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 چکیده 

های اجتماعی های مختلف جنبشاین مقاله به دلیل تشتت آرای موجود در میان صاحبنظران در باب سنخ

های اجتماعی تنظیم شده است. اگرچه بندی جنبشها و معیارهای دستهبه منظور بازنگری این نظریه

ترین موضوعات مهماند و آن را یکی های اجتماعی بحث کردهی جنبششناسی دربارهپردازان جامعهنظریه

های اجتماعی بر اساس شناسی جنبشی گونههای جامعی دربارهاند، اما بحثهای اجتماعی دانستهپویایی

ها با مشکالتی مواجه شناسی جنبشفرایند تکوین جنبش انجام نشده است. به همین دلیل هم در گونه

جتماعی است. معیارهای دقیقی که برای های اایم که ناشی از کمبود اطالعات کافی در مورد جنبششده

های اجتماعی استخراج شود که این کار هم به دلیل نقص در این کار نیاز است باید از درون جنبش

ها قسمت اول معلق باقی مانده است. در این مقاله با مرور نظریات موجود معیارهایی که درون جنبش

ی تحلیل عنصری مورد بازبینی قرار گرفته کاربست شیوه ی بلومر ووجود دارد، استخراج شده و با نظریه

 است. 

 
 

 شناسی، جنبش اجتماعی، ایدئولوژی، انگیزش اجتماعی، روابط درونی جنبشگونهواژگان كلیدی: 
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 مقدمه  

انقالب کبیر گیری خود با دور شدن از فضای متشنج فرانسه در زمان های آغازین شکلشناسی پس از طی کردن سالجامعه

 1کنندگیهای انسانی در جامعه بها دادند و تعیینفرانسه، رویکرد جدیدی پیدا کرد. کسانی چون مارکس، وبر و مید به کنش

شناسی نیاز به بازتعریف پیدا کردند و رفتارهای جمعی به الگوی دیگری برای تحلیل ساختارها را نقد کردند. مفاهیم جامعه

 نیازمند شدند.

ها، آداب و رسوم و هنجارهایی که برخاسته از تکرار ی سنتبل از جنگ جهانی دوم مرز میان بهنجار و نابهنجار به وسیلهتا ق   

ها بود، کامال مشخص بود و ضمانت اجرایی رفتارهای نابهنجار عالوه بر پیامدهایی که برای فرد داشت، با احکام تنبیهی سنت

ی سنتی، این احکام تغییر کرد و به احکام ترمیمی تبدیل ر جوامع از دورهگرفت. پس از گذمورد قضاوت قرار می

(. اما اتفاق دیگری در حال رخ دادن بود که ظهور احکام ترمیمی کمابیش متاثر از آن بود. مرزهای 1931،شد)تنهایی)الف(

ها رو به افول گذارد. افراد در کنندگی ساختارمشخصی که توان تمایز بهنجار و نابهنجار را داشت و همچنین قدرت تعیین

های دهقانی و سایر های متفاوتی چون دو جنگ جهانی، انقالب صنعتی، شورشی مدرن پس از پشت سر گذاشتن بحرانجامعه

گران گر بود و کنشدیدند. به همین دلیل هر فرد یک کنشی خود میتحوالت اجتماعی خود را قادر به تغییر شرایط جامعه

 ریزی کنند.را پایه 2کردند تا نظم اجتماعیها و اهداف مشترکی باور پیدا میباید به راه

های اجتماعی در ای که محصور در آن بودند باعث فراگیر شدن جنبشهای خود در برابر شرایط اجتماعیباور افراد به توانایی   

های آفرینی کنند. در سدهیط اجتماعی نقشای در تغییر شراهایی که سعی داشتند هر یک به گونهجوامع مدرن شد. جنبش

های اجتماعی در اروپا با تاثیر گرفتن از ایدئولوژی احزاب کارگری که نیروهای سنتی و رادیکال در نوزدهم و بیستم جنبش

. بدین کردبنیان بود مسیر دیگری را طی میجوامع اروپایی بودند، آغاز شد و به سرعت پیش رفت. اما امریکا که کشوری تازه

هایی که نسبت مشترک اجتماعی و به هم پیوستن گروه 4در ایاالت متحده از همگرایی تفاسیر 9های اجتماعیشکل که جنبش

مراتب قدرت درون جنبش طی ها بدون وجود سلسلهیابی آناعتراض داشتند، آغاز شد و فرایند سازمان 5به مسائل اجتماعی

کم الگوی امریکایی در های اجتماعی در امریکا وارد اروپای غربی شد و کمر جنبشی بیستم، روند ظهوشد. در اواخر سده

های های اجتماعی شکل گرفته به دلیل نبود یا کمبود بنیانهای اجتماعی آن رسوخ کرد. جنبشی مدنی اروپا و جنبشجامعه

های اساسی آغاز یک جنبش و فرایند ویژگیبندی شدند و گاهی برخی ها به شکلی پراکنده دستهنظری مناسب برای تحلیل آن

های ظهور و مناسبی را بر اساس ویژگی 6شناسیها محو شد. این مقاله در پی آن است تا سنخشناسی جنبشتکامل آن در سنخ

 های اجتماعی ارائه دهد. گیری جنبشفرایند شکل

های کارگری، های دانشجویی، جنبشها به جنبشآنهای اجتماعی، تقسیم های جنبششناسیترین سنخیکی از متداول   

های سیاسی و های مذهبی، جنبشهای ادبی، جنبشهای هنری، جنبشهای صنفی، جنبشای، جنبشهای اتحادیهجنبش

بندی پیروی های اجتماعی در زمان معاصر ناکارآمد است و از اصول خاصی برای طبقهغیره است. این شکلِ معرفی جنبش

