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  اثر اين ,به گفته نويسنده   .وقوع انقالب را موجب شدند    نيكاراگوئه و فيليپين    , در سه كشور ايران   

اين اساس عمده توجه نويـسنده       بر .اولين مطالعه تطبيقي درباره انقالبات در اين سه كشور است         

 كـارگران و  ,روحانيـت  ,از جملـه دانـشجويان   در اين سه كشور  ثيرگذار اجتماعي أهاي ت  بر گروه 

و منـافع كنـشگران      ثرؤهـاي مـ    وژيلوئكه تحليلي از ايـد     ضمن آن  ,شود داران متمركز مي   سرمايه

هـاي رايـج در مـورد     كوشد نظريـه   مياز اين رهگذر اساساً پارسا .شود مياجتماعي عمده عرضه   

 اجتماعي را به چالش بكشد و يك مدل بديل در اين باره ارائه نمايد كه در آن متغيرهاي                 انقالب  

بدينسان كتـاب چـارچوبي ارزشـمند        .گيرند هاي مختلف در تركيب با هم مدنظر قرار مي         ديدگاه

درك  پيامـدهاي آن فهـم و      سـازوكارهاي آن و    ,در درون آن علـل انقالبـات      كـه   آورد   فراهم مي 

شود كه به ياد آوريم وفاق نظري كلـي در مـورد تبيـين               زماني آشكار مي   اين امر اهميت   .شود مي

هـا در فراينـدهاي       عليرغم برخـي شـباهت      نويسنده . انقالبات اجتماعي وجود ندارد    أعلل و منش  

و در حالي كه ايران و ( اند نتايج متفاوتي را تجربه كردهها   آنتحول در اين سه كشور معتقد است  
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فيليپين فقط يك انقالب سياسي را تجربه كرده        , اند قالب اجتماعي را از سر گذرانده     نيكاراگوئه ان 

بـه عنـوان    (تفكيك ميان انقالبات اجتماعي     مبناي   بدين ترتيب اساس كار او بر     . ))۲۵ ص( است

هـاي   ساختارهاي طبقـاتي آن از خـالل دگرگـوني         تغييرات سريع و اساسي در وضعيت جامعه و       

  .باشد مي) ايران و نيكاراگوئه(انقالبات سياسي و )طبقاتي از پايين

 تحـت  بخش اول :تشكيل شده است  شرح  اين بهصل  كتاب مورد بحث از سه بخش و نه ف        

سـازي   مـرتبط  :به سوي يك نظريـه دربـاره انقـالب         )الف : شامل يه و زمينه ساختاري   ر نظ عنوان

مداخله دولتـي و     )ج .به فرد قانون منحصر    تضاد و ايجاد   )ب .هاي فرايندي  رهيافت ساختارها و 

 ،انـشجويان  بـه بررسـی نقـش د        بسيج و كنش جمعي     تحت عنوان  بخش دوم  .باشد می ها تناقض

  .بردارد گيری مباحث را در نتيجه  نيزبخش سوم .پردازد  میداران سرمايه و كارگران ،وحانيتر

  

  ساختار كتاب
ي ن موجب سرنگو  ١٩٨٦ا فوريه    ت ١٩٧٩هاي عمومي از فوريه      ها و جنبش   اي و حركت   بسيج توده 

شـده اسـت سـه       نويسنده متذكر  .دايران نيكاراگوئه و فيليپين ش    سابقه در سه كشور      هاي با  ژيمر

كه بـه    اول آن " .آورد زمينه اصلي امكان تحليل تطبيقي شرايط كشورهاي مورد بحث را فراهم مي           

كـه   دوم آن  .تنـد فرگ دارانـه را پـي مـي       سياسـت توسـعه سـرمايه     لحاظ اقتصادي هر سـه كـشور        

ابزارهـاي سـركوب حكومـت       مبناي سازوكارهاي اقتدارگرايانه و    قدرتمندان در هر سه كشور بر     

