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دربارهی نویسنده
مهرداد درویشپور ،جامعهشناا ایرانی مقی سنو د ،دکترای جامعه شااسی از دانشگاه استکهل و
اسننتاد پرسننا قهی دانشننگاه و دانشننیار مددکاری اجتماعی در آکادمی هداشنن  ،مراق و رهاه در
دانشگاه مالردالن سو د اس .
او پژوهشگرحوزهی جاسی  ،مهاجرت ،جوانان ،ت عیض قومی و نژادی اس .

کارنامهی  ۲۴سنالهی اخیر تاها ه رویگردانی هرچه یشتر مردم از وضع موجود ماجر نشده،
لکه چون و چرا در ارهی اصنننن انقالب ایران و ارهار پشنننیمانی از آن نیز را هرچه هراگیرتر کرده
اس  .سیاری از نسنهای جوانتر که تصویر زندهای از آن گذشته ندارند ،ا شگفتی میپرساد پس
از انقالب سنفید که کشنور در مسیر پیشره اقتصادی واجتماعی قرار گره و درآزاز دههی پاجاه
ه االترین نرخ رشد اقتصادی رسید ،رپایهی کدام ضرورت چاین انقال ی رخ داد که زنان نخستین
قر انی آن ودند و ه نوعی توتالیتاریس انجامید؟ چگونه خش زرگی از نیروهای چپ و سکوالر ه
جای ایسنتادگی ،ا ایادگرایان همسنو شندند و عد خود قر انی این همسویی شدند؟ و االخره چه
درسی از آن میتوان آموخ ؟1

روششناسی بررسی انقالب ایران
جستجوی «گااهکار اصلی» ،سادهترین روش در ررسی غرنجترین رخد اد تاریخ معاصر ایران
اسن که اا ر آن گاه یکسنره حکوم پیشنین مسنووم همهی عواقب آن قلمداد میشود؛ گاه ه
1این نوشننته ا اتکا ه رخی از ررسننیهای پیشننین نگارنده در زمیاهی جامعهشننااسننی انقالب ایران تدوین شننده که
تکمین و هروز شده اس .
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از درویشپور مقاالت علمی متعدد و کتابهایی ه ز انهای هارسنی ،انگلیسی ،سو دی ماتشر شده
اسن  .ازجمله کتابهای وی میتوان ه چالشنگری زنان علیه نقش مردان ه ز ان هارسی و ه ز ان
سنو دی کتابهای زنان مهاجر الگوشکن (رسالهی دکترا) ،متنهای جامعهشااسی در ارهی خانواده،
قومی  ،همیایس ونژادپرستی و ویراستاری مشترک دو کتاب مهاجرت و قومی  ،نگاهی ه جامعهی
چاد هرهاگی سنو د و همچاین تجر هی جوانان مهاجر و مسنوولین در ارهی ه پیوستگی و را ری
جاسیتی ،اشاره کرد.
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«م ه » ودن پروژهی اسننالمگرایی و دسنن ک گرهتن رنامهی ره ری همچون دلین ناروشننای از
هرجام آن اشاره میشود؛ ،گاه روشافکران ۴همدس این پروژه و حتی مقصر اصلی قلمداد میشوند؛
و گاه توطوهی قدرتهای خارجی عامن تحوالتی خوانده میشنوند که ه اسالمیشدن انقالب ماجر
شد .این روشها که یشتر ر پایهی دوپارهسازی و دیکوتومی ( ،dichotomyمجزا کردن دو خشی
کلیتی هه پیوسننته) ،دوانگاری و کلیشننهسننازیهایی سننفید و سننیاه اسننتوار اس ن رداش ن هایی
تقلینگرایانه ،یک عدی و تکعلتیاند که ه جزماندیشی ،مطلقنگری و نگرش قط ی ماجر میشوند.
در گذشننته این نظام پیشننین ود که یکسننره سننیاهنمایی شننده و دیگر موانع رشننداندیشننهی
دموکراسنی در ایران ازجمله در ین روشنافکران و اپوزیسیون نادیده گرهته میشد .امروز ا هراگیر
شندن حس پشیمانی از انقالب ،عااصر سفید و سیاه در تحلین پیشین جا هجا شدهاند .این گرایش
هویژه در میان رخی از کاشننگران درگیر در انقالب ه قصنند متقاعد کردن دیگران ه حسننرت و
پشیمانی خود ،چاان ه سیاهنمایی از همهی دگراندیشان و کتمان و دگرگونه جلوه دادن نقش خود
و سنفیدنمایی از نظام گذشته ماجر شده که گاه از مسووالن رده االی نظام پیشین که ه رخی از
نواقص آن دوران اشناره کردهاند 3گوی سن ق را میر ایاد .روش تقدیس و تخریب همچون خشی
از یاش دینخویی ،اید ولوژیک و پوپولیستی نهتاها ا موازین اخالقی در پژوهش یگانه اس  ،لکه
ا نگرش زیر تاریخی ،ایدهآلیسننتی و زیر انتقادی مانع از هه پویش روندهای متضنناد و پیچیدهی
انقالب ایران و ازیگران ینالمللی و داخلی آن میشود.
کنانونیترین حوزهی اختالف در تحلینن انقالب ،حرکن از انگیزههنا و زمیانهها یا پیامدهای
انقالب اسن  .نظریههای اقتصنادی ا ررسنی زمیاههای اقتصادی و ط قاتی ه «ضرورت» انقالبها
میپردازند .در را ر ،روانشنااسنی اجتماعی  ،تاها ا ررسی میانکاشی رهتار خودآگاه یا ناخودآگاه
هردی و جمعی کاشنگران ،ه ررسی انقالب همچون یک هرایاد میپردازد .اما نظریهی هایدهگرایی
ررسنننی پیامدها و سنننود و زیان یک انقالب را رای هه و داوری در ارهی عقالنی ودن آن کاهی
میداند.

