حشمت و دسته او پاس از تعقياب و گريزهااي

شارايط مياارزا كوچااخااان كااه خاود از مجاهاادان انقااالب

فراوان از پاي درآمدند و بر اساس اماانناماهاي كاه از دولات

مشروهه بود ،تصميم به قيام مسلحانه در خطه گيالن گرفات.

دريافت كردند تسليم شدند اماا پاس از تساليم شادن اعادام

ميرزا پس از چند سال كه به علت ح م غيابي روسيه مجباور

شدند .حاج احمد كسمائي كاه از زماينداران گايالن باود باه

بود به گيالن مراجعت ن ند در سال  4931به رشات رفات و

خاهر اختالفات با ميرزا از او جدا شد .ي ي از دیيال اصالي

انديشه قيام خود را اولين بار با دكتر حشمت در ميان گذاشت.

اين جدايي ماهيت حركت و انديشه ميرزا بود كاه بيشاتر بار

به اين ترتيب حلقه اوليه نهضت با همراهي دكتار حشامت و

حقوق مردم دهقاني تأكيد ميكرد.

حاج احمد كسمائي و چند تن ديگر ش ل گرفت .اين حلقاه

با انقالب روسيه ،نيروهاي قزاق از شامال اياران خاارج

در ابتدا با عنوان «كميته اتحاد اسالم» فعاليت خود را آغاز كرد.

شدند و در عود انگليسيها پا به منطقه ميگذارند .بناابراين
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انگليسيها دشمن جديد جنگلايهاا شادند .هماانهاور كاه

از آن ميشد ،بنا گذاشته شده بود.

انگليسيها هم جنگليهاا را مازاحم خاود مايديدناد .چناد

اما بخشي از ماهيت اين شرايط خيلاي زود باراي ميارزا

درگيري جدي ميان آنها از جمله بمباران هوايي انگليسايهاا

آش ار شد .به همين سبب در نصيحت حلقه اول جنبش و نيز

رخ داد .نهايتا ارتش سرخ روسيه كه وابسته به انقاالب 4341

يادآوري توافق نامه خاود باا روسهاا مبناي بار عادم تبلياا

روسيه بود براي مقابله با انگليسيها و حمايت از جنگلايهاا

كمونيسم از يا هرف و روشنگري ماردم دربااره نهضات در

وارد انزلي شدند .پاس از انقاالب روسايه اميادي در برخاي

مساجد از هرف ديگر سعي ميكرد .اما اين تالشها فايادهاي

روشنف ران سوسيال دماوكرات از جملاه احساان اهلل خاان و

نبخشيد و تصميم گرفت تا بهبود شرايط باه جنگال برگاردد.

