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 ی نویسندهدرباره

دکترای جامعه شااسی از دانشگاه استکهل  و  ،شناا  ایرانی مقی  سنو د  پور، جامعهمهرداد درویش

مددکاری اجتماعی در آکادمی  هداشنن ، مراق   و رهاه در  دانشننگاه و دانشننیار یاسننتاد پرسننا قه

 دانشگاه مالردالن سو د اس . 

 .س جاسی ، مهاجرت، جوانان، ت عیض قومی و نژادی ا یاو پژوهشگرحوزه

های هارسنی، انگلیسی، سو دی ماتشر شده  هایی  ه ز انو کتاب مقاالت علمی متعدد پوردرویشاز 

چالشنگری زنان علیه نقش مردان  ه ز ان هارسی و  ه ز ان  توان  ه های وی میاسن . ازجمله کتاب 

خانواده،  یشااسی در ارههای جامعهدکترا(، متن یهای زنان مهاجر الگوشکن )رسالهسنو دی کتاب 

 یاستاری مشترک دو کتاب مهاجرت و قومی ، نگاهی  ه جامعهقومی ، همیایس  ونژادپرستی و ویر

پیوستگی و  را ری ه  یجوانان مهاجر و مسنوولین در اره  یتجر هو همچاین  چاد هرهاگی سنو د 

 اشاره کرد.   جاسیتی،

 

 

شده، نماجر  وضع موجودمردم از  ردانی هرچه  یشترگتاها  ه روی اخیر یسناله  ۲۴ یکارنامه

 هرچه هراگیرتر کرده را  نیزن آاصنننن انقالب ایران و ارهار پشنننیمانی از  یچرا در اره  لکه چون و

پس اد پرسمی از آن گذشته ندارند،  ا شگفتیای تر که تصویر زندهجوان های سیاری از نسن. اس 

جاه پا یاز انقالب سنفید که کشنور در مسیر پیشره  اقتصادی واجتماعی قرار گره  و درآزاز دهه  

 چاین انقال ی رخ داد که زنان نخستین ضرورتکدام  ی ه  االترین نرخ رشد اقتصادی رسید،  رپایه

چگونه  خش  زرگی از نیروهای چپ و سکوالر  ه توتالیتاریس  انجامید؟ نوعی و  ه دند  وقر انی آن 

ه و  االخره چ د؟شدن این همسویی عد خود قر انی  وهمسنو شندند   یان گرا ایادجای ایسنتادگی،  ا  

 1؟توان آموخ می درسی از آن

 

 انقالب ایرانبررسی شناسی روش

اد تاریخ معاصر ایران ترین رخدترین روش در  ررسی  غرنجساده، «گااهکار اصلی»جستجوی  

شود؛ گاه  ه می عواقب آن قلمداد یسنره حکوم  پیشنین مسنووم همه   یک آن گاه  راسن  که  اا 

                                                      

شننااسننی انقالب ایران تدوین شننده که جامعه یهای پیشننین نگارنده در زمیاهین نوشننته  ا اتکا  ه  رخی از  ررسننیا1 

 .  روز شده اس تکمین و  ه



 2/  پورمهرداد درویش

 

 |
ی
صاد سیاس

نقد اقت
 |

 

ره ری همچون دلین ناروشننای از  یگرهتن  رنامه ک دسنن یی و گرااسننالم ی ودن پروژه «م ه »

 شوند؛می همدس  این پروژه و حتی مقصر اصلی قلمداد ۴روشافکران گاه ،شود؛می هرجام آن اشاره

شدن انقالب ماجر شنوند که  ه اسالمی می ی خارجی عامن تحوالتی خواندههاقدرت یو گاه توطوه

مجزا کردن دو خشی  ،dichotomyدیکوتومی )سازی و هدوپار یکه  یشتر  ر پایه هااین روش. شد

ی یهااسنن   رداشنن اسننتوار یی سننفید و سننیاه هاسننازیپیوسننته(، دوانگاری و کلیشننهه  هکلیتی 

 . شوندیم نگری و نگرش قط ی ماجراندیشی، مطلقاند که  ه جزمعلتی عدی و تکگرایانه، یکتقلین

 ییشننهاندنمایی شننده و دیگر موانع رشنندیشننین  ود که یکسننره سننیاهاین نظام پدر گذشننته 

یر امروز  ا هراگ. شدمی سنی در ایران ازجمله در  ین روشنافکران و اپوزیسیون نادیده گرهته  دموکرا

رایش این گاند. جا شده هشندن حس پشیمانی از انقالب، عااصر سفید و سیاه در تحلین پیشین جا 

در میان  رخی از کاشننگران درگیر در انقالب  ه قصنند متقاعد کردن دیگران  ه حسننرت و    ویژه ه

دگراندیشان و کتمان و دگرگونه جلوه دادن نقش خود  ینمایی از همهسیاهپشیمانی خود، چاان  ه 

ز نظام پیشین که  ه  رخی ا  االیرده ن مسووالگاه از  و سنفیدنمایی از نظام گذشته ماجر شده که 

روش تقدیس و تخریب همچون  خشی . ر ایادمی را گوی سن ق   3اندکردهاقص آن دوران اشناره  نو

 ،  لکه پژوهش  یگانه اس در تاها  ا موازین اخالقینهخویی، اید ولوژیک و پوپولیستی دیناز  یاش 

 یدهپیچیمانع از هه  پویش روندهای متضنناد و  زیر انتقادی آلیسننتی وایده ا نگرش زیر تاریخی، 

 .  شودمی ی و داخلی آنالملل ینانقالب ایران و  ازیگران 

پیامدهای یا  هاهنا و زمیانه  انگیزهاختالف در تحلینن انقالب، حرکن  از    یترین حوزهنونیکنا 
ها انقالب «ضرورت»های اقتصادی و ط قاتی  ه  ا  ررسنی زمیاه  های اقتصنادی نظریه. انقالب اسن  

کاشی رهتار خودآگاه یا ناخودآگاه میان، تاها  ا  ررسی  شنااسنی اجتماعی  رواندر  را ر، . پردازندمی

 اییگرهایده ینظریهاما . پردازدمی هرایاد هردی و جمعی کاشنگران،  ه  ررسی انقالب همچون یک 

 عقالنی  ودن آن کاهی ی ررسنننی پیامدها و سنننود و زیان یک انقالب را  رای هه  و داوری در اره

 .  داندمی

                                                      

ر از شنن»شننان وضننع موجود  خوانی  که  ا مجازات و قر انی کردن « الگردان»تماین که روشننافکران را گااهگار یا این ۴ 

 خش ذهای یامتال ک جامد دس ادورخواهد شند، امروز در ایران گسنترده اسن . این امر اگر  ه دهع شنر ه  نی     «جامعه

های حاصنن از پیامدهای انقالب اسن . گرایشنی که ر طی  ه نقدهای ارزشنماد آرامش دوستدار، داریوش آشوری،     زخ 

مهرزاد  روجردی، ماشنناآ آجودانی، جواد ط اط ایی، حسننین  شننیریه، علی اک ر مهدی،  ا ک احمدی، رامین جهان گو، 

 روشافکری ایران ندارد.   یکارنامهشااسی در آسیب ...علی رضا میرسپاسی و

ر سرا و مازیار ماتشهای عل  که نخس   ه صورت جداگانه توسط نشر ثالث، کتاب رای نمونه رجوع شنود  ه یادداشن   3 

علیاقی عالیخانی، انتشننارات معین انتشننار  کوشننش هخاطرات اسننداآ عل  هف  جلدی  یشنند و سننرانجام در مجموعه

 .یاه 
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 ضننرورت»تاها  ه  هادهد که تقلین انقالبمی ی جیمز دیویس و چارلز تیلی نشننانها ررسننی

ی ط قاتی  ا خطر های اقتصننادی و اجتماعی و گسننترش هقر و شننکاف هازمیاه ی رپایه «اجتماعی

ه  . دهدنمی انقال ی رخ هاوجود این زمیاه رز  هج رگرایی رو رو اسننن  و در  سنننیاری از مواقع 

انقالب  گیریشننکندر  « سننیج ماا ع»و  «اید ولوژی اعتراض»کاد که نقش تأکید میرو تیلی ایناز

مادی در ارزیا ی از انقالب ایران  اید هایده یهراگیر شننندن نظریه رز  ههمچاین  ۲.کلیدی اسننن 

  تصننمیکه سننودمادی م اای آن اسنن ،  ین  «انتخاب عقالنی»اشنناره کرد که حتی  اا  ر تووری 
 و گیری  ر م اای محاسنن هتصننمی هاگام  هااهراد یا گروه. آن  اید تفاوت گذاشنن نتایج  و عقالنی

انتخاب که  ه آن واقف هستاد، انتخاب عقالنی  یی ذهای و عیای لحظهها رداش  از مجموعه داده

دیگر آن که انقالب . که ازپیش روشنننن نیسننن  دهاد و نه  ر م اای نتایج  عدیمی خود را انجنام 

اس  که  سیاری از کاشگران  هرایادی. هردی یا جمعی نیس  یمحصنوم تاها یک تصنمی  آگاهانه  

رک  شننن»هر رت مارکوزه تاریخ  ی ه گفته. کااند   یایپیشتواناند نتنایج آن را   نمی درگیر در آن

انقال ی در تاریخ  ا آگاهی از هرجام آن صننورت هیچ . هرجام خود را تضننمین کاد نیسنن  که « یمه

 تر از آن چیزیقطعیتر و زیر م ه ی انقال ی هااسننکاچین اهداف جا ش ی ه گفته. نگرهته اسنن 

 نویسد:می او. شودمی اس  که تصور

کااده ازه گمراهاندی تاریخی  ه همانهابالانق یتصنننویری هدهماد از هرایاد و نتیجه یارا ه
تایج کاد که هرایادها و نتأکید میزیرا این تصویر . علن آنها یچاین تصویری در اره یارا هاس  که 