که از گیرد اعتراضی به وضع موجود است و عالوه بر آنهای اجتماعی که در جوامع مدرن شکل می. اغلب جنبشکندنمی

ی عمومی های کالن دولتی را به عرصهطلبد، اما ورود سیاستو مدنی برای حل مسائل اجتماعی یاری می 7نهادهای سیاسی
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دنی امریکا، جنبش محیط زیست و جنبش فمینیسم با نگاهی به هایی مثل جنبش حقوق متابد. به همین دلیل  جنبشبرنمی

تواند شوند، اما این ادعا نمیزنند و گاهی هم با دخالت نهادهای سیاسی مواجه میهای جاری دست به اعتراض میسیاست

معه پیامدهای های اجتماعی برای ایجاد دگرگونی در جاهای اجتماعی باشد. اغلب جنبشدلیلی برای سیاسی پنداشتن جنبش

های مراتب قدرت در جامعه، پاسخگویی نظام سیاسی حاکم به خواستهسیاسی چون واکنش قدرت حاکم، تغییر سلسله

معترضین و حتی استعفای یک کابینه را به همراه داشته است. اما این پیامدهای سیاسی دلیلی برای سیاسی بودن ایدئولوژی 

رضایتی از شرایط اقتصادی خود دست به اعتراض بزنند و قدرت حاکم به دلیل احساس جنبش نیست، چه بسا افراد به دلیل نا

کارهای سیاسی برای پاسخگویی به اعتراضات را برگزیند. در حالی که پاسخی چون خطر و تهدید شدن از سوی معترضین راه

 های دولت حاکم باشد. تواند از گزینهمذاکره نیز می

ها از یکدیگر روشن نیست و گاهی ایدئولوژی، گاهی پیامدهای ناشی از جنبش و ی تمایز جنبششناسی مبنادر این گونه   

دهد. به طوری ها از یکدیگر را تشکیل میشود مبنای تفکیک جنبشحتی شرایطی که جنبش در مسیر تکامل با آن درگیر می

خواهی و دیگری جنبش ا جنبش دمکراسیهکه دو جنبش فراگیر سیاسی در ایران تشخیص داده شده است که یکی از آن

ها یکی سیاسی و دیگری مذهبی است، اما هر دو جنبش (. ایدئولوژی این جنبش1931پور،گرایی بوده است)جالییاسالم

خواهی در ایران از زمان پادشاهان قاجار نمودهای عینی خود را در جامعه به نمایش اند. جنبش دمکراسیسیاسی تشخیص داده

 ی ایرانی به شمار آورد. توان آغازگر اعالن وجود رسمی این جنبش در جامعهانقالب مشروطه را می گذاشت و

ای طوالنی دارد و حتی انقالب اسالمی ایران حاصل این جنبش است. به عبارت دیگر گرایی نیز در ایران سابقهجنبش اسالم   

ی حیات خود با جنبش را رقم زده است و در ادامه 3ای سیاسیتوانسته جنبشی پدید آورد که پیامده 8یک ایدئولوژی دینی

خواهی پیوند خورده و حکومتی دینی را شکل داده است. حال این جنبش سیاسی است یا مذهبی؟ اگر سیاسی است، دمکراسی

 چرا از ایدئولوژی دینی بهره گرفته است و اگر مذهبی است، چرا پیامد سیاسی داشته است؟

کند و با اینکه در این شناسی متداول ناپدید میهای اجتماعی را در این سنخظاهر ساده مرز تمایز جنبش همین سؤال به   

آل برای تمایز قائل بازشناسی مبنای درستی مشخص نشده است، اما فراگیر بودن آن باعث شده است تا به صورت یک تیپ ایده

ی که در این مقاله مورد نظر است، همین عدم وجود معیارهای صحیح اترین مسئلههای اجتماعی درآید. مهمشدن میان جنبش

گر در جستجوی راهی باشد های اجتماعی باعث شد  پژوهشهاست. این آشفتگی در شناخت جنبششناسی جنبشبرای گونه

فته است، مبانی ها شکل گرهای اجتماعی در آناند و بسترهایی که جنبشتا با توجه به شرایطی که جوامع مختلف طی کرده

های اجتماعی بر اساس چه های موجود پیدا کند و به این پرسش پاسخ گوید که جنبشمنطقی و درستی را از میان نظریه

 گیرند؟هایی قرار میمعیارهایی و در چه سنخ

 روش تحقیق 
وجود در موضوع تحقیق متغیرهای ممفاهیم و در این تحقیق بیشتر از طرح توصیفی بدلیل تشریح و توصیف روابط میان 

طرح پژوهش عبارت از تعیین چارچوب مشخصی است كه بر اساس آن چگونگی پرداختن به موضوع » استفاده شده است.

( نیز بر آن 1984طور که نورمن بلیکی)مشخص کردن طرح پژوهش همان («.1931،و نکهت گردد)تنهاییتحقیق مشخص می

رساند و مرجعی برای تفسیر نتایج است. بر این ی تحقیقاتی یاری میکند به بیان مدون و منسجم نتایج یک پروژهتاکید می

اسنادی به کار گرفته شد تا  ها، تحلیلپژوهش، طرح پژوهش نیز توصیفی بود و برای تحلیل دادهاساس، به دلیل هدف توصیفی 

 به پرسش مطرح شده دست یافت.
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 در جهان مدرن: 10نظم

دهند. های مختلف اجتماعی آن را سامان میگران در برابر موقعیتنظم در دنیای مدرن نظمی زود تغییریابنده است که کنش

دهد که از ویژگی پایندگی برخوردار نامد و آن را در برابر نظم در جوامع سنتی قرار میمی 11بلومر این نظم را سامان یا مد