يـا در جريـان ايـن        و اثر جنگ خـارجي تـضعيف نـشده بودنـد          برها    آن يك از  چو هي  كردند مي

 مي از انظـ  سياسـي و   ,سه كشور به لحاظ اقتـصادي      كه هر  سوم آن  .ها مغلوب نشده بودند    جنگ

 د اسـت كارهـاي پرنفـوذ و   قـ معتپارسـا   ).۵ و ۳صص ( "بودندحمايت اياالت متحده برخوردار     

و  ,پـايج  ,مـور  ,عمده در چند دهه گذشته درباره انقالب كه توسط محققـاني چـون گولدسـتون              

المللي  شرايط بين  طبقات و  ,اقتصاد ,متغيرهايي چون ماهيت دولت    بر ,اند تهفانجام گر اسكاچپول  

هاي اجتمـاعي در كـشورهاي در حـال          هاي انقالب   پيچيدگي اند اما كمتر توانسته   ,اند تهكيد داش أت

طبقاتي بـراي    پارسا از عدم كفايت تحليل صرفاً      ,اي ديگر  به عنوان نمونه   .توسعه را توضيح دهند   

هـا را   طبقاتي ممكن است احتمال وقوع انقالب شود تضاد متذكر مي  كند و  ياد مي ها   تبيين انقالب 

 .هاي طبقاتي براي سقوط دولت نقشي حيـاتي دارنـد          انقالب ,زيرا در اغلب حاالت    ,هش دهد كا
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 ,كند كه بايد همزمان به دولت      كيد مي أشود و ت   انقالب مي بدينسان او وارد نقد نظريه ماركسيستي       

 تحقيـق اسـكاچپول    .طبقاتي نيز پرداختـه شـود      هايش در جريان تضاد    پذيري آسيب ماهيت آن و  

گيـرد كـه     رو در معرض نقد پارسا قرار مي       نيز از آن  " هاي اجتماعي  دولت و انقالب  "ن  تحت عنوا 

كيدي بيشتر از حد بر روابط ميان طبقه مسلط و دولت شده و اين امر به فقدان توجه بـه       أدر آن ت  

توجـه بـيش از حـد     ,همچنين به نظر پارسا .)۱۲ـ۷صص ( گرديده است منجر عامل ايدئولوژي

از جملـه   (تـر در ايـن بـاره         مقوله قدرت دولتي نيز باعث غفلت از متغيرهاي مهم        مور به    تيلي و 

 نويسنده كتـاب   .شده است  )گيري تضادهاي اجتماعي   نقش آن در شكل    و اقتصاد رابطه دولت و  

هـاي سـاختاري     هاي اجتماعي بايد به فراتر رفتن از نظريـه         اين مهم كه تحليل انقالب     كيد بر أبا ت 

معتقد است تبيين فرايند انقالب از طريق        ,كنش جمعي را توضيح دهد     بسيج و بينديشد و فرايند    

نيـز شـكل     دولـت و  هـاي    كاسـتي  و ,رفتارهـا  ,هـا  سـازمان  ,ها متغيرهايي چون فرصت   تمركز بر 

  .ها مهم است ائتالف

  

  دولت
 منجـر بـه آن      ,در قبـل از انقـالب      تحوالت مختلف در اين كشورها    "بنا بر نظر ميثاق پارسا      

 اي تمركزگـرا   فزاينـده   كه هر سه دولت تحت كنترل انحصاري حاكماني درآيند كه به نحو            شدند

 بـه سـركوب   بـه درجـات مختلـف   هـا    آندر اين راستا .بودند و به حذف مخالفان تمايل داشتند  

اما اين  .)۵۴ص( "اقتصاد و ترويج توسعه اقتصادي پرداختند   و افزايش دخالت در قلمرو     مخالفان

ايـن   , استقالل دولـت از طبقـات بـاالتر        عليرغم .وز تناقضاتي نيز منتهي گرديدند    ربها به    دخالت

رو بـه ثروتمنـدتر شـدن        منـافع عمـومي و از ايـن         بيشتر در جهت منافع خاص بود تا       مداخالت