را  بالاوم انق یی اصلی که در وهلههاتوان  ر حسنب هعالی  و مقاصند یا مااهع گروه  می  ی راالانق
ی تاریخی، هادر واقع، در انقالب. انداز حد سنننادهیش  چاین مفاهیمی  ...درک کردکااد میآزناز  
ی هاو حن سننتیزه گیریشننکنی گوناگون در هرایادهای پیجیده هاو انگیزه هایی  ا موقعی هاگروه

 یی  ه گونهلالمل یناقتصننادی و  ،را شننرایط موجود اجتماعی هااین سننتیزهاند. متعدد نقش داشننته
ونه اوم چگ ینیرومادی شکن داده و محدود کرده اس  و  سته  ه ایاکه در وضعی  انقال ی در وهله

   5اند.جهات مختلفی پیش رهته در هاپدیدار گردیده، ستیزه

ی  رخاسننته از هادهاد که در متن گسننترش نارضننایتیزمانی رخ می معموالً هاانقالبدر واقع 

تیک مسنندود شننده دموکرادیویس( راه اصننالحات از طریق هرایادهای ز یمج) «محرومی  نسنن ی»

                                                      

، ترجمه علی مرشنندی زاد، تهران: پژوهشننکده امام خمیای و انقالب   از بسیی ت  ا انقالبتیلی چارلز، نگاه کاید  ه ۲ 

  1335اسالمی، سام 

 ،  665، ترجمه ماوچهر ص وری، نشری نی صفحه شااسیجامعه ه نقن از آنتونی گیدنز، 5
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روح ویرانگر آن  ر عاصنر سازندگی   هادر  سنیاری از انقالب  کهرا امری که همزمان خطر آن . اسن  

 .  دهدمی اهزایش 6 رتری یا د

انقالب  (۴، انقالب معاوی شنکوهماد اسالمی  (1اختصنار  ه چهار دیدگاه عمومی   هاین مقاله 
 ی انقالب پوپولیسیتی و دو ایهاتضادمادی و( ۲ انقالب دزدیده شده و  ه کجراه رهته( 3، گراواپس

 س (،نتکا)ک  ررسی متن، انتقادی ییشهاندی  ر پایههمچاین . پردازدمی و نقاط ضعف و قدرت آن

در ارزیا ی از انقالب ایران همچون یک مزی  نگرش چهارم را  تحلین گفتمانی و پسناساختارگرایی، 

 .  کادمی ی سیاسی  ررسیشااسجامعه از ماظر «توتالیته»

 

 نخست: انقالب پسامدرن ستی و معنوی شکوهمند اسالمی ینظریه

زیر قننا ننن از  ی کالسنننیننک جهننان و در عین حننامهنناانقالب یانقالب ایران آخرین نمونننه
گران سازمان سیا تاها صد روز پیش از سقوط سلطا  تحلین. رودمی  ه شنمار  هاآن ترین یایپیش

رود که شاه تا ده سام آیاده هعاالنه در قدرت  اقی می انتظار»پهلوی در گزارشنی محرمانه نوشتاد:  

ترین انقال ات یکی از پرمشننارک   ه این ویژگی در 7«ناپذیرانقالب تصننور»چارلز کرزمن در ! « ماند

که  کادمی درصند از کن جمعی  کشنور در اعتراضات همراه  ود اشاره   تاریخ  شنری که  یش از ده 

کاادگان در انقالب ک یر هرانسننه و انقالب ک یر روسننیه نسنن    ه کن   چاد  را ر  یش از شننرک 

 . جمعی   ود

و پسنننامنندرنیسنننتی  رای   «انقالب معاوی» رخی همچون هوکو، انقالب ایران را نخسنننتین 

در این دیدگاه، انقالب ایران  رخالف  3اند.ایرانی نام نهاده ی«گشتهگ »یا ی  ه هوی  انسنان  دسن  

 جهان یخواهی مردم تحقیرشننده نیازهای اقتصننادی،  لکه پژواک تظل   ییدهیزاها نه دیگر انقالب

 هایمدرنیزاسیون آمرانه در دهه یو توسعه 3۴پس از کودتای سام  ویژه هسنومی ایرانی اسن  که   

یا ی،  ا وارد کردن معاوی   ه جهان و اسنننتقالم «هوی  خویش»در جسنننتجوی چهنن و پاجناه،   

 .زرب و نمادهای  ومی آن  رخاستاد یسنیاسن  و خوانشنی انقال ی از دین،  ه طغیان علیه سنلطه    

یی همچون جا ش سیاسی در رویارویی  ا تمدن زرب گرااسنالم شندن  جهانی یارزیا ی هوکو در اره

 ویژهه رود، اما پشننتی انی زیرانتقادی او از انقالب اسننالمی ایران  می مارگویی  دیع  ه شننپیشیک 

 .  جا(مورد انتقاد شدید قرار گره  )همان هاتوسط همیایس 

                                                      

جامعه مجله  و همچاین 1837تالش شماره یک سام هصنن نامه    خشنون  وقدرت،  نگاه کاید  ه مهرداد درویش پور،6 

  سال 

 ، مترج  محمد مالع اسی، انتشارات ترجمانانقالب تصور ناپذیر در ایران( 1383چارلز کرزمن )7 

3 Afary, J. & Anderson, K. B. (۴005). Foucault, Gender, and the Iranian Revolution: The 

Seductions of Islamism. Chicago: University of Chicago Press . 
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انقالب ایران که هوکو از آن سنخن گف  تاها در  رخی از شعارهای خیا انی   «معاوی» یجا ه

عین حام محصنوم دو دهه تالش روشافکران ایرانی همچون احمد  انقالب  ازتاب نداشن ،  لکه در  

، علی شنریعتی، داریوش شنایگان، احسنان نراقی، سید حسین نصر و دیگران    احمدآمهردید، جالم 

، «خودآگاهی تاریخی»و ضنننرورت رویارویی  ا آن از طریق کسنننب  «زدگیزرب» ود کنه  نا طرح   

می ایران نقش مه «انقالب معاوی»در شکن  خشیدن  ه گفتمان چیره در  « ازگشن   ه خویشتن »

  8.اندداشته

ب زر»سازی شرق و زرب  ر آن  ود که  ا دوگانه «زدگیزرب» گذار اصطالحاحمد هردید  ایان

 فکرروشا یوریفه... زندگی  اید کاار گذاشته شود یشنااسنی و ه  شیوه  مثا ه نوعی هسنتی ه   ه

اما  10.«دشااختی  اشهستیاسالمی  ه مثا ه نقش -این خورشید حقیق  ایرانی  ازسازی ایستی می

جا پیش ره  که و تا آن جامعه  رد مداین مفهوم را  ه  «زدگیزرب» ود که  ا کتاب  احمدآماین 

روحانی  را  ه لحاظ تاریخی، آخرین  رج و  اروی  «خدم  و خیان  روشافکران ایراندر »کتاب در 

یان گرااسالم ۲۴خرداد  15میرسنپاسی در شورش   ی ه گفته. هرهاگ زرب خواند م  در ق اممقاو

   11.زدگی الهام گرهتاددرزرب احمدآمی هایشهانداز

را هرایادی خواند که  ا جهن و شنیفتگی نس    ه هرهاگ   آن زدگیزربشنایگان نیز در نقد  

ته( گسننیخدره  آمیختن اسننکیزوهرنیک )روانزرب و ناآگاهی و  یگانگی  ه میراث هرهاگ  ومی و 

آسننیا در  را ر »از رویارویی ای توان جلوهمی از این ماظر، انقالب ایران را. این دو همراه  وده اسنن 

 . تر از آن سخن گفته و  ه آن دم  سته  وددانس  که شایگان پیش «زرب

شنننافکران اسنننالمی  ا رو «زدگیزرب»گرچه  رخی از روشنننافکران چپ و سنننکوالر در نقد 

همسننوهایی داشننتاد اما  رخی همچون هدای  از همان آزاز نه تاها در  را ر آن قرار داشننتاد،  لکه 

 1۴.ماتقد پیگیر مذهب نیز  ودند

                                                      

کر. همچاین فان، مجله روشا، روشافکران ال یک در ایر۴017جوع کاید  ه هرهاد خسنرو خاور، محسن متفی مار   ر8 

 /خ-هرهاد-معاصر-ایران-در-ال یک-روشافکران .۴0171031۴5org/https://roshanfekr/ 10تا  7 ع اما

 ق، تهران، هرنگ و زندگیچاد پرسش در مورد هرهاگ شر(. 1370هردید،احمد ) 10

  ، تهران، انتشارات طرح نومدرنیته ایرانی( 1338میرسپاسی، علی )11 

سنام نشنرهرزان و علی میرسپاسی    1377 روشنافکران ایرانی و زرب تر  ه کتاب مهرزاد  روجردی  رای اطالع جامع 1۴

نگاهی  ه تحوالت چپ در  جمله( روشنافکران ایران، تهران، نشنر توسعه رجوع کاید.  من نیز در چاد مقاله و از   1337)
ام. همچاین نگاه گرایان پرداخته ه نقش  رخی از روشنافکران چپ در همسویی  ا اسالم  ۴3، جامعه سنال  شنماره   ایران

  احمد تا شایگان درسای  زمانهصالی  ازگش   ه خویش: از آم ،اجیگاک ر  یهکاید  ه مقال

https://www. radiozamaneh. com/387763/ 

https://roshanfekr.org/2017/03/25/روشنفکران-لائیک-در-ایران-معاصر-فرهاد-خ/
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 «زدگیزرب» ا مفهوم ای هیچ میانه احمدآمخویش  ا  یکرز  روا ط نزدملکی  ه ینلحتی خ

اک ر اک ری نیز در همان زمان تمایز خود را از داریوش آشننوری، مصننطفی رحیمی و علی . نداشنن 

  رای نمونه داریوش آشنننوری در. روشنننافکری  ه نمایش گذاشنننتاد یگفتمنان چیره در جنامعه  