های طوالنی توانسته بودند قوام و شد که سالهایی مربوط می(. دیرپایی نظم در جوامع سنتی به سنت1931بود)تنهایی)ب(،

ظ کنند. در جوامع مدرن بخشی از نظم همچنان از نظم دوام جامعه را شکل داده و نفوذ عمیق خود را در رفتارهای جمعی حف

ها تابو شمرده کند که گاهی زیر پا گذاشتن یا نادیده گرفتن آنگیرد و هنجارهایی را بنا میی سنتی سرچشمه میدوره

 شود.می

فعالیتی  های اجتماعی صرفا انعکاس بحران اجتماعی نیستند. بلکهگرایان نمادی معتقدند كه پدیدهكنش متقابل»

های بزرگ، هایی به سمت سازمانباشند. . . ظهور گرایشهای جدید میمعطوف به ایجاد هنجارها و همبستگی

تحرک جمعیت، نوآوری تکنولوژیک، ارتباطات گسترده و زوال قالب فرهنگی سنتی همگی شرایط نوظهوری تلقی 

دهند. در حقیقت رفتار جمعی به جتماعی سوق میشوند كه افراد را به سمت یافتن الگوهای جدید سازماندهی امی

های اجتماعی هم به عنوان یک جزء ضروری برای كاركرد شد و جنبشعنوان رفتاری معطوف به تغییر تعریف می

 («.1931ریف شدند)دالپورتا و دیانی،تر دگرگونی تعطبیعی جامعه و هم تجلی یک فرایند وسیع

آورد، گرایش جامعه به ایجاد های اجتماعی را پدید میشود و جنبشزش اجتماعی میای که باعث انگیموضوع یا مسئله   

ی های اجتماعی زاییدهبرد. از سوی دیگر جنبشی مدنی را به سمت پویایی پیش میدهد و جامعهنظمی نوین را نشان می

انگیزش اجتماعی، برخاسته از بستر  یابند. از این روشرایط اجتماعی و بستری هستند که در آن شکل گرفته و تکامل می

ها دست به تفسیر گران اجتماعی در برابر آنگیرند و کنشهای مختلف در آن شکل میای است که موقعیتفرهنگی و اجتماعی

 کنند. زنند و در نهایت کنشی را برگزیده و ایفا میمی

های اجتماعی را در کتاب ایدئولوژی و یوتوپیا بررسی یاییی میان نظم اجتماعی موجود و نظم مورد انتظار پومانهیم رابطه   

 کند. وی معتقد است:می

كند و هم به موانع و ای بستگی دارد كه در آن ظهور میاین واقعیت كه اندیشه به موقعیت زندگی و اجتماعی»

ها یک دیدگاه را تكند. . . در فرایند تاریخی امری ذاتی است كه تنگناها و محدودیهایی كه ایجاد میفرصت

 («.1930د )مانهیم،شونهای متضاد اصالح میسازند و در جریان برخورد با دیدگاهمحصور و مقید می

گیرد و های اجتماعی ریشه میکند که از سنتمانهیم بر این باور است که ایدئولوژی از نظم موجود در جامعه حمایت می 

کند که سعی دارد با تغییر شرایط اجتماعی موجود به آن برسد. اما آرمان می گران طراحیای را برای کنشیوتوپیا آینده

ای دیالکتیکی است که هم به نظم موجود در جامعه نظر دارد و هم سعی در تغییر شرایط اجتماعی دارد. یوتوپیایی مؤید رابطه

های اجتماعی را ماعی برای جنبشآید، توان انگیزش اجتهای اجتماعی برمیبنابراین آرمان یوتوپیایی که از سنت

های اجتماعی همیشه وجود دارد و به پیدایش گران و موقعیتی دیالکتیکی بین کنش(. رابطه1931دارد)تنهایی)ب(،

های ای را در موقعیتها الگوی رفتاری تازههای گذشته هستند و گاهی این کنشانجامد که گاهی تکرار کنشهایی میکنش

آیند که سعی در برقراری هایی به شمار میگذارد. الگوهای رفتارهای جمعی تازه در جامعه جنبشش میاجتماعی به نمای

 گمارند.  ی مدرن دارند و به تغییر الگوهای پیشین همت مینظمی جدید یا به عبارت بلومری سامان در جامعه
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ی دیالکتیکی ایدئولوژی و یوتوپیا تاکید کرده و بر این همانهیم بر ساختارهای اجتماعی به عنوان یکی از عناصر اصلی در رابط   

 باور است که:

ی هاست كه دستهالگوهای ساختاری را نباید مستقل از یکدیگر در نظر گرفت. در واقع روابط متقابل میان آن»

اختار كند و سدهد. ساختار ایدئولوژیک مستقل از ساختار طبقاتی تغییر نمیواحدی از مسائل را تشکیل می

 -ی مسئلهجانبهبافتگی سههمشود و همین همبستگی متقابل و بهطبقاتی مستقل از ساختار اقتصادی دگرگون نمی

ترین حد كوشد با كوششی تازه در راه ایجاد انتظام عقلی بیشاست كه . . . می -اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیک

 («.1930انتظامی را از میان بردارد)مانهیم،بی

های مختلف اجتماعی مورد گیری ایدئولوژی شود را در میان گروهمانهیم دستیابی به این درجه از آگاهی که منجر به شکل   

کند. به اعتقاد وی عصر کنونی با امکاناتی که در اختیار بیشتر دهد و شرایط کنونی را با گذشته مقایسه میبررسی قرار می

ی کنش قشر حاکم به این امر منجر عی در انحصارزدایی داشته است یا پیامد ناخواستههای اجتماعی قرار داده است، سگروه