خالو قربان بوجود آمده بود ،اين اميد و جناآ جنگلايهاا باا

چند روز بعاد كودتاايي توساط توزياعكننادگان باا حمايات

امپرياليسم انگليس سبب شد آنها به همراه دار و دسته خاود

روسها عليه ميرزا ش ل گرفت .و ميرزا را از مقام خود خلاع

به نهضت جنگل بپيوندند .در اين شرايط موقعيت جنگلايهاا

كردناد و احسااان اهلل خااان را باه جاااي وي نشاااندند .مياارزا

پاس از كنگارهاي كاه از هارف

نامههايي به لنين و مديواني نوشت و بر باد رفتن آرماانهااي

سوسياليستهاي منطقه قفقاز با همراهاي جنگلياان در انزلاي

آزادي خواهانه و مساوات هلبانه را فرياد زد اما لناين جاوابي

برگزار شد و باعر ش لگيري «حزب كمونيست ايران» شاد،

نداد و مديواني او را ضد انقالب خواند .در اين شرايط بود كه

موقعيت جنگليها بيشتر بهباود يافات .پاس از ايان كنگاره،

معادیت دولت روسيه با دولت انگليس و دولت اياران شا ل

حيدرخان عمواُغلي كه از سوسيال دموكراتهاي مشهور باود

جديدي به خود ميگرفت (م ان جنبش) .دولات روسايه باه

به نهضت جنگل پيوست .حيدرخان به لحاظ ف اري و ماالي

دنبال بهبود روابط با انگليس و دولت ايران باود .از هماين رو

وزنه بسيار نيرومندي بود و از هارف روسايه باه هاور كامال

ديگر نميتوانست از دولت پس از كودتاي گيالن باه رهباري

حمايت ميشد .در اين شرايط بود كه جنگلايهاا باه كماا

احسان اهلل خان حمايت كند .در همين زمان ،رضاخان نيز كاه

دوستان روسي خود شاهر رشات را باه تصارف درآوردناد و

به عنوان سردار سپه انتخاب شده بود ،به رشت حملاه كارد و

اعالم «جمهوري شورايي سوسياليستي ايران» كردند .در واقاع

بدون مقاومت چنداني آن را تصرف كرد .خالو قرباان تساليم

اين براي اولاين باار باود كاه در اياران سالطنت را ملغاي و

شده ،اما احسان اهلل خان به باكو فرار كرد و از آن پس ماهاناه

جمهوري را اعالم ميكردند ،همانهور كه ميدانيم در انقالب

از دولت روسيه مقرري دريافت ميكرد .قشون دولتي به دنبال

مشروهه به دنبال الغاي سلطنت نبودند .برنامه جنبش اين باود

ميرزا به جنگلها رفتند .ميرزا قصد داشت با مخفاي شادن در

كه پس از رشت ،با تقويت قوا ،به سمت تهران حركت كرده،

جنگل منتظر فرصت جديدي باشد .اماا در سارما و يخبنادان

آن را به تصرف درآورند .در اين زمان ،بعد از پنن سال و نايم

هاقت نياورد و جان سپرد .او را به رشت آوردند و سارش را

كه از آغاز نهضت ميگذاشت به نظر ميرسيد كاه جنابش باه

از بدن جدا كردناد و خاالو قرباان آن را باه تهاران بارد و از

آرمان اوليه خود دست يافته است يا به عبارتي جنبش اهاداف

رضاخان درجه سرهنگي دريافت كرد.

تقويت ميشود .به خصو

خود را تحقق بخشيده است .اما در حقيقات ايان نقطاه اوج،

از آن جا كه جنبش هم از لحااظ ايادئولوژيا و هام از

نقطه سقوط و زوال جنبش نيز بود .اين پارادوكس را باياد در

لحاظ سازماني انسجام خوبي نداشت ،پس از مر

ميرزا عمال

پارادوكس ايدئولوژي (جهت جنبش) شناسايي كرد .جنبش از

جنبش جنگل ادامه نيافت و خاموش گرديد.

ابتدا بر نفي دخالت بيگانگان در امور ايران (اعام از روسايه و
انگليس) و رفع ظلم و بيعدالتي با تفسير ديني و ماذهبي كاه

تحليل جامعهشناختي نهضت جنگل با تأكيد بر ايدئولوژي آن
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در

آزاديخواهانه و عدالت هلبانه خود را در سوسياليسم ميدياد

ایدئولوژی

هر چند كه مارام كمونيساتي را رد مايكارد .دوم حلقاه اول

جنبش جنگل در زمينهاي اجتماعي شا ل گرفات كاه كشاور

نهضت يعني توزيع كننادگان جنابش ،در ساال ششام جنابش

ايران انقالب مشروهه را از سار گذراناده باود ،دخالاتهااي

كامال متفاوت از سال دوم بودند .يعني توزيعكنندگان مذهبي-

بيگانگان در امور داخلي ادامه داشت مانند به توپ بسته شدن

زميندار (دكتر حشمت و حاج احمد كسمائي) جاي خاود را

مجلس شوراي ملي اول و دوم كه در واقع مهمترين دساتاورد

باه توزياعكننادگان غيرمااذهبي-رادي اال (احساان اهلل خااان،

انقالب مشروهه بود و همینين ضعف ساختار ح اومتي ،باه

خالوقربااان ،حياادرخان عمااواُغلي) دادنااد .بااه واسااطه اياان

عالوه فضاي متشنن جهااني كاه مشاغول جناآ جهااني اول

توزيعكنندگان ،چند روز از اعالم جمهوري در رشت نگذشاته

بودند و ظلم و ستمهاي خوانين محلي ،شرايط زمينهاي باوده

بود كه پيروان جنبش به خااهر تبلياا مارام كمونيساتي اباراز

اسات كاه مجاهاادين را دعاوت بااه مباارزه ماايكارد (زمينااۀ

نارضايتي ميكردند و از جنبش فاصله گرفتند.