،  ررسننی کتاب(  ا نقد 13۲6)سننام « و م انی نظری آن زدگیزربهوشیاری تاریخی، نگرشی در »

(  ا نقد آرای 13۲8) اجتماعی یچاد مسنننوله، علی اک ر اک ری در  ررسنننی احمند آم زدگیزرب

 1357دی  ۴5خمیای در اآ آی خود  ه  یمصطفی رحیمی نیز  ا نامهو  شااسیاسالمدر شریعتی 

که درآن از خطر ت دین ایران از یک است داد سکوالر  ه است داد دیای سخن گف  نگرانی خود را از 

گرای رادیکام نیز  رخالف روشننافکران چپ سننیاری از . ادت ه نمایش گذاشنن هاپیامد این گفتمان

 اندحزب توده، از پیش از انقالب نیز از ماتقدان پیگیر مذهب در ایران  وده یمواضنننع محتناطناننه   

یان گرااسالمه  از این رو زلو در میزان همسنویی روشنافکران چپ وسنکوالر  ا    . (8)ما ع شنماره  

یک و رقیب را که در موضعی مغلوب قرار داش ، تدموکراتوان ردپای گفتمانی نمی زیرواقعی اس  و

   .انکار کرد

 ر تمایز آرای شنننریعتی از روحانی  در  تأکیدیا  «زدگیزرب»ی سنننکوالر از هارز  خوانش ه

ترین مفسنر گفتمان اسالمی در  ، این مطهری  ود که مه « ازگشن   ه خویشنتن اسنالمی   »مفهوم 

 13.در دوران انقالب شد زدگیزربتقا ن  ا زرب مهل  از گفتمان 

شنننان زنده نیسنننتاد تا  دانی  در  را ر انقال ی که  رخی از آرای احمند آمامروز شنننریعتی و 

ها  عد  ا دیدن نتایج انقالب اسالمی داریوش شایگان سام. داشنتاد  خش آن  ود، چه نظری میالهام

سرانجام ضرورت ع ور  «وژیک شدن سا لاید و»و نقد  «مفهوم انقالب دیای چیسن  »و  ا  ررسنی  

از انقالب اسننالمی و ره ری آن   ه دهاع کماکاناحمد هردید اما . از  ایادگرایی اسننالمی را طرح کرد

 دیگر هیلسنوهان اسنالمی همچون رضا داوری نیز همچاان انقالب ایران را انقال ی معاوی  . ادامه داد

او مدعی اس  که . ایرانی ماجر شده اس او پیامد آن  ه رهایی انسنان مسنلمان     زع هداناد که می

زر ی نداشته و در جهان اسالمی  ه وقوع خواهاد پیوس  که  ء شنری دیگر ماشنا   یانقال ات آیاده

  1۲.ناپذیر اس اس  که  ا لی رالیس  و سوسیالیس  آشتی «حقیق  اسالم»

 

  

                                                      

 هصلاامه تخصصی ،«ستیزی در میان روشافکران ایراندالین هژمونیک شدن گفتمان زرب»( 1387محمد سهرا ی )13 
 چهارده ، شماره چهن و چهارم. ، سامعلوم سیاسی

. pdf63۴7۲63ffc377ea۲0۴80e713eb6c13c۴_5۲۲71۴http://psq. kiau. ac. ir/article_ 

   نشر مهرنوشیاانقالب اسالمی و وضع کاونی عال ، ( 1337رضا داوری اردکانی )1۲

http://psq.kiau.ac.ir/article_544712_2c18c6eb718e40290ea377ffc6827468.pdf
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 حاصل؟طغ انی بی

یشنننمادان پسنننامدرن  ه مدرنیته و زرب، اندتوان انکنار کرد که نقدهای هوکو و  رخی از نمی

 یهشداسالمی خشی از آنان از انقالب   خش حمای ِ، الهام«شااسیشرق»ی و پسنااستعمار گفتمان 

ی نهفته در  رخی از نظریات پسامدرنیستی که گاه کارمحاهظهتر نس    ه  رما  پیشها. ایران  ود

 . خشد، هشدار داده  ودمی در چالش مدرنیته نیز مشروعی  گراواپسی هایشهاند  ه سا  گرایی و

مدرنیته و زرب همچون  «روای کالن»توانسنن   اور کاد هرجام ناقدان می تر کسننی ا این همه ک 

جا ماجر شود و تا آن «شنرقی  روای کالن»هوکو و میزان شنیفتگی آنان نسن    ه انقالب ایران،  ه   

ران دوران خود را  ر انقالب ایاری، هوکو در ا تدا نقدهای همیایستی ژان  آه یپیش رود که  ه گفته

، هوکو اما از موضنننع 57های روزهای نخسننن  پس از انقالب اعدام یمرور و  ا مشننناهده ه. نتا د ر

سخن گف  )ما ع شماره  «حاصنطغیان  ی»پیشنین خود هاصله گره  و  ا مالم  این اقدامات، از  

3)  . 

جز نزد  ،«انقالب معاوی شنننکوهماد اسنننالمی» یو نه نظریه زدگیزربامروز ننه گفتمنان   

های انسننانکه از  «تکهذهای  چهن» حتی شننایگان خالق. صنناح ان قدرت طرهدار چادانی ندارد

 و هاشنان اس ، و پای دیگرشان در استحاله های ماق ن تاریخیک پایشنان در هرهاگ »که ای دورگه

 در متای ماتسننب  ه او دگردیسننی خود را چاین  یان اگویو سننخن گف ،  «ی آیادههادگردیسننی

 :داردمی

ما از آسنیای جاوب شرقی  . کردهای چهن و پاجاه داشن  جهش می های دههایران در سنام »
ا م. عل  عدم موهقی  ما این اسنن  که ما شننتاب تغییرات را تحمن نکردی  . آن موقع جلوتر  ودی 

ی ما های جامعهیکی دیگر از آسیب. و جامعه را خراب کردی روشنافکران جایگاه خود را ندانسنتی    
رایی گوهشت  مرداد ه  تشدید شد، و قهرمانزدگی شدید  ود که  ا اتفاقات  یس در آن هاگام چپ

 15«!ام که نسن ما گاد زد اید اعتراف کا  شرماده.  یش از پیش در جامعه هراگیر شد

 خش انقالب از سنننوی یکی از هیلسنننوهان الهام «ناالزمانقال ی »آینا این  ه معاای اعتراف  ه  

 ایران نیس ؟ یشدهاسالمی

 

  

                                                      

15 https://www. baharnews. ir/news/1۲5767/-داریوش-شننایگان- اید-اعتراف-کا -شننرماده-ام-نسننن

  گاد-زد

https://www.baharnews.ir/news/145767/داریوش-شایگان-باید-اعتراف-کنم-شرمنده-ام-نسل-گند-زد
https://www.baharnews.ir/news/145767/داریوش-شایگان-باید-اعتراف-کنم-شرمنده-ام-نسل-گند-زد
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 ست ز و ناالزمدوم: انقالبی  جدد ینظریه

توان آنرا یکی از می شنننک اگری ،  ی هاایران را از ماظر پیامد یشننندهاسنننالمیاگر انقالب 

یف توصننقا ن «انقالب واپسننگرا»های قرن  یسننت  خواند که  ا ناسننازه )پاردادکس( نادرترین انقالب

  16.اس 

ی قرن  یسنن  هاخود در  ررسننی انقالب یشننااسننجامعهشنناید از همین رو گیدنز در کتاب  

 دهد و تاها  ه اشارهنمی کالسیک آن نشان ی ه  ررسی انقالب ایران همچون آخرین نمونهای عالقه

 ه  جا شنننی که  ه سنننرنگونی شننناه انجامیدکاادگان در شنننرک  یوجه همههیچ ه گرچه گویدمی

 خمیای و  ا چالش الگوهای زر ی، احیاگریاآ آی  ایادگرایی اسالمی وا سته ن ودند، اما تح  ره ری 

 . نداعالیقی مر وط  ا دوران مدرن نیز همراهی ساتی آن  ا هاجا ه رز  هاسالمی را شکن  خشیدند که 

یس  انکار نقا نداناد، اما می  رانگیز ودن انقالب ایران را مسوله گراواپسهرچاد  رخی ادعای 

ی تاریخ  شنری اس  که  ه جای ترقی و پیشره   ا شعار احیای حکوم   هاکه این از معدود انقالب

 -از این ماظر، انقالب ایران . گذشته را  ه کرسی نشاندستیزی، خواس   ازگش   ه اسنالمی و زرب 

که  ا یکی از نادرترین رویدادهای قرن  یسنت  اس  که  یش از آن  -کام وج  یشناید در کاار نمونه 

ه  . همخوانی یاهته اسننن  «گراواپسانقالب » یی گره خورده  اشننند،  ا ناسنننازهخواهترقیمفهوم 

 :انقالب اسالمی نوشت تر در تعریف رو پیشایناز

سو یی  ود که در تعارض  ا نظام پهلوی و مدرنیس  زر ی از یکهاانقالب اسالمی پالتفرم گروه
ها و مااهع اقشار ساتی تیک و سنوسیالیستی از سوی دیگر و در دهاع از روا ط، ارزش دموکراو آرای 

   17.پا خاسته  ودند ه

را طه جاسنی  و قدرت سیاسی همواره توسط همیایس  های ایرانی مورد   از ماظر جاسنیتی 

شاه نمادی از ی رضنناکید  قرارگرهته اسن .  رای نمونه کشنف حجاب  ه صنورت اج اری در دوره   أت

های  تاها مخالفنه در  را ر آن آمرانه از طریق تعیین نوع پوشش زنان  ود. تحکی  اقتدار مدرنیسن  

گرایی در  لکه ت دین حجاب  ه پرچ  اسالم ،در پی انقالب سفید ا حقوق زنان  ره ر انقالبپیشین 

ای از عروج مردانگی نوسنننتالژیک در توان نشنننانهرا می ،و اج اری کردن آن پس از پیروزی انقالب