ها توانستند آنی مردم تسلط داشتند که میای بر تودهای بود که نخبگان به اندازههای پیشین به گونهشده است. شرایط دوره

های ویق کنند. اما در عصر کنونی انحصارزدایی در عرصهها را به این امر تشرا از دخالت در حکومت و سیاست بازدارند یا آن

ی مردم از دست نخبگان خارج شود و پیامد آن های فرهنگی و سیاسی باعث شده است تا کنترل تودهمختلف از جمله عرصه

خواهند های اجتماعی که میهای مردم مبنی بر مشارکت سیاسی و داشتن سهمی در نظارت اجتماعی است. این گروهخواسته

گیرد های مردم که حقوق سیاسی را هم دربرمیدر نظر گرفته شود. این خواسته ها نیز در امور سیاسی و اجتماعیمصالح آن

ی ها و عواطف جمعی همراه شود، توان آن را دارد که با یک حرکت جمعی جامعه را تهدید کند و نظمی بر پایهاگر با انگیزه

 ز موقعیت را رقم زند.گران و درک آنان اآگاهی کنش

 های اجتماعیگیری نظم نوین در جنبشهای شکلشیوه

جوامع مدرن دارای تاریخ متفاوت و شرایط اجتماعی متنوعی هستند. به همین جهت برخی از مسائل تنها خاص برخی    

مدنی و مسائلی شبیه به  اند. محیط زیست، نژادپرستی، حقوقها مشترکی انسانمناطق هستند و برخی مسائل در میان همه

ی جوامع هستند. اما برخی مسائل مثل ملی شدن صنعت نفت در ایران خاص این موضوعات از جمله مسائل مطرح در همه

دادند. پس موضوع ی ایران بود و جوامع دیگر نسبت به وابستگی ایران به کشورهای پیشرفته حساسیتی نشان نمیجامعه

 های اجتماعی است. ی جنبشیز کنندههای متماجنبش یکی از مؤلفه

ی اجتماعی و ی تاریخی و مجموعههای اجتماعی مهم تلقی کرده است و هر دورهترنر این شاخص را در تفکیک جنبش   

ها بود. بلومر این شاخص را با های مهم برخاسته از آنهای جنبشبینیدانست که اهداف و جهانفرهنگی را حامل مضامینی می

شکل و با های عام را سازمانی تقریبا بیهای اجتماعی به عام و خاص مورد توجه قرار داده است. بلومر جنبشجنبش تفکیک

شده و های خاص یک هدف کامال تعریفهای جدیدی را بنمایاند و جنبشداند که سعی دارد ارزشای غیردقیق میچهره

های (. غیردقیق بودن سازمان جنبش1987ارند)ترنر،شناخته شده را دمشخص دارد و به طور معمول توان پیدا کردن یک رهبر 

ها در مناطق مختلف جهان هوادارانی دارند که به فعالیت در راستای اهداف جنبش عام به این دلیل است که این گونه جنبش

هایی که وجود ی بنا بر قابلیتاپردازند. این هواداران یک هدف کلی را که آرمان جنبش است در نظر دارند و در هر منطقهمی

های خاص به دلیل اینکه به شکل کنند. اما جنبشهای مختلفی برای رسیدن به ایدئولوژی جنبش استفاده میدارد، از شیوه

کنند و اعضا و هواداران آن ای پیدا میاند، شکلی منطقهمشخص از یک تاریخ و بستر اجتماعی و فرهنگی خاص برخاسته

های اجتماعی در شود که گروهای جنبش باعث میهویت ملی مشترکی خواهند بود. پس هویت مشترک و منطقه معموال دارای

 هایی که برای رسیدن به آرمان جنبش به همگرایی برسند و بتوانند الگویی در جنبش ایجاد کنند.شیوه
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سط گروه یا قشر خاصی بهتر از سایر کند ممکن است توای که انگیزش اجتماعی ایجاد میهای خاص مسئلهدر جنبش   

ی ملیون و علمای دینی با همکاری یکدیگر نیروهای اجتماعی پرورانده شود. مثل جنبش ملی شدن صنعت نفت که جبهه

ی (. بنابراین در جنبش ملی شدن صنعت نفت، هسته1931نوری،توانستند رهبری جنبش را بر عهده گیرند)صابری و شیخ

های رو این گروهها دنبالهکننده در جنبش را دو گروه اجتماعی بر عهده داشتند و سایر گروهعی مشارکتاصلی نیروهای اجتما

کننده در ها و اقشار شرکتتوان از آن استفاده کرد، گروهها میشناسی جنبشمرکزی بودند. پس معیار دیگری که برای سنخ

ها و نیروهای های اجتماعی و گروهتقیم دارند. در مورد جنبشای مسجنبش هستند که با موضوع انگیزش اجتماعی رابطه

، 12پارههای پارهکند که عبارتند از جنبشپیوندند، گرالخ سه گونه جنبش را از هم متمایز میاجتماعی که به جنبش می

 .14مانندهای توریو جنبش 19های چندسرجنبش

گذارند. کنند و رو به افول میگیرند، رشد میهای متفاوت و بسیار شکل میها و هستهپاره با گروههای پارهجنبش   

هایی هستند که چند رهبر دارند و هر رهبر تعداد اندکی از هواداران را به خود جذب کرده است و های چندسر، جنبشجنبش

آید که دارای آرمان مشترکی هستند، اما به صورت د گروه یا نیروهایی به وجود میپیوستن چنهممانند از بههای توریجنبش

دارند)دالپورتا و دیانی، دهند که مرز مشخصی نای از نیروهای اجتماعی را میاند و تشکیل شبکهکردهمستقل فعالیت می

