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 مترجم ۀمقدم

مطاول و نظاری  ۀنیاازی باه مقدما رونیاازاکتااب پایش رو، روان و بادون پیچیادگی اسات. 
کتاب باید اشاره شود. نخسات ارز  تحلیلای و  بهرسد ندارد. اما به نظر می دو وجه ارزشمند 

 نظری و دوم، ارز  روشی. ادامه مقدمه به ترتیب به توضیح این دو نکته اختصاص دارد.
هاای سیاسای ابتادای قارن ای بار جریاانمثاباه عارضاهدیکالیسم باهرویکردها به مطالعه را

کاه در فهام پدیاد کمتار  ۀبیستم، پویا و متحول بوده است. از جمله رویکردهاایی  رادیکالیسام 
که فهم داناد. می یندیفراپذیری رادیکالیسم را منوط به درکی به آن توجه شد، نگاهی است 

کتاب  کریستین سیکستا راینهارت عاملی برای کند ضمن اجتناب از نگاه تکتال  میدر این 
و منادان هرا باه روی عالقا فراینادیای نو و مبتنای بار نگرشای درونای و فهم این پدیده، دریچه

کتاب با مروری بر دیادگاه پژوهشگران  ۀهاای مرساوم در مطالعارادیکالیسم بگشاید. او در این 
ارائاه  فراینادیدرونای و  ۀرا بارای مطالعاهای اجتماعی و نقد آنها، مادل خاود تحوالت جنبش

کااه علااال روی آوردن برانگیااز مااایپااروا بااه ایااان مساائله چااالشکنااد. راینهااارت بااایماای پااردازد 
هااای رادیکااال و در اینجااا تروریساام هااا و رو جااو بااه شاایوههااای اجتماااعی مسااالمتجناابش

کاه های او درصدد است دریابد چرا آن دسته از جنبش ،چیست؟ به طور مشخص اجتمااعی 
گرفتند و در هایی مسالمتدر ابتدا با آرمان هاای مطالبات نیز باه شایوه پیگیریجویانه شکل 
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کتیک گذر زمان به استفاده از تا های رادیکال همانند تارور و تخریاب مشروع پایبند بودند، در 
 اند؟متوسل شده
کاه  ۀنویسند تبیاین ایان نهایات باه چاارچوب نظاری مشخصای بارای درکتاب با ایان نیات 

یابااد بااه لحاااظ روشاای دساات بااه انتخاااب چهااار  جااو دسااتهااای مسااالمتتحااول در جناابش
زنااااد؛ یکاااام ماااایودوم قاااارن بیسااااتم و ابتاااادای قاااارن بیساااات ۀنیماااا ۀشاااادجناااابش شااااناخته

کلمبیا موسوم به فارک، ببرهای اخوان  بخاشآزادیالمسلمین مصر، نیروهای مسلح انقالبی 
کاه پیداسات تاال  نویسانده بار موساوم باه ِاتاا. آنطلباان باساک تامیل )ایلم( و جادایی گوناه 

هااا )خاورمیانااه، اساات تااا از میااان تنوعااات جغرافیااایی، فرهنگاای و ساااختاری ایاان جناابش ایاان
های مشترکی در فرایند تحول درونی آنها اساتخرا  آمریکای التین، آسیا و اروپا( روندها و رویه

 و ارائه نماید. 
کتاااب نیااک  کااه نظریااهمخاطبااان فرهیختااه  گاهنااد  کننااده، علاال و عواماال هااای تبیااینآ

بار نقاش فارد  عمومااً ها اند. برخی نظریههای اجتماعی برشمردهمتعددی برای تحول جنبش
گر و مانکور اولسون) کنندکید میها تأو افراد در جنبش های (؛ نظریهجیمز دیویس، تد رابرت 

کس وباار و راباارت الگاای) دارنااد کیاادأهااا تدیگاار البتااه باار نقااش رهبااران و رهبااری جناابش (؛ مااا
ثیر ساااختارهای سیاساای، اقتصااادی و اجتماااعی و بسااترهای أهااا باار تاابرخاای نظریااه کااهدرحااالی

 زماانهم(؛ تدا اسکاچپول و چارلزتیلی) کنندکید میأساختاری جنبش و منابع در اختیار آن ت
قااش آن در متحااول و ن ،ویااژه دولاات ماادرنبااه ،هااا باار نااوع نظااام سیاساای و دولااتبرخاای نظریااه

 (.برینگتاون ماور، تادا اساکاچپول، جاان فاوران و دونااتال دالپورتاا) ها متمرکزنادنمودن جنبش
کااه نظریااه خرتر بااه نقااش ایاادئولووی و هویاات در تبیااین ماهیاات أهااای متااایاان در حااالی اساات 

کااردهتحااول در جناابش گااافمن، دیاادو اساانو و آلاان تااورن) اناادهااای اجتماااعی توجااه  (. ارویاان 
ای متفااوت باه کند با اتخاذ رویکردی چنادوجهی از زاویاهکتاب تال  می ۀنویسند بیندراین

باار بپاردازد. او باا هاای خشاونتفهم علل تحول جنبش به رادیکالیسم و سوق یافتن به شیوه
محور، توجه را به سازوکار درونای ایان تمایز قایل شدن بین سطح تحلیل فردی، ملی و دولت

گروهایت»ها در قالاب جنبش هاا را آنکاه ساایر نگار بای ،ساازد. راینهاارتمعطاو  مای« حاول 
کند قدرت تبیاین خاود را معطاو  باه ساطح  ،شاان را تقلیال دهادکننادگیکنار بگذارد یا تال  
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با محاک زدن  ،کند. از همین رومی گروهی و تبیین سازوکار تحول درونی جنبشتحلیل درون