مردانگی نوسنننتالژیک نوعی واکاش  زمان خواند. یایران در تالش  رای  نه عقب  رگرداندن عقر ه 

اجتماع و کاهش  یآن دسننته از مردان نسنن    ه حضننور و پیشننره  زنان در حوزه یگرایانهواپس

                                                      

ای  ه آن همچون ناسازه «انقالب اسالمی ایران یتزهایی در اره»گرا مفهومی اسن  که نخسنتین  ار در   انقالب واپس16 

نقطه  ی(. این مقاله سپس در نشریه1366، سام ۲اندیشه آزاد شماره ی نادر درتاریخ انقال ات جهان اشناره کردم )نشریه 

 نیز  ازنشر یاه .   1886در سام  5- ۲شماره 

مرداد  3نشنریه تالش شماره   ایران پس از یک دهه،نگاهی  ه ترازنامه انقالب اسنالمی  مهرداد درویش پور:  ه نقن از 17 

1363   
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کوشنناد  ا  ه خانه راندن زنان، محدود کردن حقوق اقتدار مردان در خانواده و اجتماع اسنن  که می

راه انداختن جا ش های دیای، سنیاسی یا اعتراضات اجتماعی علیه زنان )نظیر جا ش ماع  هآنان،  

سوالیته زنان، اقتدار پیشین و و تقوی  هرهاگ ناموسنی و کاترم هرچه  یشنتر سنک   سنقط جاین(  

شک رهته را احیا کااد. ه  از این رو اگر انقالب ایران را از ماظر جاسی  و قدرت  اگری ،  یدس از

حجاب اج اری و مخالف   ا حقوق زنان نمونه ای از عروج مردانگی شنندن می توان آن را  ا نمادین 

رشند راسنن   در دوران هاشننیسن  در گذشننته و  خواند )در زرب نیز  «انقال ی مردانه»لژیک و نوسنتا 

آید(. در از عروج مردانگی نوسننتالژیک  ه شننمار مینمادی  ،از ماظر جاسننی در امروز پوپولیسنن  

های اسنالمی دعوت از زنان  رای مشارک  سیاسی نه  ه قصد  ه ود موقعی  آنان،  لکه نگاه  جا ش

 همچون سیاهی لشکر و سر ازان انقالب اسالمی اس .ا زاری 

 ی انقال»نظران ایرانی، داریوش همایون از نخستین کسانی  ود که نه تاها از در میان صناحب  

  13.ترین انقالب دنیا خواندرا آسانسخن گف ،  لکه آن «ناالزم

ماهی   یدر اره ایسننن  می هرانسنننوی شننناا جامعهآلن تورن تاریخی   ینظریه ی رپایه

که  ییهاهدفی اجتماعی  ه درک هارهور جا ش یهازمیاهی اجتماعی،  یش از  ررسی هاجا ش

توان در قیام سننام می انقالب ایران را یاز این ماظر ریشننه. توجه کرد کاادمی دن ام هااین جا ش

انقال ی دیای، تجددستیز، خمیای از همان آزاز اآ آی ی هاجسنتجو کرد که  ا توجه  ه دیدگاه  ۲۴

. هتادراه اهپهلوی   ی ود که در رویارویی  ا مدرنیزاسیون آمرانه گراپدرسناالر، زرب سنتیز و گذشته  

های ره ری و مردم از شنننرک  در انقالب زیر واقعی و در این نگناه تالش  رای جداسنننازی انگیزه 

 عاوان هرو گاه آز آن اینه  از. ودرمی اسنتقرار حکوم  اسالمی هدف نخستین و زایی آن  ه شمار 

.  رندیم نام «انقالب نا هاگام»اسالمی )همچون واکاشی در  را ر انقالب سفید( و گاه  «ضد انقالب»

 . گرایی  ه ایران را ممکن ساخ هزارهانقالب تجدد ستیزی ایران که  ازگش  

 

 انقالبی عل ه مشروطه؟

چهن و  هایانقالب اسننالمی را تاها در تحوالت دههی هادر یک هرآیاد تاریخی  رخی ریشننه

ز آن توسط کشی اانتقامرا واکاشی علیه انقالب مشروطه و نوعی ند  اید آناپاجاه ندانسته،  لکه  رآن

 . روحانی  خواند

 خش که الهام-چهن و پاجاه  هایدهنه  یاین ادعنا کنه گفتمنان چیره    ندین ترتینب   در واقع 

تیک انقالب مشننروطه دموکراتداوم گفتمان ضنند اسننتعماری، ضنند اسننت دادی و - وده ران یاانقالب 

ان گفتمب مشروطه  ر که انقال رای نمونه یوسف ا اذری  رآن اس  درحالی. رودمی امؤساسن  زیر  
                                                      

 رجوع شود  ه داریوش همایون: یک انقالب ناالزم در سای   ایاد داریوش همایون  13 

17867http://bonyadhomayoun. com/?p= 

http://bonyadhomayoun.com/?p=17967
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ر چهن و پاجاه د هایگرایانه استوار  ود، گفتمان دههزربتیک ودموکرالی رام  یطل انهتجدد اساساً

 ضنند اسننتعماری در جهان، اسنناسنناً   هایانقالبتح  تاثیر هضننای کودتا، جاگ سننرد و   -جامعه 

و نارر  گراییاز مارکسیس  روسی و جهان سومثر أمتی، پسااستعمارستیزانه، ضد امپریالیستی، زرب

   18. ر یک گسس  تاریخی  ود

شدن مشروطه  «مشروعه»اآ نوری مانع از هضنخواهان  ا اعدام شیخ این واقعی  که مشروطه

نیز قرار گره  که ناخرسننادی  احمدآمخمیای، احمد هردید و  اآآی  شنندند  ارها مورد انتقاد تاد

 .  آن از زوایای گوناگون اعالم کردند ا خود را 

احکام که ...  اشد یاسنالم  دی ا قانون که  ود نیاآ اهضنن  خیجرم شن »خمیای اآ آی  ه نظر 

شکس  دادند اسالم را در »اقدام  نیان  ا اخواهمشروطهآن  ود که  و  ر «س ین یانسان ریقصاص ز

انقالب مشروطه، در  دنینام« مشروطه ی لوا»و « روطهجاجام مشن » ضنمن  زین احمدآم. «آن وق 

از آن روز  ود »: سدینویم انخواهمشروطهدر نکوهش اقدام روشنافکران   ان یخدم  و خکتاب در 

ا  ر سر دار همچون ر راما زدند و من نعش آن  زرگو یانشی ر پ یرا همچون داز یزدگزربکه نقش 

 نیا یسننام کشننمکش  ر  ام سننرا ۴00پس از  یزدگزرب یالیدان  که  ه عالم  اسننتیم یپرچم

ه و دررهت زهوار خیتار» مشروطه عصر در  ود آن  ر تمسخر  ا زین دیاحمد هرد. «مملک  اهراشته شد

 وارد «سننوادی  مقلدان و ماورالفکران» توسننط «یو تجددطل  یخواهیترق» نام  ه «یسننوخ زر ام

  ۴0.کرد دایپ گسترش و شد رانیا

پرسنش این جا اس  که  ا چاین نگاهی که تا  ه آخر نیز  ر ره ری انقالب ایران حاک   ود آیا  

واقعی اسنن  و ممکن  ود  تواند هرجام دیگری   ودن انقالب ایران زیر سننخن گفتن از تجدد سننتیز

  یا د؟

 ی نهفته در آن خردههانگریی در این نظریه، ماتقدان  ه یکسننو سننیار یرز  حقایق نهفته ه

تقلینن یک انقالب  ه یک گفتمان رایج و نادیده گرهتن نقش دیکتاتوری و    رای نموننه . گیرنند می

چپ و سنکوالر، شوک نفتی،  حران اقتصادی،   هویژ هانسنداد سنیاسنی و سنرکوب خشنن مخالفان      

 که پاجاه یدهه یرشنند در نیمه ههای ط قاتی رونشننیای و شننکافزازهاهزایش تورم و گسننترش 

 .   رانگیز اسجملگی در گسترش نارضایتی عمومی و زمیاه سازی انقالب نقش داشتاد، مسوله

اجتماعی در آن دوران جامعه نیازی  ه این ادعا نیز که  ا توجه  ه رشند اقتصنادی و اصالحات   

یا ی هقر و گسترش محرومی  تاها در شدترا  هاانقالب یانقالب نداشن   ه این حقیق  که ریشنه  

دهد که  ا می ی خود نشننانهاز دیویس در  ررسننییمج. مطلق ن اید جسننتجو کرد ک  توجه اسنن 

                                                      

خواه در قیا   ا گفتمان روشافکران دهه چهن ، روشافکران مشروطها اذری، یوسنف و خا فی، ماصوره نگاه کاید  ه 18 

  1381، سام ۲1، شماره شااسیات جامعهعمطالهجری شمسی، 

  6شماره  - 1335اسفاد آیین احمد، مشروطه، روشافکری و دموکراسی آم( 1335) محمودی، سیدعلی  ۴0
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ین شرایطی اگر این توقعات پاسخ رود و در چامی  ه ود اوضناع اقتصنادی، سنطو توقع عمومی  اال   

 )ما ع. سننناز انقالب گرددزمیاهتواند می شنننود کهمی رو رو «محرومی  نسنن ی »نگیرند، جامعه  ا 

 شماره پاج(

یده ستیز و نادزربروحانی  تجددسنتیز و  تاریخی و هدهماد هروکاسنتن انقالب تاها  ه نقش  

 هایدر آن که  ه آرمان تجددخواه رآمد انقالب و نقش دیگر نیروهای  یی  رشمردههازمیاهگرهتن 

 ا  و ها انسنننان در انقال ی  ه این گسنننتردگی الیدند امکان هه  شنننرک  میلیونمی مشنننروطه نیز

این واقعی  که انقالب ایران  ا اعتراضات نیروهای سکوالر در . سازدی متضاد را دشوار میهاخواس 

ه گرهته تا ی گوتهاآزاز شد )از شب ...نسنور و است داد و  رای آزادی  یان و و علیه سنا  1356سنام  