ی مجزا یست، مرزهای روشنی بین سه گونهها مشخص نبندی جنبشکه معیار تقسیمبندی عالوه بر این(. در این تقسیم1984

های اند با جنبشهای متفاوتی تشکیل شدهها و دستهپاره که از گروههای پارههای اجتماعی موجود ندارد.جنبشی جنبششده

های ی جنبش ازگروهچندسر که دارای چند رهبر با هواداران محدود هستند دارای این ویژگی مشترک است که هر دو گونه

های مانند نیز همین شباهت را دارند و با این تفاوت که در جنبشهای توریها با جنبشاند. این جنبشمتعددی تشکیل شده

آید اند. اما سؤالی که پیش میاند و تشکیل یک شبکه را دادهپیوستههمهای متکثر با آرمان مشترک جنبش بهمانند گروهتوری

 رود؟ های متفاوت و هوادار یک آرمان به وجود نیاید، آیا فرایند جنبش رو به تکامل میهاین است که اگر پیوند میان گرو

شود که های متعددی تشکیل میهای متکثر هر یک به صورت مستقل یک جنبش محسوب شود، جنبشگروه اگر فعالیت   

ی مشترک اجتماعی پاسخ گویند و در این صورت تنها های مختلف به یک مسئلههای متفاوت و از راهقصد دارند با آرمان

ای مستقل از یک توانند شاخهها مید بود. اما هر یک از این جنبشای که انگیزش اجتماعی را سبب شده یکسان خواهمسئله

های های متفاوتی دانست که به اقتضای قابلیتپاره را باید دارای خاستگاههای پارهتر باشند. در این صورت جنبشجنبش بزرگ

دهد و سعی دارد به هدف امه میجنبش و شرایط اجتماعی و فرهنگی بستری که در آن به وجود آمده است، به فعالیت خود اد

سازد که پیوندهای اجتماعی میان هواداران پاره بودن جنبش این معنا را به ذهن متبادر میخود برسد. از سوی دیگر پاره

 رود.جنبش گسسته شده و جنبش رو به زوال می

این مسئله در دوران پس از ماه عسل شوند. ی تفرقه مواجه میهای چندسر که رهبران متعدد دارند نیز با مسئلهجنبش   

های مختلف برای گذار از دوران بحرانی پس از کند و معموال سعی بر این است که از شیوهها نمود بیشتری پیدا میانقالب

لی انقالب استفاده شود. اما در بسیاری از کشورهای جهان پس از انقالب جنگ داخلی، شورش و کودتا نتایج انقالب را از راه اص

ی های متفاوت با رهبران مشخص است که هر یک داعیهکند. این تهدید پس از انقالب ناشی از وجود گروهخود منحرف می

اند از سد انقالب عبور کرده و در زمان ها در فرایند انقالب با توافقی که بر سر اهداف داشتهی این گروهحکومت دارند. همه

رود و آید. پس وجود رهبران متعدد برای جنبش یک خطر به شمار میا به وجود میبازتوزیع قدرت گسستگی میان نیروه

هایی که هایی با این ویژگی در مراحل آغازین جنبش دارای قدرت فراوانی خواهند بود. چون از پیوند خوردن گروهجنبش

                                                           
12 segmented 
13 policephalous  
14 reticular 
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ه دلیل گرایش هر گروه به منافع خویش، اند، ولی با نزدیک شدن به مراحل پایانی جنبش بیافته هستند به وجود آمدهسازمان

 جنبش رو به اضمحالل خواهد گذاشت.

ها ی جنبش آن را از سایر جنبشهای عام است که بلومر بر اساس موضوع و مسئلهای از جنبشمانند نمونههای توریجنبش   

های زیست محیطی، بنا بر ویژگیها، جنبش محیط زیست است که در هر کشوری کند. مثال بارز این گونه جنبشتفکیک می

ی نهادهای سیاسی از گرایان به دلیل استفادهزیستکنند. در سوئد جنبش محیطها و غیره فعالیت میمنابع طبیعی، جنگل

(. اما در بسیاری از کشورهای اروپایی و ایاالت متحده 1984های جنبش زود رو به افول گذاشت )دالپورتا و دیانی،آرمان

روند. این جنبش در ایران به صورت ی مدنی به شمار میهای اجتماعی در جامعهترین جنبشگرایان از فعالزیستمحیط

زیست نشان های گوناگونی حساسیت خود را به محیطیافته وجود ندارد، اما گاهی مردم مناطق مختلف به شکلسازمان

ی هامون و رود، مسائل ناشی از سدسازی روی رودخانهدهی ارومیه، خشک شدن زایندهند. اعتراض به خشک شدن دریاچهمی

های سیاسی مسئوالن مواجه شده ی مردم ایران است که با پاسخهایی از اعتراضات پراکندهتهدید برخی میراث فرهنگی، نمونه

های ای از جنبشونهتوان گمانند را میهای توریبندی تنها جنبش(. بنابراین در این تقسیم19/7/1932است)خبرگزاری مهر،

برد، شاید ناکامی در راه رسیدن به هایی که گرالخ نام میدهند و سایر گونهاجتماعی به شمار آورد که به فعالیت خود ادامه می

 اهداف جنبش را به اشکال متفاوتی تجربه کنند.