 خصوص طبقه كارگر و   ه  تضعيف هرچه بيشتر اكثريت طبقات ب      و دار طبقه سرمايه  هايي از  بخش

هـاي توسـعه    سياست, اين عالوه بر .گرديد منجرهاي اقتصادي و اجتماعي    تشديد نابرابري  نهايتاً

هـاي ايـن كـشورها از        ثيرپـذيري أت ,در بازارهاي جهاني  ها    آن در اين كشورها ضمن ادغام بيشتر     

 .تحوالت جهاني را نيز افزون ساخت
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  بسيج و كنش اجتماعي
ج مخـالفين در جهـت      ولـت بـا بـسي     وقتي شرايط ضـعف د    ": گويد پارسا در كتاب خود مي    

هـا را در   و فشارهاي خارجي براي اعطاء آزادي بيشتر نيز اين رژيم شود م ميأها تو تضعيف رژيم 

اقتـصادي   ــ  تواند به بحران سياسي    هاي خارجي مي   كاهش حمايت  ,فشار مضاعف قرار مي دهد    

ي هـا  هـاي جمعـي گـروه      وارد تحليـل كـنش    اين اساس نويـسنده      بر )۸۹ص( "دولت دامن بزند  

تحليل  .شود داران مي  سرمايهكارگران و نهايتاً ,تيروحان ,ابل دانشجويانقهاي مت اجتماعي و كنش

هـاي   نيازها و ايدئولوژي   ,ساختارهاي فرصت  ,ها بندي شده اين گروه    صورت منافع عيني و   او بر 

ديـده  هـاي انقـالب نا     دانشجويان در بـسياري از نظريـه      ", به نظر پارسا   .اين كنشگران مبتني است   

 و آمدنـد  مبارزه در هر سه كشور مورد بحث بشمار مي         پيشتازها    آن حالي كه  در ,اند انگاشته شده 

نـسبت بـه سـاير      هـا     آن كـنش جمعـي    در واقع اولين گروه اجتماعي بودند كـه بـسيج شـدند و            

 از تمركـز   به نظر او دانشجويان داراي سطحي بـاال        .)۹۴ص"(هاي اجتماعي داراي تقدم بود     گروه

 اي را در اختيـار     هاي اجتماعي آماده   و از اين رو شبكه     ها هستند  ها و خوابگاه   كالج ,ها دانشگاهدر  

از  ,دانشجويان در هـر سـه كـشور مـورد بررسـي            .كند را تسهيل مي  ها    آن كه كنش جمعي   دارند

 بـا ايـن    .ها از قدرت دولتي در امـان بودنـد         دانشگاه  بااليي برخوردار بودند و تا حدي در       تمنزل

هاي اجتماعي عمده  گروه يافت كه با تنازعات ديگر فقط زماني توفيق ميها   آنكنش جمعي  ,همه

ـ  شده اسـت كـه نقـش و        اين باره متذكر   نين در چنويسنده هم  .گرديد همراه مي  ثير ايـن گـروه     أت

بـه   .انـد  موفق بوده  در ايران و فيليپين كمتر    ها    آن اجتماعي در هر سه كشور يكسان نبوده است و        

هر تحليلي در مورد نقش كارگران در تضادهاي انقالبي بايـد بـه نظريـه مـاركس در                   ,ظر پارسا ن

 نظـام سياسـي     كـارگران از جانـب     به نظر نويـسنده در هـر سـه كـشور           .مورد انقالب توجه كند   

 تركيـب بـا    از سياسـت در   هـا     آن كنارگـذاري  .شده بودنـد   به لحاظ اقتصادي استثمار    سركوب و 

 ,در مـورد ايـران   .شـد  اي مي موجب تضادهاي دوگانه ,دار  برابر طبقه سرمايهتضادهاي موجود در 

هـا    آن ضـعف متحـدان خـارجي      هاي سراسري كـارگري و     و فقدان سازمان  ها    آن فقدان استقالل 