۴این تماین که روشننافکران را گااهگار یا « الگردان» وضننع موجود خوانی که ا مجازات و قر انی کردنشننان «شنر از
جامعه» دورخواهد شند ،امروز در ایران گسنترده اسن  .این امر اگر ه دهع شنر ه نیاجامد دس ک التیام خش ذهای
زخ های حاصنن از پیامدهای انقالب اسن  .گرایشنی که ر طی ه نقدهای ارزشنماد آرامش دوستدار ،داریوش آشوری،
مهرزاد روجردی ،ماشنناآ آجودانی ،جواد ط اط ایی ،حسننین شننیریه ،علی اک ر مهدی ،ا ک احمدی ،رامین جهان گو،
علی رضا میرسپاسی و ...در آسیبشااسی کارنامهی روشافکری ایران ندارد.
 3رای نمونه رجوع شنود ه یادداشن های عل که نخس ه صورت جداگانه توسط نشر ثالث ،کتابسرا و مازیار ماتشر
شنند و سننرانجام در مجموعهی هف جلدی خاطرات اسننداآ عل هکوشننش علیاقی عالیخانی ،انتشننارات معین انتشننار
یاه .
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ارا هی تصنننویری هدهماد از هرایاد و نتیجهی انقالبهای تاریخی ه هماناندازه گمراهکااده
اس که ارا هی چاین تصویری در ارهی علن آنها .زیرا این تصویر تأکید میکاد که هرایادها و نتایج
انقال ی را میتوان ر حسنب هعالی و مقاصند یا مااهع گروههای اصلی که در وهلهی اوم انقالب را
آزناز میکااد درک کرد ...چاین مفاهیمی یش از حد سنننادهاند .در واقع ،در انقالبهای تاریخی،
گروههایی ا موقعی ها و انگیزههای گوناگون در هرایادهای پیجیده شننکنگیری و حن سننتیزههای
متعدد نقش داشننتهاند .این سننتیزهها را شننرایط موجود اجتماعی ،اقتصننادی و ینالمللی ه گونهی
نیرومادی شکن داده و محدود کرده اس و سته ه ایاکه در وضعی انقال ی در وهلهی اوم چگونه
پدیدار گردیده ،ستیزهها در جهات مختلفی پیش رهتهاند5.
در واقع انقالبها معموالً زمانی رخ میدهاد که در متن گسننترش نارضننایتیهای رخاسننته از
«محرومی نس ن ی» (جیمز دیویس) راه اصننالحات از طریق هرایادهای دموکراتیک مسنندود شننده