های الخ پرداخته است. جنبشهای خطی و سیال تا حدودی به تکمیل آرای گرها به جنبشگاسفیلد با تقسیم جنبش   

شناسی را ی گاسفیلد باشند. وی این سنخهای سیال در نظریهای از جنبشتوانند گونهپاره هر دو میهای پارهچندسر و جنبش

 کند: گونه معرفی میاین

اند. این های خطی، نمایش داستان یک خط مستقیمهای خطی و سیال سودمند است. جنبشتمایز بین جنبش»

های های كارگریِ منفرد نمونهكند. جنبش كارگری و اتحادیهجنبش، ابزاری است كه به سوی یک غایت سیر می

گیرد، ها مورد مطالعه قرار میشود. آنچه در این جنبشجنبش خطی هستند. جنبش خطی انجمن تلقی می

دهد. با توجه شده سوق میفرانهادینه اند. تالش برای تغییر، جنبش را به تعارض آشکار و كنشها و مشاغلكارویژه

ی عمومی ی كنش، حوزهشود. . . عرصهبه هدفمند بودن جنبش، جنبش بر اساس میزان تحقق هدف ارزیابی می

ها و اقدامات ها به دنبال ایجاد تغییرات نهادی یا سیاسی هستند، اهداف آن ثابت و در قالب كنشاست. این جنبش

 یابند.شده تحقق میریزیبرنامه

ها چگونگی فهم افراد از های خطی است. چون این جنبشهای سیال بسیار دشوارتر از تعیین جنبشتعیین جنبش   

كنند. ها ظهور مییافته و هدفمند یا در كنار آنكنند و خارج از اقدامات سازمانها و واقعیت را دگرگون میارزش

ها در های اجتماعی جایگزین درگیر شوند. . . این جنبشو سازه ها ممکن است با دیگران یا با معانیاین جنبش

كنند. تشخیص كامروایی یا ناكامی این خالل هزاران كنش روزمره، در قالب كارهای خرد و غیرعمومی ظهور می

یافته نظیر اصالحات هایی سازمانها دشوارتر از جنبش خطی است. جنبش زنان و فمینیسم فراتر از تالشجنبش

ها روابط و تعامالت بین مردان و كنند. این جنبشنون اساسی، تصویب قانون حقوق برابر و كنش ایجابی ظهور میقا

گیرند. در تضارب رویدادها، هر كجا كه زنان در روابط خرد و شخصی و حتی روابط خصوصی و صمیمانه را در برمی

ل عمومی تبدیل شده باشند، ردپای جنبش مفهوم حقوق زنان و برابری جنسی به مسایل مورد بحث در محاف

 («. 1931،توان دید)گاسفیلدفمینیسم را می

ی تواند دغدغهای عام است که میشود و دارای مسئلهاز نظر گاسفیلد جنبشی که از نظر بلومر یک جنبش عام محسوب می   

ها در مراحل تکامل جنبش با یکدیگر تفاوت نهایی را دربرگیرد که هر کدام از آبسیاری از مردم باشد، قادر است زیرشاخه

ی مشترک اجتماعی داشته باشند و هدف مشترکی را ها باید ریشه در یک مسئلهداشته باشند. اما انگیزش اجتماعی این جنبش
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مثل ها شباهت دارند ممکن است در مراحلی از فرایند جنبش که در این ویژگیرغم اینها علینیز دنبال کنند. این جنبش

های دنبال کردن اهداف با یکدیگر تفاوت دارند. ترکیب آیی و به وجود آمدن همبستگی هواداران و راهچگونگی گردهم

بندی دیگری را ها از یکدیگر را خواهد داشت. اما هابرماس نیز تقسیمشناسی گاسفیلد و گرالخ تا حدی توان تمایز جنبشگونه

 دهد.ی اجتماعی انجام میهاهای جنبشبا در نظر گرفتن ظرفیت

بخشی و مقاومت و انفعالی هستند که ظرفیت های رهاییهای اجتماعی دارای ظرفیتهابرماس بر این باور است که جنبش   

ها توان این را دارند که در سنت های جنبش متمایز ساخت. چون تنها برخی از جنبشبخشی را باید از سایر ظرفیترهایی

بخشی را به وجود به نظر هابرماس بعد از جنبش حقوق مدنی امریکا تنها جنبشی که توانست ظرفیت رهایی رهایی جای گیرند.

بندی ها را با معیار تهاجمی یا تدافعی بودن، مقاومت و انفعال تقسیمآورد، جنبش فمینیسم بود و به همین دلیل سایر جنبش

بیند و سایر ی حقوق و اخالق دارای خصلتی تهاجمی میگرایانهی علمکند. وی جنبش فمینیسم را به دلیل وجود برخی مبانمی

زدایی از قلمرو کنش ارتباطی هستند و قصد خلق قلمروهای ها دارای خصلت تدافعی هستند. چون تنها به دنبال سیستمجنبش

ن قلمرو کنش ارتباطی گذاشته گرای مدنی در اختیار کنشی عمومی و جامعهها از آنچه که حوزهجدید را ندارند. این جنبش

های مقاومت نیز دو گونه جنبش را ها است. درون جنبشکنند و مقاومت در برابر سیستم از اهداف این جنبشاست، دفاع می

هایی که بر کنند و جنبشهایی که از شئون اجتماعی و سنتی مبتنی بر ملک دفاع میتوان از هم تفکیک کرد: جنبشمی

هابرماس این  (.1984کنند)هابرماس،های همکاری جدید و زیستن را آزمون میشده شیوهعقالنی جهانمبنای زیست

هایی که زیر عنوان کند و جنبششناسی را ابتدا حول محور خصلت تدافعی یا تهاجمی بودن از یکدیگر متمایز میگونه

های کند. در حالی که جنبششناسی میها گونهناند را بار دیگر بر اساس اهداف آهای عملیاتی از هم تفکیک شدهتاکتیک

دهد ها را تشخیص میای از جنبشکنند تا جامعه را از قفس آهنین عقالنیت برهانند، هابرماس گونهجدید اجتماعی تالش می