جا پرسش این. دهدمی دس هتری از سیر تکوین آن  ماه(، تصنویر پیچیده تظاهرات دانشنجویی آذر 

تیک میدان داده  ود، آیا انقالب ایران هاقد هرگونه دموکرااسن  که اگر شناه  ه اصنالحات سیاسی و   

  یاه ؟می شد یا روحانی   خ  چادانی  رای اسالمی کردن آننمی موضوعیتی

 

  راه رفته؟سوم: انقالب دزدیده شده و به کت ینظریه

ی تیک، ضد امپریالیستی و علیه است داد و وا ستگدموکرااین نظریه انقالب ایران خیزشی   اا ر

 .یا در مسیر خود  ه کجراه ره راه دزدیده شد نیمه ود که توسنط ره ری  ایادگرایان اسنالمی در   

از مح و ی   «مذه ی-ملی»و  گراملییان، نیروهای گراچپویژه در میان  سنننیاری از این دیدگاه  ه

دهاع  57چرا  اید از انقالب » رای نمونه هاطمه صننادقی از ماظری چپ در . خاصننی  رخوردار اسنن 

اوالً انقالب وجه سننل ی دارد، . وجود داردی عمیقی انقالب و حاکمی ْ درهمیان »نویسنند: می «کرد؟

یتی اند، حاکمتوان  ه نام مردمی که انقالب کردهثانیاً نمی. که تشننکین حکوم  وجه ایجا یدرحالی

  ۴1.«اندتر  ه آن نه گفتهها تحمین کرد، زیرا آن مردم پیشاز نوع اقتدارگرا را  ه آن

ها در تحقق اهداف نخسننتین سننیاری از انقالبطرهداران این نظریه  ا اشنناره  ه  یراهه رهتن  

انقالب ایران، آن را تحولی ضروری و رخدادی مث   در  یی دوگانههاخود، ضنمن  رشنمردن جا ه  

جا ش مشروطه و دوران  یانهخواهترقیها و م ارزات ضد است دادی، ضد استعماری و امتداد آرمان

 ایادگرایان اسننالمی  یخواه،  ه سننیطرهترقیداناد که  ه دلین ضننعف ره ری نیروهای می مصنندق

گران انقالب که از آزاز یا  عد  ه مخالفان لیدی  ا تعدادی از کاشهنا  گفتگوهنای هرد . ماجر شننند

در عین  هااین پاسخ ۴۴.عمق و وسنع  این  اور اس   یدهادهنشنان جمهوری اسنالمی  دم شندند   

گرهتن توانایی  ایادگرایان اسالمی در اداره و  ک دس  یای مفرط گفتگو شوندگان را در حام خوش
                                                      

۴1 https://pecritique. com/۴01810510۲/چرا- اید-از-انقالب-57-دهاع-کرد؟-هاطمه-صاد/ 

اران، نشر   ،شناهین نصیری آذر و لیال هغفوریترجمه  ،هالیدی های از خاک  رخاسنته انقالب، هرد نگاه کاید  ه روای ۴۴

1388   

https://pecritique.com/2019/05/04/چرا-باید-از-انقلاب-57-دفاع-کرد؟-فاطمه-صاد/
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دهند و ردپنای چادانی نیز از  ازخوانی انتقادیا انقالب در نزد آنان در کار   حفظ قندرت نشنننان می 

ما سننتاید، امی طل ی سننیاسننی انقالب ایران رااسننتقالملیدی که همراه  ا این کاشننگران ها. نیسنن 

سنننی و دموکراذیری دره  آمیختن حکوم  اسنننالمی و نگرانی و ننا ناوری خود را از امکنان پن    دم

امری که  رخی همچون قاسملو . کادمی جا  یانجا هپیامدهای حکوم  اسالمی  رای حقوق زنان را 

 .  کاادمی  یان ا وی را  هانگرانیدمخود در این یی أهمرو شکراله پاک نژاد  یش از دیگران 

ان، ی اتایکی گرهته تا زنهااز گروه «انقالب  ه کجراه رهته» یترین طرهدران نظریهاگر رادیکام

همان آزاز  ه نقد و نفی حکوم   رآمده از انقالب پرداخته و  یان ازگراملییان و گراچپ خشنننی از 

ان دیای درآمدند که پس از چاد دهه طل اصالح یترین آنان از زمرهرنگ یقر انی نظام تازه شدند، 

 . خوانادمی رهتن انقالب «کجراه»حکوم  اسالمی، حذف خود را سرآزاز  ه  یتجر ه

 دزدیده شدن و  ه کجراه یهواداران گوناگون این نظریه ال ته نه تصویر شفاهی از زمان یا  رهه

تر از آن قادر  ه توضیو چگونگی دزدیده شدن مه . رهتن انقالب دارند و نه  رداش  مشترکی از آن

سننش پر. ان   ه آن  ه دسن  روحانی   ایادگرایی که خود آن را ره ری کرد، نیسنتاد  انقالب یا خی

، چگونه و تا چه حد این احتمام وجود 57این جا اسن  که در متن توازن سیاسی قدرت در انقالب  

هرصنتی در کار  ود، چرا و چگونه از دس    داشن  که انقالب ایران هرجام دیگری  یا د؟ و اگر اصنالً  

  ره ؟

ی حت -چپ، ملی و لی رام  توان انکار کرد که  خش مهمی از نیروهای سکوالرنمی ی نمونه را

ضنند »گفتمان هراگیرتر ثیر أتتح  -نظر خوشننی نداشننتاد  :زدگیزرب»اگر ه  نسنن    ه گفتمان 

شاه،  ه  مخالف   ا دیکتاتوری رز  هآنان . پا خاستاد هعلیه نظام پهلوی  «وا ستگی»و  «امپریالیس 

روی ره ری انقالب دن الهگرچه  رخی از این نیروها هرگز . شنعارهای ایجا ی توجه چادانی نداشتاد 

ه   طرهدار شورویچپ  ویژه هسخن گفتاد اما  رخی دیگر و  «کا و  هاشنیس  »نشندند و حتی از  

حمای  از ره ری انقالب و تینک و ت عین  از شنننوروی سنننا ق  ه   دموکرادلینن کمرنگی گفتمنان   

اولیه یا  عدی اکثر این نیروها از  یرز  هاصننله ه. جمهوری اسننالمی در سننالیان نخسنن  پرداختاد

 .   رندمی را  ه زیر پرسش 57ندرت آنها نفس انقالب  هنظام، اما 

های آزازین  ا رسننناند تا  رخی همسنننوییمی این نظریه  ه کاشنننگران قر انی دو نظام یاری

ن آ در این راستا محمد جواد اک رین  ر. نی  و حکوم  اسنالمی  ا دیده دیگری نگریسته شود روحا

در ایران حکومتی همچون جمهوری هرانسننه تحقق این که خمیای )نظیر اآ آی ی هااسنن  وعده

  ۴3. ه طل گی خواهد پرداخ ( در توه  روشافکران و جامعه نقش داش  خواهد یاه  و یا در ق 

                                                      

  ه انقالب نیاز داش ؟ 57نگاه کاید  ه لیاک میز گرد آیا ایران در سام ۴3

https://www. youtube. 

com/watch?v=38hEIuAwDRg%۴7&fbclid=IwAR03cP8WltLWdCVU8Pb_n1nAuIrB3PpN1EH

vzzvEUAKEKkuWoEVv5۴WeVTY  

https://www.youtube.com/watch?v=39hEIuAwDRg%27&fbclid=IwAR08cP9WltLWdCVU9Pb_n1nAuIrB8PpN1EHvzzvEUAKEKkuWoEVv52WeVTY
https://www.youtube.com/watch?v=39hEIuAwDRg%27&fbclid=IwAR08cP9WltLWdCVU9Pb_n1nAuIrB8PpN1EHvzzvEUAKEKkuWoEVv52WeVTY
https://www.youtube.com/watch?v=39hEIuAwDRg%27&fbclid=IwAR08cP9WltLWdCVU9Pb_n1nAuIrB8PpN1EHvzzvEUAKEKkuWoEVv52WeVTY
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انتقادی، دره  آمیختن  یی هوق چگونه  ا نظریهها نه نقاط ضنننعف و قدرت نظریه  نا توجنه   

تری از توان  ه  ررسننی جامعمی ی اجتماعی،هاهای کالن و خرد، نقش سنناختار و کاشاندازچشنن 

 تکوین انقالب ایران پرداخ ؟ هرایادزمیاه و 

 

 انقالب پوپول ستی  ا انقالب اسالمی ایرانچهارم: از ینظریه

جمله پژوهشنننگرانی هسنننتاد که  ه از ۴6هالیدی و هرد ۴5آ راهنامیان یروانند   ۴۲نیکی کندی، 

اره کدی  ا اش ویژه هاند. پیامدهای متضناد ناموزونی توسعه در سرمایه داری پیرامونی ایران پرداخته 

یا مدرنیسنن  ناقص، مثله شننده وآمرانه مفهوم مااسنن ی را  رای هه  آرایش    «مدرنیسنن شنن ه» ه 

   . ردمیکار هدر چالش نظام پیشین  تجددخواهگرا و نیروهای متضاد سا 

رضننا نیکفر نیز  ا طرح انقالب دو ای حضننور نیروهای متضنناد در انقالب ایران را مورد   محمد

ی که در انقالب مشننروطه و جا ش تجددخواهکاد جاس نیروهای می اشننارهو  ۴7 ررسننی قرار داده

پا خاسننتاد  ا روحانی  و نیروهای طرهدار سننا  و   ملی مصنندق و انقالب ایران علیه اسننت داد  ه  

ر د. را نتیجه گره  ای  ودن آنتوان یکنمی خواه یکی ن ودنند و از هرجام انقالب ایران مشنننروعنه 

های گذار  ه خسنننروخاور نیز، انقالب ایران را از ماظر چالش هرهادان ایرانی شنننااسنننجامعهمیان 

ی سدموکراشنعار استقالم و آزادی، چرا  ه   رز  همدرنیته در کشنورهای پیرامونی و این که انقالب  

 .  کادماجر نشد  ررسی می

(  ا تمرکز  ر تضنناد سننا  و 17و  16 ع شننماره ای خود از انقالب ایران )ماهامن در  ررسننی

انقالب  یک گیریشکنآرایی دو نیروی متضاد در  را ر تجدد آمرانه و ناقص پهلوی و مدرنتیه  ه صف

گیرد شکن می همین مدرنیزاسیون  راثرمتوسنط شهری   یط قهسنو  از یک. امپوپولیسنتی پرداخته 

 رانسه تن از ره  ینامه. که  یشنتر درپی مشنارک  سیاسی و دموکراتیزه کردن اقتدار سیاسی  ود  

ی اقتصادی هاجمله  ازتاب این خواس   ود که عالوه  ر دشواریاز 56ملی  ه شاه در خرداد  یج هه

                                                      

 
۴۲ Keddie, Nikki R. (1831) Roots of Revolution: An Interpretive History of Modern Iran, Yale 

University Press . 