آمیاز باه اهادا  و هاای مساالمتاز اهادا  و شایوه های بدیل در تحلیل تحول جنبشدیدگاه
نهااد تااا بااه الگااویی مشااترک و نااو دساات یابااد. هااای رادیکااال، اهتمااام خااود را باار ایاان ماایشاایوه

هااا باادیهی اساات ایاان تااال  نویساانده بااه معنااای اباادای منطقاای نااو در تبیااین تحااول جناابش
کانش جمعای» نیست؛ او همچنان بر هماان بساتر متعاار  کاه مای باه تحلیال« منطاق  پاردازد 

کند دوم قرن بیستم ارائه نمود. اما تال  می ۀنخست نیم ۀمانکور السون در ده بارنخستین
کند. از زاویه  ای نو آن را بازسازی 

هااای اجتمااااعی الگااویی مشااترک در فهاام تحااول جناابش ۀراینهااارت در تااال  باارای ارائاا
کاه چناد عامال درهاای رادیکاال درمایجو به جنابشمسالمت ؛ اول مؤثرترنادایان تحاول  یاباد 

کاریزماتیااک در هاادایت جناابش، دوم تاا ثیر بااه قاادرت رساایدن اعضااای مسااتعد أنقااش رهبااران 
ارتکاااب خشااونت در یااک فراینااد مشااخص، و سااوم فراینااد ساارخوردگی جناابش و ناامیاادی از 

که آن را نیز دستیابی دالارد و رابارت سرخوردگی/پرخاشاگری  ۀگیاری از نظریابا بهره به اهدا  
کااه بااه نظار ماای ذکاارقاباال ۀکنااد. نکتاترکیااب و ارائاه ماای گار رسااد راینهاارت همااه علاال و آن اسات 

های تروریستی را بار بساتری از هماین رادیکالیسم و اتخاذ شیوه سویبهعوامل تحول جنبش 
لحاظ ساازوکارهای درونای، از زماانی سازد. در نگاه او فرایند تحول جنبش بهنظریه مطرح می

کاهآغاز می کاامی مساتمر جنابش در تحقاق اهادافش،  ۀمجموعا شاود  کناار نا علال یادشاده در 
هاای سارخوردگی بخاش زیاادی ای( زمینهنه به شکل دفعه تدریج و در یک فرایند زمانی )وبه

کاریزماا و نیاز افاراد مساتعد خشاونت را فاراهم مایاز اعضا و به آورد. ایان وضاعیت ویاژه رهباران 
کااه شاایوهکااه رساااند را بااه ایاان نتیجااه ماایغالااب اعضااا  چندسااالهطای فرایناادی  هااای مرسااومی 

گرفته کنون برای نیل به اهدا  در پیش  نتیجه مانده است و لاذا بارای تاداوم حیاات اند بیتا
؛ همین فرایناد نیاز شودناپذیر تبدیل میها به امری اجتنابتحول در اهدا  و رو  جنبش،

کلیاااد فهااام علااات روی آوری و ت از نظااار نویساااندۀ جاااو باااه مساااالمت هاااایجنااابشحاااول کتااااب 
یاک  است. به همین منظور نیز فرایند تحول هر بارخشونتهای های رادیکال و رو جنبش

گانه و از چهار جنبش یادشده را در فصل  کند.بیان می مرحلهبهمرحلههای جدا
کاارگیری چناد هدارد. راینهارت با بنیز و وجه آموزشی  مند استکتاب به لحاظ روشی ارزش
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آزماایی بزناد. در نظریه نوعیبهکند دست تال  می هاجنبشمرسوم و متعار  در فهم  ۀنظری
که می ،واقع کتاب وارد دانست نیز همین مسئله است؛ یعنی ماندن در ساطح نقدی  توان به 
کتاب بخشی را باه نظریه گرچه نویسنده در پایان  آزمایی و وارد نشدن به آستانه تولید نظریه. 
کمتار  ؛اختصاص داده است هینظر ۀارائ ای جدیاد در تولیاد نظریاه عناوانباهآن را  تاوانمایاماا 

گرفت کاه  نظر  کتااب، ساودمند اسات( زیارا بااالتر تصاریح شاد  )گرچاه بارای فهام مسائله اصالی 
کنش جمعی و باا نگااه نظریاه کالن منطق  آزماایی تادوین شاده کلیت پژوهش در بستر رویکرد 

کتاااب را بااهوجااه ارزشاامن ،حااالباااایناساات.  ویااژه باارای دانشااجویان و پژوهشااگران علااوم د 
آزماایی شاکل هماین نظریاه 1هاای اجتمااعیمندان به حوزه مطالعات جنبشسیاسی و عالقه

کتاااب بااه شااکل مصااداقی و عملیاااتی و ماای بااا رو   مرحلااهبااهمرحلااهدهااد. چااه، خوانناادگان 
با رویادادها و تحاوالت اجتمااعی و  منظور تطبیقهای یک نظریه بهگزاره ها ولفهؤکارگیری مهب

آموزناد چگوناه در پایاان یاک نیز مای زمانهمشوند؛ و آن آشنا می یید و یا ردأآزمون و تحلیل ت
کات در قالب دیدگاهی نو مبادرت ورزند.  مطالعه به مدلی اولیه مبتنی بر تدوین اشترا

سالطانی  اصاغرعلایاز مدیر دانشمند نشر وزین لوگوس دکتر  دانممیالزم  بر خوددر پایان 
کلی کتاب را متقبل شدند قدردانی نمایم.زحمات آماده ۀکه   سازی تا انتشار 

بدیهی است مسئولیت ترجمه و اشکاالت محتوایی آن با مترجم است. مترجم از نظرات 
کتاب   کند. استقبال میاصالحی، تکمیلی و یا انتقادی خوانندگان محترم برای بهبود 
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