 های دوران پیشامدرن هستند.که همچنان در حال دفاع از شاخص
 1جدول شماره 

 برماسی هاها در نظریهبندی جنبشتقسیم

 های موردینمونه اهداف فرعی هدف اصلی 

های تدافعی جنبش

 )انفعالی و مقاومتی(

مقابله با قلمروهای 

 ی کنشیافتهسازمان

 های کالسیکجنبش دفاع از شئون اجتماعی و سنتی مبتنی بر ملک

 جنبش جوانان های جدید همکاری و زیستنآزمون شیوه

 جنبش فمینیسم خواهان استقالل هاتحقق آرمان های تهاجمیجنبش

های نهادی و سازمانی ی عمومی است تا سیستمهای اجتماعی از نظر هابرماس کنشی ارتباطی در حوزهدر حالی که جنبش   

کند که قصد دارند از منافع سیستم که شئون اجتماعی و سنتی هایی اشاره میی مدنی پاالیش کند، وی به جنبشرا از جامعه

ها و دخالت های اجتماعی قصد دارند تا از سیستمآید که کدام قشرها یا گروهپیش میای مهم است، دفاع کنند. در اینجا نکته

کنند که منافع آنان اقتضا ها فعالیت میی عمومی حمایت کنند؟ پاسخ روشن است: کسانی در این جنبشها در حوزهآن

های بسیاری افشا شد و به وسط روزنامهت 2119کند تا به این سو حرکت کنند. شنودهای تلفنی دولت امریکا که در سال می

ی معروف پولیتزر به ویترین جوایز ی گاردین و واشنگتن پست باعث شد تا جایزهدلیل پوشش خبری مناسب توسط دو روزنامه

(، در واقع رویایی دو جنبش با 14/4/2114فارسی، خبر روز  BBCو نیز 26/1/39ها افزوده گردد)خبرگزاری فارس،این روزنامه

ها سعی در حفظ حریم قلمرو کنش داشت و جنبشی که سعی داشت تا سیستم را وارد قلمرو هم بود. جنبشی که توسط رسانه

ها تدافعی و دیگری تهاجمی بود. ولی جنبش ی کافی را ببرد. یکی از جنبشکنش ارتباطی کند تا بتواند از قدرت خود بهره

 ای مورد تهدید واقع نشده بود. گرایانهرا داشت، توسط هیچ قانون علم ی مدنیتهاجمی که قصد گسترش سیستم در جامعه
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ی تهاجمی و تدافعی های جدید همزمان با دو شیوهکوهن و آراتور در مقابل هابرماس قرار گرفته و بر این اعتقادند که جنبش   

های اجتماعی از لحاظ هجومی تالش شاند. جنبای را در پیش گرفتههای دوگانهکنند و سیاستاهداف خود را دنبال می

کارهایی را ارائه کنند و در ضمن برای برقراری نظم ها را تعریف کنند و راههای پرداختن به آنکنند مسائل جامعه و شیوهمی

ز ها و هنجارهای موجود در جامعه داشته باشند. ای مدرن از ارزشهای جامعهنوین اجتماعی تفسیر جدیدی همسو با گرایش

کنند و از این طریق شکل گران نفوذ دارند، دفاع میهای کنشها از ساختارهای موجود که بر کنشجهت دفاعی نیز این جنبش

پور و )جالییآورندها پیوند داده و هویت جمعی پدید میها را با نهادها و جماعتهای مخالف آنفرهنگدادان به انواع خرده

های اجتماعی با آنچه که هابرماس در نظر داشت تفاوت بسیاری دارد و در ضمن ش(. خصلت تدافعی جنب1932محمدی،

ها وابستگی زیادی با دهد که این جنبشهای اجتماعی از نظر کوهن و آراتور نشان میهای تدافعی جنبشهای سویهویژگی

 شود.نهادهای حاکم بر جامعه دارند که نهاد سیاسی و اقتصادی را شامل می

های مختلف به ها از جمله معیارهایی بود که در نظریهکننده در جنبشانگیزش یک جنبش اجتماعی و اقشار شرکت موضوع   

ها استفاده شده بود. اما بلومر ویژگی سومی را به این دو ویژگی اضافه کرده و سه سنخ جنبش را بر های گوناگونی از آنشیوه

کند. بلومر معتقد است سه سنخ جنبش روابط درونی جنبش از هم تفکیک می کننده وی اجتماعی، اقشار شرکتاساس مسئله

های نمایشی. وی در تشریح این سه گونه جنبش چنین های خاص و جنبشهای عام، جنبشوجود دارند که عبارتند از جنبش

 گوید: می

های متفاوتی را جمع كنند تا پیرامون این مسائل های عام قادرند تا گرداگرد مسایل اجتماعی، گروهجنبش»

فهمی كرده و به صورت جمعی دنبال كنند. . . دلیل دوم عام خواندن این نظرات مشتركی را هماجتماعی نقطه

گیرد، بلکه ممکن است در كنار آن قرار ها این است كه این جنبش ضرورتا در مقابل نظام حاكم قرار نمیجنبش

گیرد. . . جنبش خاص تنها در یک مکان خاص های عام قرار میهای اجتماعی خاص در برابر جنبشگیرد. . . جنبش

ها با هم تركیب گیرند. اینهای خاص دیگری قرار میهای خاصی در برابر گروهكه گروهدهد. . . دوم اینرخ می

ها ها نیز عموما به درگیری میان آنت با هم ضدیت هم داشته باشند و فرجام برخورد آنشوند، ممکن اسنمی

 («. 1931شود )تنهایی )ب(، های اجتماعی نمایشی بروز احساسات و عواطف گروهی دیده میبیانجامد. . .در جنبش