۴5 Abrahamian, E. (183۴) Iran Between Two Revolutions. PRINCETON UNIVERSITY PRESS . 

۴6 Halliday, Fred E. (1878) Iran: Dictatorship and Development. Pelican . 

، موضننوع سننا  و تجدد، و نگاهی  ه وضننعی  1357انقالب دو ُای محمد رضننا نیکفر  1387 همن  3سننای  زمانه، ۴7

  کاونی

https://press.princeton.edu/taxonomy/term/21639
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Fred+E.+Halliday&text=Fred+E.+Halliday&sort=relevancerank&search-alias=books
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ملی و گروه خلین ملکی نیز  یههج  ۴3.داشننن  تأکیدتیک دموکرای ها ر حقوق  شنننر و خواسننن 

 قتصادی و اجتماعینشان دادند  ا اصالحات ا :اصالحات ارضی آری، دیکتاتوری نه»تر  ا شنعار  پیش

ه  ه آن کتیزه کردن ساختار سیاسی  ود دموکراطل ی، خواستار گذشته از استقالم مشکلی نداشته و

چهن  ا حمله  ه نزدیکی شاه و  یگرایان و  ایادگرایان اسالمی اما از همان دههسا .  ها داده نشند 

 حاشننیه  ه از را خود ناخرسننادی و نگرانی زنان، رأی حق و سننفید انقالب ارضننی، اصننالحات زرب،

  .داشتاد  یان خود ساتی و دیای یانهپدرساالر اقتدار رهتن

 یچهن و آزاز دهه یتاها درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی در دهه ،اقتصنادی نیز  یدر حوزه 

پاجاه ن ود که دیگر امکان تداوم دول  خودکامه و  ی نیاز از پاسخگویی  ه خواس  ط قه متوسط را 

 را دشوار -که  ه یمن مدرنیزاسنیون پهلوی رشند کرده و از توقعات  یشنتری  رخوردار شده  ود     -

که پاجاه کشنننور را هرا گره   یدوم دهه یعالوه  رآن،  حران اقتصنننادی در نیمه. سننناختنه  ود 

ی تاها در هاصلهسه  را ر شدن درآمدهای حاصن از شوک نفتی . نارضنایتی همگانی را در ر داشن   

حز ی کردن کشور تکشاه را در نفی هرگونه اصالحات سیاسی و  یسو اراده، از یک1353تا  135۴

شور را کمدیری  اقتصاد رانتی ءاز طریق تشنکین حزب رسنتاخیز تقوی  کرد، و از سوی دیگر  ا سو  

 ه  1350در سام  درصد 6.3از آور نرخ تورم سرسامجهش   ا. دچار سناخ   ۴8« یماری هلادی» ه 

آور سرساماهزایش . ، هصنن جدیدی در حیات اقتصنادی کشنور آزاز شد   1356در سنام  درصند   ۴5

مسنکن و قیم  خرید مسنکن، گرانی و سنیاسن  ریاض  اقتصادی که در پیش گرهته شد      یاجاره

 نشیای شهریو رشند هرچه  یشنتر حاشنیه   ها سنازی لونکآهای ط قاتی، گسنترش نا را ری تاها  ه 

 .ماجر شد که نارضایتی عمومی را دامن زد

 هاسازی و نساجیی چی هاپاجاه نه در اعتراضات کارگری کارخانه یاوم دهه یدر تمام نیمه

که گاه  ه شننکن خونین سننرکوب شنند )نظیر جهان چی ( از شننعارهای دیای خ ری  ود و نه در   

ی هادر اعتراضات حقوق  شری شب. شدمی یان سازماندهیگراچپتظاهرات دانشنجویان که توسط  

 . ی مذه ی ن ودهانیز ردپایی از گروه 56گوته و تظاهرات دانشجویی پاییز 

داد )گرچه  خشی از آنان در زندان نمی های مذه ی اهمی  خاصیروحانی  و نیرو شاه نیز  ه 

 یهمسلحانش خیزو سکوالر  ود که پس از آزاز  گراچپاش  یشتر سرکوب نیروهای  ودند( و دزدزه

 یجزنی و یارانش در زندان و محاکمهی مخفیانهسننازی  رای تیر اران پرونده. سننیاهکن اوج گره 

                                                      

۴3https://fa. wikisource. 

org/wiki/نامه%E۴%30%3C1356_ی_سه_نفر_از_سران_ج هه_ملی_ایران_ ه_محمدرضا_پهلوی_در_خرداد 

 :خاوند در همین زمیاهای از هریدون نگاه کاید  ه مقاله۴8 

https://www. radiofarda. com/a/f۴-iran-economy-oil-shock-shah-policy-reforms-

islamic-republic-exports/۴5138500. html. 

https://fa.wikisource.org/wiki/نامهی_سه_نفر_از_سران_جبهه_ملی_ایران_به_محمدرضا_پهلوی_در_خرداد_۱۳۵۶
https://fa.wikisource.org/wiki/نامهی_سه_نفر_از_سران_جبهه_ملی_ایران_به_محمدرضا_پهلوی_در_خرداد_۱۳۵۶
https://www.radiofarda.com/a/f2-iran-economy-oil-shock-shah-policy-reforms-islamic-republic-exports/25139500.html
https://www.radiofarda.com/a/f2-iran-economy-oil-shock-shah-policy-reforms-islamic-republic-exports/25139500.html
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این دومی  ه جای  ویژه هیی از آن  ود که هاو و کرام  دانشننیان، جلوهگلسننزخی و یارانش و اعدام ا

 .  تر کردهمگانینفرت از حکوم  را  ،گسترش هضای رعب و وحش 

میدان دادن شناه  ه گسنترش نفود مذهب و مسناجد در دهه پاجاه ناشی از این  رداش  وی    

 :نویسدتیری دژاردن می.  ود

روترین که میانهحالی او در. مخالفان، مخالف  مسننجد را تحمن کرد یشنناه  ا سننرکوب همه 
کرد، پذیرهته  ودکه مسناجد  ه صننورت مراکز مخالف درآید و  ه  ها را  دون رح  دن ام میدموکرات

چرا؟  ه دلین احترام  ه مذهب؟ خیر؛ شنناه از . ناراضننیان ت دین شننود یملجا و پااهگاهی  رای همه
 های آنها را  سیار ناچیز رد مخالف  یکرد ولی داماه ه آخوندها استفاده می هرهرصتی  رای توهین

وی متوجه نشده  ود . کشنور را ال یک کرده اس   انگاشن  و معتقد  ود که اصنالحات وی عمیقاً  می
  30.ها و دیگر مخالفان را  ه دامان مساجد رانده اس که رژی  دیکتاتوری او دموکرات

 17خمیای در اآ آی منذه ی در ق  )در اعتراض  ه چا  مقاله علیه  تاهنا پس از تظناهرات   

پس از آن  ه یاد کشننته شنندگان در   چهل در روزنامه اطالعات(  ه این سننو و یاد ودهای  56دی 

. شودمی اعتراضات رو رو مساجد شهرهای گوناگون اس  که جامعه  ا رنگ دیای یاهتن هرچه  یشتر

یاان نشپیوندی  ین روحانیون، حاشیاه ی ه نقطه آزادی و عدال  اسالمیشعارهای گاگ استقالم، 

ی دیگر جامعه نیز سرای  هاتدریج  ه  خش هو  دانشنجویان مذه ی و تجار  ازار  دم شده  ،شنهری 

 .  کرد

ی اجتماعی و نمایادگان سننیاسننی ط قات  هاحضننور تشننکن  ءدر چاین شننرایطی و در خال

یرد که گمی تدریج جا ش پوپولیستی همگانی علیه شاه شکنهموجود،  گوناگون ناراضنی از وضنع   

  ا دره  آمیختن تدریجی. کااده در آن در شعارهای سل ی آن اس شنرک  وجه اشنتراک نیروهای  

 یتهمدرن- خشی دیگر، دوگانگی سا  یی مدرن شنهری  ا تمایالت تجددسنتیزانه  هامطال ات گروه

 . شد انقالب پوپولیستی ایران ءدر ایران  ه معجونی پیچیده و اسکیزوهرنیکی  دم شد که سر ماشا

 ه نماد یک جا ش پوپولیستی در  خمیایس  31کاد می ی خود اشارههاآ راهامیان در  ررسنی 

 ه  پولیستی  ه انقالب اسالمی گامتحوم از جا ش پو هرایاد طن خود متضاد  دم شد و  دین گونه 

 .  یا دمی گام تکوین

( که جزو مساهرانی ۴001) «ی هارسیهاآییاه»کتاب  ینگار و نویسناده روزنامهایلین شنولیاو  

نویسننند خمیای همچون ره ری می آمد،خمیای  نه ایران  اآ آین    نه همراه هواپیمنایی  ود کنه   