اما در نيكاراگوئـه سـازماندهي       .ه شوند تا مرحله انتهايي انقالب از بسيج بازداشت      ها    آن باعث شد 

در  .در بـسيج مقابـل حكومـت شـد         ١٩٧٠در در دهـه     هـا     آن رگذاري بيشتر باعث تاثي ها    آن بهتر

تا حدي با فاصله گـرفتن از نظريـه    .ثيرگذاري قابل توجهي داشتندأتها    آن ,١٩٨٠فيليپين در دهه    
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به بهترين وجه نـه     ها    آن هاي پارسا براين باور است كه سازمان و بسيج كارگران و كنش          , ماركس

هـاي مناسـب توليـد شـده توسـط كـاهش             وسيله فرصت ه  لوژيك بلكه ب  وسيله عوامل ايدوئو  ه  ب

 داران مـورد سـرمايه   در .)۱۹۵ ص( شـود  هاي دولتي توضـيح داده مـي        افزايش ضعف  سركوب و 

 بـراي   دولت دار و  ها و تقسيمات ميان طبقه سرمايه      جدايياهميت    بر هاي ساختاري عمدتاً   نظريه

اما به اعتقاد پارسا ايـن وضـع بـراي           .اند كيد كرده أت وقوع انقالبات در كشورهاي در حال توسعه      

هـاي   و تاكتيـك   فعال به عهده داشـت باشـد    وقوع انقالب كافي نيست بلكه بايد اين طبقه نقشي        

ئولوژيكي داراي گرايـشات ناسيوناليـستي      و به لحـاظ ايـد     داران اصوالً  سرمايه .موثري را برگزيند  

حمايـت   سـازد  به سياست را ممكن مـي ها    آن رسياز برخي اشكال دمكراسي كه دست      باشند و  مي

گرايـشات   داران و  و بـالتبع انـواع سـرمايه      (تفكيك ميان انواع سرمايه      با اين وجود بايد    .كنند مي

 كه پارسا در مورد ايران به تمايزگذاري ميان دو         آنچنان ,را در تحليل ملحوظ داشت     )ها متنوع آن 

شود كه بخش سنتي بيـشتر در بـازار          و متذكر مي   دازدپر مدرن سرمايه در ايران مي     بخش سنتي و  

اگرچـه دخالـت دولتـي بـه تـراكم ثـروت طبقـات              در نظر پارسا     .)۲۰۲ ص( متمركز بوده است  

بـدل بـه طرفـداران       قائل به دخالت دولتي نبوده و     , پس از آن  ها    آن اما ,رساند  مدد مي  دار سرمايه

 سـازمان و  , افزايد كه در هر سه كشور مورد بررسـي         او مي  .شوند حاكميت سازوكارهاي بازار مي   

هاي براي بسيج نسبت به تغييـرات        فرصت و ,هاي دولت  داران نسبت به ضعف    همبستگي سرمايه 

 اين باور  برنويسنده   روحانيت مورد در .اند وده ب داران موثر  ايدوئولوژيكي بيشتر در طغيان سرمايه    

 عليـرغم آن  "او معتقد است    . مصونيت نسبي هستند  كنشگراني با    سه كشور  هردر  ها    آن است که 

اما بايد   ,كنند لحاظ سياسي فعال ارزيابي نمي     روحانيت را از  ي  شناخت هاي جامعه  كه برخي ديدگاه  

 اين سياسي شدن تا حـدي      .)۱۳۰ ص( " توجه نشان داد   تهايي از روحاني   به سياسي شدن بخش   

زايش اتكا دولت بـر     فا دست دولت و   تمركز قدرت در   ,گيري حاكميت انحصاري   به خاطر شكل  

  رااين تغييرات وابستگي دولت به روحانيت و نهادهاي مذهبي    .منابع خارجي حمايت بوده است    

 اين اساس تضعيف يا كاهش اتحاد      بر . اجتماعي كاهش داده است    ـ وقايع سياسي  در مواقع بروز  