ی اقشار متفاوت جامعه عام باشد و دغدغه ی انگیزش اجتماعی است که اگری بلومر اولین معیار، مسئلهبنابراین در نظریه   

ی کننده در یک مسئلههای عام اقشار شرکتباشد توانایی گردهم آوردن اقشار متفاوتی را خواهد داشت. پس در جنبش

های مختلفی اجتماعی و آرمان مربوط به آن مسئله مشترک هستند و ممکن است دارای خاستگاه طبقاتی گوناگون و از پایگاه

کننده دارای تعلقات پایگاهی متفاوتی هستند، روابط ها مسئله چون عام است و اقشار شرکتنبش بپیوندند. در این جنبشبه ج

صورت ممکن است به دلیل نزاع بین اعضای جنبش بر سر کند. در غیر اینها از اسلوب دیالکتیک تکمیلی پیروی میبین آن

 د ناکام باشد. های فردی جنبش در رسیدن به اهداف خوویژگی

ای است و به همین دلیل اعضای شود به شکل منطقهای که انگیزش اجتماعی را سبب میهای خاص مسئلهدر جنبش   

ها حول ی اجتماعی مورد نظر توافق دارند، دارای هویت مشترکی هستند. این گونه جنبشجنبش عالوه بر اینکه در مسئله

گیرد و طلبی بوداییان تبت از دولت کمونیست چین، شکل میایران رخ داد یا استقالل مسائلی مثل استقالل صنعت نفت که در

کنند وجود دارد، دیالکتیک در روابط درونی خود به دلیل تخاصم میان اعضای جنبش و قشر یا گروهی که با آن مقابله می

 گیرد.قطبی شکل می

ها زنند، اما رویکرد آناجتماعی مثل فقر دست به جنبش میی های نمایشی هم اگرچه در اعتراض به یک مسئلهجنبش   

هایی که ی اجتماعی هستند با ابراز احساسات و راهمتفاوت است. آنها بیشتر قصد دارند تا با افرادی که درگیر در یک مسئله
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را بر اساس سه شاخص های اجتماعی از نظر بلومر های مختلف جنبشکنند به همدردی بپردازند. بنابراین گونهابداع می

 بندی کرد:توان دستهکننده در جنبش میکننده و روابط میان اقشار شرکتموضوع انگیزش، اقشار شرکت
 2جدول شماره 

 ی بلومرهای اجتماعی در نظریهبندی جنبشتقسیم

 جنبش نمایشی جنبش خاص جنبش عام 

 ی احساساتبرانگیزاننده ایخاص و منطقه عام موضوع انگیزش

 افراد متاثر از موضوع احساسی اقشار درگیر با موضوع ی اقشار اجتماعیهمه اقشار شرکت کننده

 دیالکتیک فاصله دیالکتیک قطبی دیالکتیک تکمیلی کنندهروابط میان اقشار شرکت

 گیرینتیجه

ی پرداختن به این های اجتماعی طرح شد، انتقادهایی به نحوهشناسی جنبشهایی که پیرامون موضوع گونهدر میان نظریه

ها تنها با ها از یکدیگر وجود نداشت. دوم، جنبشی اول اینکه هیچ مبنای دقیقی برای تمایز جنبشمسئله وجود داشت. نکته

هایی که صرفا به این موضوع نظر شناسیبندی شده بودند و حتی در گونهاوتی تقسیمی دو یا چند جنبش به اشکال متفمقایسه

های ی هربرت بلومر که هم ویژگیهای مختلف قابل تشخیص نبود. به همین جهت نظریهداشتند، مرزهای مشخصی میان سنخ

ای از شناسیا پرداخته بود، گونهههای جدید اجتماعی را در نظر داشت و هم با معیارهای روشنی به تفکیک جنبشجنبش

 ها ارائه کرده بود که هم جامع بود و هم مانع. جنبش

دهد که گران اجتماعی را در موقعیتی قرار میی اجتماعی را در نظر دارد، کنشاین معیار که ایدئولوژی برخاسته از مسئله   

ی اجتماعی هستند دست به کنش بزنند. برای این امر ابتدا نیاز به تفسیر موقعیت، باید در موقعیتی که درگیر در مسئله

گیری و سپس ایفای نقش وجود خواهد داشت. با گذر از این مراحل اعضای ی نقشحلهگیری، دیالکتیک بازنگری در مرنقش

ها را تامین کند. این ها به کار گیرند که بیشتر منافع آنای را برای رسیدن به آرمانجنبش توان این را خواهند داشت تا شیوه

 کنند را خواهد داشت.امریکایی پیروی می های جدید را که از سنت نظریمعیارها توان تمایز قائل شدن میان جنبش
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سروریان و علی  )سید محمد کمال سیالیسم در جنبشهای نوین اجتماعی،ایدئولوژی و آرمان شهر پس از سو (،1987(ترنر، رالف، )2
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 تهران: نشر کویر (، مقدمه ای بر جنبشهای اجتماعی، )محمدتقی دلفروز: مترجم(،1984) الپورتا، دوناتال و دیانی، ماریو،( د8

امه علمی پژوهشی پژوهشهای تاریخی، سال چهارم، (. بازار و ملی شدن صنعت نفت. فصلن1931)نوری، محمدامیر، ابری، شیدا و شیخ(ص3

 12-1صفحات ، 1931(، پاییز 15شماره سوم )پیاپی

توده ای در جنبشهای نوین انعطاف پذیری جنبشهای اجتماعی؛ رفتار جمعی و بازنگری در نظریه جامعه  (،1987)( گاسفیلد، ژوزف، 11
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