 رای  های متفاوتیکاریزماتیک و پوپولیسنن  از نوعی پراگماتیسنن  نیز  رخوردار  ود و کوشننید نقش
                                                      

http://www. jebhemelli. info/.130  نگاه کاید  ه:شاه-حرف-گوش-نمی-کرد-مسعود-نقره-کار  

31 Abrahamian, E (1883). Khomeinism: Essays on the Islamic Republic. University of 

California Press . 

http://www.jebhemelli.info/شاه-حرف-گوش-نمی-کرد-مسعود-نقره-کار/
http://www.jebhemelli.info/شاه-حرف-گوش-نمی-کرد-مسعود-نقره-کار/
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نماد یک  های ملیهنای مختلف انقال گر را ایفنا کاد: او کوشنننید  رای روشنننافکران و لی رام  گروه

و تجار یک هرد معتقد  ه اقتصنناد  ،  رای  ازاریاناتقوشننود،  رای روحانیون یک ره ر  ا  «دموکرات»

 «انفحکوم  مستضع» ازار آزاد و زیر وا سنته  ه دول ،  رای طیف چپ و کارگران نماد  اورماد  ه  

سننناتی و  رای کن کشنننور  ه نماد  های اصنننین وها نماد ارزش،  رای خانواده«عدال  اجتماعی»و 

 .  دم شود «وحدت و استقالم»

تاها  ه ویژگی پوپولیستی انقالب ایران در آزاز  لکه نهی خود هادر  ررسنی نیز کار  علمداری 

ز این ا  رآمده از انقالب نیز که  یشنتر خصنل  پوپولیستی داشته اشاره کرده و  موق  دول   ه حتی 

  3۴.تکوین آن  ه دول   ایادگرای اسالمی را  ررسی کرده اس  یماظر نحوه

 

   ککاریزماگذار از اقتدار سنتی به اقتدار 

ماکس و ر  رای هه  چگونگی گذار از اقتدار سنناتی در  اقتداراسننتفاده از تووری   ه  اور من اما

ن تیک در ایرادموکرا-نظنام سنننلطان  مطلقه  ه نظام کاریزماتیک دیای  ا دور زدن اقتدار عقالنی   

رانکو و ه یی نظیر هیتلر، موسولیایهای خود )که رهور  عدی پدیدههاو ر در تحلین. اهمی  اس پر

تیک مدرن وعقالنی دموکرادهد حتی اقتدارهای اس ( هشدار می  یایپیشید صح  آن ؤدر اروپا م

تواند اهراد را در جستجوی هوی  و امای  می قدرتی و سنرخوردگی،  یدر متن  حران و ناامای،  نیز

طور  ه. دهدروانی،  ه سننوی خودسننپاری عاطفی  ه اقتدارهای کاریزماتیک سننوق   ءو پر کردن خال

ورت انجامد،  لکه گاه در صتیک نمیدموکراکلی نیز گذار از اقتدار ساتی همیشه  ه اقتدار عقالنی و 

 .  شودمی ی مااسب،  ا دور زدن آن  ه اقتدار کاریزماتیک خت هاشرطپیشن ود 

ر از ،  یشتهاانقالبر کشنورهای پیرامونی و است دادی خطر  رآمد اقتدار کاریزماتیک در پی  د 

و  سترو، کاهایی چون استالین، ما و، کی  این سونگپدیده. تیک و پیشنرهته اس  دموکراکشنورهای  

در ایران  ا توجه  ه ضعف گفتمان . ی چشنمگیر آنان گواه این حقیق  اس  هاتفاوت رز  ه دیگران

 جای ه  –زماتیک  رآمد اقتدار کاری یتیک و نفوذ مذهب،  رچیده شدن اقتدار ساتی، زمیاهدموکرا

تاد، راه اهههای ناهمگون  قال ی که  ا حضننور گروهان. داد اهزایش را -عقالنی اقتدار  ه مسننتقی  گذار

تیک سنیاسننی و دیای  خمیای که نمادی از اقتدار کاریزمااآ آی هژمونی  یهر چه جلو ره  زمیاه

 .  تر کردرنگ ود را پر

                                                      

3۴ Alamdari, K. (۴005). The Power Structure of the Islamic Republic of Iran: transition 

from populism to clientelism, and militarization of the government. Third World 

Quarterly, Vol. ۴6, No. 3, pp 1۴35–1301,  
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 ا این همه، نه در انقالب مشروطه و نه در دوران مصدق، چالش است داد و اقتدارهای ساتی  ا 

های اما انسننداد سننیاسننی عصننر پهلوی و شننکسنن  پروژه. تیک در ایران رو رو نشنندکاریزماره ری 

تاریخی، در ضننمیر ناخودآگاه ایرانیان گویا این  اور را درونی سنناخته   یتیک در آن دو دورهدموکرا

پیامد . وجود ندارد «پیروزی»تینک، راهی  رای  کناریزمنا   ود کنه  ندون  رخورداری از ینک ره ری    

ناسنیونالیسنتی و سوسیالیستی توسط ناسیونالیس  آمرانه اما    -ی لی رام هاسنرکوب و ناکامی پروژه 

گرای حاک  و همزمان میدان دادن  ه گسنترش مساجد و نفوذ مذهب، امکانات سازماندهی در  زرب

رانده ودر  هاکه از روستارا نشنین شهری  حاشنیه  هاجذب میلیون ویژه هاجد و مراسن  دیای و  مسن 

 -تر از آن شخصی  کاریزماتیک همزمان سیاسیمه . شهرها سرگردان مانده  ودند اهزایش دادکالن

 تاریخ سی ا آن آشاایی داشتاد و جزنی در  خمیای که مردم  ا او از سام چهن و دواآ آی مذه ی 

دهد، در تکوین جا ش پوپولیسننیتی ایران  ه انقالب اسننالمی نقش می سنناله نسنن    ه آن هشنندار

خمیای  یشتر از حاشیه  ه متن آمد و توانس  در اآ آی هر چه انقالب ایران جلوتر ره ، . داشن  

 .  آن آرایش سیاسی  تدریج نقش ره ر  الماازع انقالب را  یا د

ملی یکسنره توسنط شاه سرکوب شده  ودند، شانسی    نیروهای چپ، لی رام ودر شنرایطی که  

 اش درشننکسنن  سنناگین  ختیار و ناتوانی  . خمیای وجود نداشنن اآ آی ره ری   رای رقا    ا

خمیای تاها  ه دلین  حران مشنروعی  در آخرین روزهای نظام سلطاتی  اآ آی رویارویی  ا اقتدار 

ان تحوالت  عدی نش. سی در ایران داش دموکرارمقی گفتمان نشان از ک  ز هرچیز یش ا ن ود،  لکه

ی مذه ی که تا  ه آخر در انقالب شرک  هاو لی رام گراملیداد آن دسنته از نیروهای سکوالر چپ،  

نیز از  خ  و هرجام  هتری  رخوردار نشنندند و خود  ه نخسننتین   ،کرده و  ا ره ری همراه شنندند

 قر انیان پیروزی انقالب اسالمی  دم شدند

انقالب پوپولیسننتی ایران که از آزاز اسننالمی ن ود،  ا  رچیدن اقتدار سنناتی در    ه این ترتیب

زماتیک ظامی کاریقالب نظام موروثی  خ  چادانی  رای گذار  ه یک اقتدار عقالنی نداش ،  لکه  ه ن

دهد می وپا نشانری هاشیس  در اتجر ه. مراتب  یشتری را   ار آورد هکه پیامدهای مافی  هروکاس 

تواناد  ا چالش اقتدار کاریزماتیک اقتدارگرا و پدرسننناالر رو رو می اقتندارهنای مندرن و عقالنی نیز   

تیک، مدرن، عقالنی دموکراگفتمان در سرزمیای که  57توان دریاه  چرا انقالب می روایناز. شنوند 

خواهی جاسنیتی درآن ضنعیف  ود، از یک انقالب پوپولیستی  ه انقالب اسالمی و استقرار   یو  را ر

 . یک اقتدار دیای کاریزماتیک و تمام خواه انجامید

 

  سیدموکراچ رگی گفتمان ضدامپریال ستی به جای 

 ایی،آسی و اهریقایی کشورهای در امپریالیستیضد –استعماری های ضند در  سنیاری از انقالب 

 یزن هایهمسویی گاه رقا   ضمن گراییاسالم و سومی جهان سنوسیالیس   گرایی،ملی یپروژه سنه 
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 ه  الزاماً ، پیروزی پس در ملی اسننتقالم تأمین رز  ه هاانقالب این ازلب یتجر ه. یاهتاد یکدیگر  ا

ضد استعماری و ضد  یهاانقالب نای  خش  ودنییتر رهاروشنن  ه ع ارت . دموکراسنی ماجر نشند  

های انقالب هاد شاید یکی از نمونه. ن وده اس  خش  ودن آن  ه معاای آزادی امپریالیسنتی، الزاماً 

حضننور گفتمان مرکزی آن در عدال   گاههیچنادر موهق در پیوند دادن اسننتقالم و آزادی )هرچاد 

حام آن که . ی گاندی در آن نقش مهمی داشننن جویانهاید ولوژی مسنننالم (  ود کنه  ننداشننن  

کشننورهای آهریقایی و آسننیایی ) رخالف آمریکای  هایانقالبناسننیونالیسنن  جهان سننومی در اکثر 

قالم است تأمینزرب و  یعر یس  و ناصریس  در پی رهایی از سلطههایی همچون پانالتین(  ا پروژه

در ایران اما ه  در انقالب مشنننروطه و ه  در . دموکراسنننی رشننند یاهتاد  ادی  هپایملی  دون 

سی دموکرااسننت دادی و اسنتعماری  ا گفتمان ضنند های ضند دوران مصندق، گفتمان  «انقالبنیمه»

سنناالری پادشنناهی و ضننعف نیروهای  دره  آمیخ  که هر دو  ار  ه دلین نفوذ مذهب و اقتدار یکه