اجتماعي) .ميرزا كوچا خان كاه از مباارزان مشاروهه باود،

لذا موارد نقض ايادئولوژي اولياه را مايتاوان ايانگوناه

حركت خود را در رشت آغاز كرد .دوستان نزديا وي مانناد

برشمرد :اول موفقيت جنبش با كما مساتقيم روسايه باوده

دكتر حشمت به او گرويدند و كم كم مردم نياز باه آن اقباال

است هر چند كه روسيه بلشوي ي بود و نه روسايه تازاري و

نشان دادند (كنشگران) .آنها «نگهبان حقوق ايرانيان و مناور
اف ار اسالميان» بودند و رفع بيعدالتي و ظلام ،نفاي دخالات
بيگانگااان و از بااين رفااتن اسااتبداد را مطالبااه ماايكردنااد
(ايدئولوژي) .جنبش در سال پانجم خاود توانسات رشات را
تصرف كند و در آنجا «ح ومت جمهاوري سارخ اياران» را
تش يل دهد .اماا ايان موفقيات ،باا نقاض ايادئولوژي و ناه
وفاداري به آن حاصل شده است .به عبارت ديگر ،نقطاه اوج
جنبش در نقطهاي محقق شاد كاه از ايادئولوژي اولياه خاود
فاصله گرفت .به اين دليل كه اوی با حمايات روسهاا – هار
چند روسيه پس از انقاالب – باه قادرت رسايدند و ثانياا باا
تفسيري سوسياليستي از جمهوري و عدالت همراه شده بودند.

حتي «سرخ» بودن ح ومت ايران از انقالب سرخ روسايه وام
گرفته شده است ،دوم ح ومت جمهوري مرام كمونيساتي و
اشتراكي را براي رفع بيعدالتي تروين و اعماال مايكارد كاه
خيلي زود مردم را به شادت ناراضاي كارد چاون ناه حااف
حقوقشان بود و نه بيانگر اف ارشان .سوم ح ومت جمهوري
هر چند نام جمهوري را يدر ميكشيد اماا در مادت ياا و
سال حضور در گيالن ،نتوانست هيچ انتخاباتي تش يل دهاد و
آراء و نظرات مردم را مستقيما در ح ومتداري دخيال كناد،
اين جمهوري بيش از آنكه واقعا جمهوري باشد ،استبدادي از
نوعي ديگر بود .به خصو

از زماني كه ميرزا كوچاا خاان

اين جمهوري را تارر كارد و باه دسات جنااح موساوم باه
رادي ال -غيرمذهبي وابسته به روسيه افتاد .اين سه ماورد باه

اين موضوع هم به علت دو مسأله بود :اول ميرزا كه در واقاع

ترتيب سه ركن ايدئولوژي جنبش را (نفي دخالات بيگانگاان،

رهبر جنبش بود ،هر چند شخصا وهنپرسات و اساالمخاواه

رفع ظلم و بيعدالتي با تفساير ايراناي و اساالمي ،مباارزه باا

بود و در اوايل ،جنبش را بر اساس همان ايدئولوژي اوليه كاه

استبداد داخلي) نقض كرد .از هماين رو ،جنابش باا تشا يل

نزديا به انقالب مشروهه بود پيش ميبرد – ولو به ساختي

ح ومت جمهوري نه تنها به موفقيتي بار اسااس ايادئولوژي

– اما شاناخت صاحيحي از ماهيات روسايه پاس از انقاالب

اوليه خود دست نيافت بل ه نقطه افول خود را نياز از هماين

نداشت ،يعني روسيه بلشاوي ي را كاامال متفااوت از روسايه

جا آغاز كرد و در نهايت از هم فروپاشيد .بنابراين ش لگيري

تزاري ميدانست از همين رو به آنها اعتمااد كارد .همیناين

و رشد جنبش بر اساس ايدئولوژي خا

خود كاه هماهناآ

ضاامن تف يااا سوسياليساام از كمونيساام ،آرمااانهاااي

با با كنشگران و زمينه اجتماعي بوده محقاق شاده اسات ،در
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