 پارسـا  ,يـت بـوده اسـت     كننده در سياسي شـدن روحان      دولت يك عامل تسريع    ميان روحانيت و  

هـا    آن هاي بديلي از سوي    راستاي پذيرش ايدئولوژي   هايي از روحانيت را در     سياسي شدن بخش  

به لحاظ تطبيقـي     .نظم اجتماعي بودند   تغييرات راديكال در   داند كه موافق انقالب اجتماعي و      مي
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ران حاصـل  سقوط منزلـت روحانيـت در ايـ     روحانيت و ـ شكست اتحاد دولت   :نويسد پارسا مي 

در نيكاراگوئه اثـرات تحـول ژرف        .)۱۵۹ ص( هاي دولت براي تنزل مقام روحانيت بود       سياست

 رگيـري ميـان  شرايط د ,در تركيب با اقدامات سركوبگرانه دولت,  در روابط كليسا و دولت   ١٩٧٣

ه اعمـال سـركوبگران    خودسري فزاينده حكومت و    , در مورد فيليپين   نهايتاً .را فراهم ساخت  ها   آن

 ,بـدين ترتيـب در هـر سـه كـشور           .موجب تقويت حضور روحانيت در عرصه سياست شد        ,نآ

داد و   مباني اجتماعي حمايت از حكومت را كاهش مي        ,مشاركت روحانيت در تضادهاي سياسي    

  .شد موجب تضعيف حاكميت در جريان تضاد مي

  

  گيري نتيجه
 برابر دولت و بر    هاي گسترده در   الفگيري ائت  شكل  بستگي به حداقلي از    پيدايش شرايط انقالبي  

يا پيـدايش اتحادهـايي در ميـان مبـارزه جويـاني دارد كـه ادعـاي كنتـرل                    آمدن منازعات تازه و   

ي مهـم در پيـروزي      رسـد نقـش    در واقع ائتالف طبقاتي به نظـر مـي         .دارند دولت را  انحصاري بر 

اوائـل دهـه     ان چنين ائتالفـي در    گيرد كه فقد   اين اساس پارسا نتيجه مي     بر .كند مخالفان بازي مي  

 هـاي مـستقر    سقوط رژيم  مانع از  , در نيكاراگوئه و فيليپين    ١٩٧٠دهه   ليدر ايران و در اوا     ١٩٦٠

ها در ادوار بعـدي بـه بـروز انقـالب در ايـن               گونه ائتالف  قدرت شد؛ در حالي كه وجود اين      در  

همبستگي نيروهاي ارتشي نيز ميزان كارآمدي ارتش و ساختار  ,از سوي ديگر .شد كشورها منجر

 .ش مهمي در روند منازعـات ايفـا نمـود         قن ,ثيرات برآمده از عملكرد نيروهاي خارجي     أدر كنار ت  

 .هاي آمريكا در اين سـه كـشور اشـاره دارد           به سياست  ,ثير نيروهاي خارجي  أنويسنده در مورد ت   

فرايندي بـه توضـيح    تاري وي ساخها مان از نظريهابدين ترتيب پارسا كوشيده است با استفاده تو 

هـاي سـاختاري بـه تحليـل         نظريـه  .هاي اجتمـاعي در جهـان سـوم بپـردازد          گيري انقالب  شكل

طبقـات   همزمان رابطـه دولـت بـا       پردازند و  ساختارهاي دولت و اقتصاد در متن نظام جهاني مي        

 تحليل احتمال   به ,سوي ديگر  از ,هاي فرايندي  رهيافت .دهند نيز مورد توجه قرار مي     اجتماعي را 

و تـضادهاي اجتمـاعي را       پردازنـد  اجتماعي مي  گيري ائتالف هاوزوال ساختار    شكلو چگونگي   

 رهيافت پارسا كوشيده است تا نقش ايدئولوژي را نيز در          دو در چارچوب هر   .كنند بيني مي  پيش

تلفيقـي  ه مـدلي    يبدين ترتيب مولف موفق به ارا      .نظر داشته باشد   بستر ساختارهاي اجتماعي مد   
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 هـر  ,نيكاراگوئه و فيليپين گرديده است     ,براي درك و فهم انقالبات اجتماعي در سه كشور ايران         