 .  ای خارجی عقی  ماند یا سرکوب شدهقدرت یتیک و مداخلهدموکرا

 خش از ویتاام و کو ا گرهته تا رهایی هایانقالبکه ره ری  «سننوسننیالیسنن  جهان سننومی »

رز  کسننب اسننتقالم ملی یا گاه  ه ود وضننع اقتصننادی و رهاه  را  رعهده داشنن  نیز  ه... الجزایر و

 مشننروطه، انقالب در چپ مؤثررز  حضننور در ایران  ه. سننره  یگانه  وداجتماعی  ا دموکراسننی یک

 جا ش و 3۴ تا 13۴0های سام در توده حزب  رآمد و مها اد جمهوری آذر ایجان، گیالن، جمهوری

 این  ا. کاد ایفا مردم م ارزات ره ری در درخوری نقشاین جریان نتوانسنن   پاجاه، یدهه چریکی

ود حام آن که نس     هعام امپریالیستی ضد گفتمان  ه زدن دامن در جریان این زالب  خش همه

تری از آن نظیر گروه خلین ملکی مداهع ی  سننیار کوچکها یگانه  ود و  خش  ه دموکراسننی عمدتاً

نان ی زهایان  ا تشکین سادیکاهای کارگری سراسری، انجمنگراچپ ا این همه . سنی  ودند دموکرا

توجهی در نقش قا ن 3۴تا  ۴0های سنننام یدر هاصنننله ویژه هی اتایکی هنا و حمناین  از جا ش  

 .  مدنی ایران ایفا کردند ینهادسازی در جامعه

گرایی از انقالب مشننروطه تا پایان ی چپ و ملیهای سنناگین دو پروژه ا سنرکوب و شننکسن   

ه انتاها  ا دموکراسی  یگنه)که  «نوین ضد امپریالیستی ییی همچون پروژهگرااسالم»عصنر مصدق،  

پاجاه  یی دوم دههو در نیمه ۲۴در پی شننورش خرداد  ویژه ه،  لکه تجدد سننتیز  ود(،  و دشننمن

  رای یمؤثر ا زار همچون روحانی   ه هردو شاه، حکوم  و زرب آن که ویژه ه.  رآمدی جدی یاه 

 .  کردندمی جستجو دیگر جای را اصلی خطر و نگریستادمی کمونیس   ا مقا له

 خش در رهایی هایانقالبو گسترش نفوذ آمریکا در ایران، گسترش  3۴پس از کودتای سام  

امپریالیستی در ایران  یش از پیش گفتمان ضد ی جهان و شندت گرهتن جاگ سنرد،  چهار گوشنه 

هراه   رقیب  ا یکدیگر را ی ین سنننه پروژه هاهای  رخی همسنننوییامری که زمیاه. قوت گرهن  

پاهان  هایان حتی در زندانگراچپی و نفرت خود را از هرگز دشنننما یان امااگر. اسنننالمسننناخ 

جاد یان ایگراچپنسنناختاد و هرگز مخالف  مشننترک  ا نظام پهلوی توهمی درآنان  رای نزدیکی  ه 
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 ه وارونه هرچه  یشنتر  ه قدرت نزدیک شندند تالش کردند آنتی کمونیسن  خود را  یشتر  ه    . نکرد

ایران  ا توجه  ه همسنننایگی  ا  یی  هتری  رای آیادههازر ی کشنننیده تا تضنننمینی هارخ قدرت

 .  دس  دهادهشوروی  

پس  -سرع  شکاف  ین این سه پروژه را و نتایج آن اما  ه 57 یشدهپیروزی انقالب اسنالمی 

  توانسمی  ار این که سومی صدای و  خشید شندت  -یکدیگر  ا مدتکوتاه یهاهمسنویی   رخی از

رشد گفتمان دموکراتیک و سکوالر  یدو  ار شکس  در انقالب مشروطه و عصر مصدق زمیاه پس از

 ازه  سرکوب شد و  در رویارویی  ا اسنت داد  رجسته سازد،  -پس از هروپاشنی شنوروی   ویژه ه -را 

 لیسیاسی و اجتماعی و داخ یی تازههاطوالنی و طاق  هرسایی از کشمکش یدوره ایران را درگیر

نقالب که گویا اای  ه گونه. کادمی شدت ساگیایی قرار داد که  ار آن  ر دوش جامعه  هالملل ینو 

 آن گروگانهمچون مای جمعی ایرانیان  دم شننده اسنن  که خود را  وایران  ه تر یشنندهاسننالمی

 . آنان  دم شده اس  ای غرنج چاد دههمعمای خالصی از این وضع  ه  ییا اد و نحوهمی

 

  کالم پایانی

 هاینظام جمهوری اسنالمی ایران نیازماد  ررسی  ی یش از چهار دهه ی ادی از ترازنامهجمع

آن شکاف  ین  ی همگانی و در صدرهاآنچه روشن اس   ا جلوتر آمدن جامعه شکاف. دیگری اسن  

سالهای  یتر و سناختارشکاانه ی هراگیرهاخیزشدر عین حام  اوج گرهته و جامعهو  سناختار قدرت 

 ن دیایاطل اصالحگرایان و پردازانی که ایران را جوالنگاه رقا   اصومپردازی نظریهاهسنانه  اخیر نیز

تیک جامعه  ه گروه خاصی دموکراصندای سنوم سکوالر و    امروز. تر سناخته اسن   رنگداناد،  یمی

ن صنندا در لحظه حاضننر این که ای.  رخوردار اسنن  تریگسننترده لکه از داماه و عمق  محدود ن وده

 در ایران «گیرکردگی سنیاس  » ه مفهوم  توان چالش نظ  حاضنر را در اهق نزدیک خود ندارد تاها 

وگرنه نه تالش  رای حفظ اقتدار سیاسی کاریزماتیک دیای و نه امید و .  خشدمی تریمعاای عمیق

ی هاخیزش یاگر هزیاه. نظام در اذهان عمومی جامعه از  اورمادی  رخوردار نیسنن  امکان اصننالح

واکاش جامعه نه تمکین که نوعی صنن ر و انتظار  رای رسنند  ه نظر میسنناختارشننکن  اال اسنن ،  

کاهش امید  ه قدرت خارجی  رای پایان .  رای خیز دو اره اس ای یا ی  ه هرص  سیاسی تازهدس 

و در عین حام سننن ، معطوف  ه تغییر را کمرنگ نکرده ا یارادهنیز  خشنننیدن  ه اوضننناع کاونی 

 تر ساخته رجستهو چالش نظام سیاسی را  ی مدنیجامعهی داخلی  رای تقوی  هاحنجستجوی راه

 . اس 

 ه   یاانه نس  خوشنگاه آوانتوریستی و تاریخی  اید هشدار داد  اندازچش  ا این همه در یک 

تا  ه دشواری تحقق آن  اندشنده ایران گاه مانع از آن  سنی و عدال  اجتماعی در دموکرای هاررهی 

ی اجتماعی هادر واقع از انقالب مشننروطه تا  ه امروز خیزش. تاریخی توجه کاهی شننود  سننتریدر 
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رز  هر  ار  ه. اندسننی و عدال  در ایران همواره  ا شننکسنن  رو رو شننده دموکرا ه  یا یدسنن  رای 

در متن تاریخی و  ا توجه  ه کنه آنها را نیز  اید   -ی صننندای سنننوم هنا و تالش هنا هشنننانیجنان 

یا  ا چالش دو نهاد سلطا  و روحانی  در داخن و  -ی زمانی و مکانی خود  ررسی کردهامحدودی 

 این که دراند. یا رویکردهای اید ولوژیک و نظامی قدرتماد جهان دو قط ی عقی  یا سننرکوب شننده 

یی تا چه حد ممکن گرااسالماهوم  توجه در قطب سوم جامعه وقا نی هاآیاده  ا توجه  ه دگردیسی

سننتیزی و  را ری ت عیضخواهی و عدال گرایی و جهانسننی، سننکوالریسنن ، دموکرااسنن  گفتمان 

را  اهاین گفتمان ی رواجهاتوان زمیاهنمی اما. گیر  دم شود، دشوار اس همهجاسنیتی  ه گفتمان  

شنننااختی ضنننعف گفتمان و نهادهای جامعهتر عمیقی ها ررسنننی در عین حام. ننادینده گرهن    

جامعه در این  یی اقتصنادی و دره  ریخته شندن شیرازه  هاو  حران تیک در ایران و ماطقهدموکرا

 ه دلین تجر ه کردن دو شکن اقتدار پیشین )ساتی و  و صرهاً سیار جدی اس   ایچاد دهه مسوله

امروزه ایران در . تیک زلو کردوکرادمی های دگردیسنننیهادر ارزیا ی از ررهی  کاریزماتیک( ن اید

سننی، ادموکری  یگانه  ا هاحفظ اوضناع کاونی یا  ازگشن   ه گذشنته که هر دو اید ولوژی    یماگاه

تانه خوش خ.  ردمی سرهوتاب  ، پدرسناالر اس ، یا انتخاب رویکردی  ه سم  آیاده در تب اقتدارگرا

و انزواجویی یا دامن زدن  «ضد امپریالیس »ی اجتماعی، هاتر کسنی ه   ه دلین نقد  ه نا را ری ک 

 اا  رداند که  می یخواهترقیرا معیار مااسن ی  رای استقالم و  ای ی و ماطقهالملل ینی ها ه تاش

آن   ه جای. یی تاها  ه یمن سنننتیز  ا زرب از مشنننروعی   رخوردار شنننودگراواپسآن هر جریان 

سنننتیزی، خواهی ت عیضیسننن ، عدال سنننی، همیادموکرا مدرنیته، ی ایجا ی همچونهاگفتمنان 

ش  ختواند نویدمی که اندی هراگیرتری  دم شنندههاگرایی  ه ارزشسننکوالریسنن  و محیط زیسنن  

 . تضمین امای ، صلو، رهاه  ا گذار از نظ  امروز  ه سوی ایران هردا شوند

 