مؤلـف   .در كليت تحليل خود حفظ نموده باشد        طبقاتي را  رويكردي عمدتاً  چند به نظر مي رسد    

سـاختارهاي سياسـي جديـد    هـا    آنمعتقد است كه در آن دسته از كشورهاي جهان سومي كه در  

به كاهش احتمال   ها    آن شرايط عمومي  ,شوند انحصار مشخص مي   سطوح باالي تمركز و    با ركمت

در واقـع توسـعه نهادهـاي        .كنـد  انقالبـات كمـك مـي      وقوع تضادهاي سياسي بزرگ مقيـاس و      

هاي سياسي ميانه روانه به دولـت        دسترسي سازمان  دمكراتيك رسمي كه به سياست ميانه روانه و       

اين وضـعيت بـه      .ه كاهش احتمال وقوع تضادهاي سياسي بلندمدت دارند       تمايل ب  ,كند كمك مي 

 طلبـان در   اصـالح  وها    آن كاهش احتمال ائتالف ميان    جويان راديكال و  تضعيف موقعيت منازعه    

خويش نگـاهي گـذرا بـه        نويسنده كتاب در پايان اثر     .گردد شرايط انقالبي منجر مي    جهت ايجاد 

جهاني شدن  ,به نظر پارسا  .روند تضادهاي اجتماعي دارد    آن بر ثيرگذاري  أت مقوله جهاني شدن و   

 و گـردد  حال توسـعه منجـر مـي    كشورهاي در ثيرگذاري فزاينده كشورهاي صنعتي عمده بر  أبه ت 

عـاملي   و رسـاند  تقسيمات قومي مـدد    تواند به تداوم تضادهاي طبقاتي و      مي بسط بازارهاي آزاد  

توانـد زمينـه     اغنيا در سطح جهاني نيز مي      و ميان فقرا تشديد شكاف    .براي تضادهاي جديد باشد   

  ).۲۸۱ ص( د انقالبات باشاي براي ساز علل تازه

  
  ارزيابی کتاب نقد و

عمـومی بـرای     ه يـک چـارچوب کـالن و       يرا معطوف به ارا    کتاب مورد بحث تالش عمده خود     

تفـسيرهای   و ها بيينت داقتنارهگذر   خود از  اين کار  .جهان سوم نموده است    ها در  تحليل انقالب 

حاصل  پايان کار  رسد آنچه در   می اين همه به نظر    با. استگشته   ها ميسر  انقالب مورد پيشين در 

تا  تحقيقی مختلف همانندی دارد آثار اشاره در متغيرهای گوناگون مورد به سنتزی از   بيشتر آمده،

ای  تالش برای ايجاد گونـه     نگری و  همه جانبه به عبارت ديگر اگرچه      .ه يک طرح نظری تازه    يارا

توانـد   هـا مـی    جمله انقالب  از های اجتماعی و   بررسی پديده  شمول عام در   های نظری با   طرح از

خـالل    از اين مهـم صـرفاً     اما آيد، پديده انقالب به شمار    فهم بهتر  گامی مثبت در جهت درک و     

ـ  هـا و   بلکه همزمان ناسـازگاری    شود، ترکيب عوامل مختلف ميسر نمی     هـا در برخـی      وانیاهمخن

 از .مد نظر داشت   شناختی رويکردهای نظری مختلف نسبت به يکديگر را نيز بايد          الزامات روش 
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ـ بـه ارا   توانـد منجـر    مطالعه پديده انقالب می    اگرچه برگزيدن رهيافت تطبيقی در     سوی ديگر،  ه ي

برگزيده  نظورکشورهای خاصی برای اين م    چرا  که   اين ها گردد،  مورد انقالب  های نافذ در   تحليل

 ارزش  بـه لحـاظ    .کاری که نويسنده کتاب به آن چندان توجهی نداشته اسـت           اند ارائه شود،   شده

رويکردهـای   تـسلط نويـسنده بـر   يکسو بـه   توان از  غنای تئوريک کتاب مورد بحث می      نظری و 

متمايز نشدن کامل موضع نويـسنده نـسبت         سوی ديگر  از مختلف در مورد انقالب اشاره نمود و      

تحليـل طبقـاتی     .ايشان به حساب آورد    کار را به عنوان يک نکته منفی در       ه مواضع نظری ديگر   ب

اما در نهايت راه به ايجاد       پارسا اگرچه با داخل ساختن متغيرهای غير طبقاتی تکميل شده است،          

 روحانيـت و  هـايي ماننـد کـارگران،     همـين اسـاس نقـش گـروه        بـر  .ای نوين نبرده اسـت     نظريه

عالوه براين دولـت     .گيرد مورد بررسی قرار می   ها    آن منظر رابطه تضادآميز    از  نه الزاماً  دانشجويان

بـدل بـه متغيـر       های اسکاچپول آمـده،    نه مانند آنچه در تحليل     ترين نهاد سياسی،   نيز به مثابه مهم   

شناسـی   منظـر جامعـه    دولت در ديدگاه نويسنده همزمان هم از       .شود  تحليل انقالب می   عمده در 

اين اساس پارسا متغيرهـای   بر .گيرد هم در بستر تعامالت جهانی مورد بررسی قرار می   اسی و سي

ثر مورد توجه قرار داده اسـت       ؤم حوادث بالواسطه و   کنار تحوالت و   تاريخی را در   ساختاری و 

پذيری اين کوشـش   البته در امکان .کند کالن تحليل حرکت می در جهت ترکيب سطوح خرد و     و

 های ايستا و ها همچون مشکل مربوط به پيوند دادن جنبه چه تلفيق اين جنبه  ديد نمود، توان تر  می

 توانـسته   اين وجود او   با .ی پرمنازعه دارد  های اجتماعی سرگذشت   بررسی پديده  در های پويا  لفهؤم

روش مطالعه تطبيقی او     و ناسازگار به دست دهد    های به ظاهر   جنبه پذير از   تلفيقی انعطاف  است

 متغيرهـای مـورد   يـک از  است که ميزان اهميـت هـر   آشکارا ام .در اين مسير ياری داده استرا  

جريـان انجـام     در )های طبقاتی   ميزان تمرکز قدرت دولت يا وضعيت ائتالف       مثالً( بررسی پارسا 

 مـورد خـاص،    هـر  رو محقـق انقـالب بايـد در        ايـن  از و تواند متفاوت باشد   تحقيقات ديگر می  

دهنـده   لذا عناصر تـشکيل  (داشته باشد ات متفاوتی را نسبت به متغيرهای مزبور      توجه کيدات و أت

  .)پذيرد به اقتضاء شرايط تحول می چارچوب تحليلی کتاب مورد بحث،

حدی قابـل توجـه واجـد يـک          شناسی تا   کتاب پارسا به لحاظ روش     در مجموع بايد گفت   

 شک واجد نـوعی ارزش خـاص در       رو بدون    از همين  هاست و  در مطالعه انقالب   رويکرد جديد 

هـای   اگرچـه در نتـايج تـالش      ( باشد آموزش دروس مرتبط در مقاطع تحصيالت تکميلی می        امر
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امـا در کليـت      توان به ديده ترديـد نگريـست،       ها می  انقالب ه تحليلی نوين از   يمسير ارا  پارسا در 

زمنـد تـدوين     نيا همچنـان  رسـد مـا    بـه نظـر مـی      .)تـوان وارد آورد    خللـی مـی    مساعی او کمتـر   

 ثر در ؤعلـل مـ    سـاخته و   تـر  انقالبات کامـل   درک ما را از    هايي نظری هستيم که فهم و      مجموعه

تـر   سوی ديگر برای مـا روشـن       را از ها    آن نتايج حاصل از   پيامدها و  يکسو و  را از ها    آن پيدايش
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