۲نگاه کاید ه تیلی چارلز ،از بسیی ت ا انقالب ،ترجمه علی مرشنندی زاد ،تهران :پژوهشننکده امام خمیای و انقالب
اسالمی ،سام 1335
 5ه نقن از آنتونی گیدنز ،جامعهشااسی ،ترجمه ماوچهر ص وری ،نشری نی صفحه ، 665

| نقد اقتصاد سیاسی |

ررسننیهای جیمز دیویس و چارلز تیلی نشننان میدهد که تقلین انقالبها تاها ه «ضننرورت
اجتماعی» رپایهی زمیاههای اقتصننادی و اجتماعی و گسننترش هقر و شننکافهای ط قاتی ا خطر
ج رگرایی رو رو اسننن و در سنننیاری از مواقع هرز وجود این زمیاهها انقال ی رخ نمیدهد .ه
ازاینرو تیلی تأکید میکاد که نقش «اید ولوژی اعتراض» و « سننیج ماا ع» در شننکنگیری انقالب
کلیدی اسن ن  ۲.همچاین هرز هراگیر شننندن نظریهی هایدهمادی در ارزیا ی از انقالب ایران اید
اشنناره کرد که حتی اا ر تووری «انتخاب عقالنی» که سننودمادی م اای آن اسنن  ،ین تصننمی
عقالنی و نتایج آن اید تفاوت گذاشنن  .اهراد یا گروهها هاگام تصننمی گیری ر م اای محاسنن ه و
رداش از مجموعه دادههای ذهای و عیای لحظهی انتخاب که ه آن واقف هستاد ،انتخاب عقالنی
خود را انجنام میدهاد و نه ر م اای نتایج عدی که ازپیش روشنننن نیسننن  .دیگر آن که انقالب
محصنوم تاها یک تصنمی آگاهانهی هردی یا جمعی نیس  .هرایادی اس که سیاری از کاشگران
درگیر در آن نمیتواناند نتنایج آن را پیش یای کااند .ه گفتهی هر رت مارکوزه تاریخ «شنننرک
یمه» نیسنن که هرجام خود را تضننمین کاد .هیچ انقال ی در تاریخ ا آگاهی از هرجام آن صننورت
نگرهته اسنن  .ه گفتهی اسننکاچین اهداف جا شهای انقال ی م ه تر و زیر قطعیتر از آن چیزی
اس که تصور میشود .او مینویسد:
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اسن  .امری که همزمان خطر آن را که در سنیاری از انقالبها روح ویرانگر آن ر عاصنر سازندگی
رتری یا د 6اهزایش میدهد.
این مقاله هاختصنار ه چهار دیدگاه عمومی  )1انقالب معاوی شنکوهماد اسالمی )۴ ،انقالب
واپسگرا )3 ،انقالب دزدیده شده و ه کجراه رهته  )۲و تضادمادیهای انقالب پوپولیسیتی و دو ای
و نقاط ضعف و قدرت آن میپردازد .همچاین ر پایهی اندیشهی انتقادی ،ررسی متن (کانتکس )،
تحلین گفتمانی و پسناساختارگرایی ،مزی نگرش چهارم را در ارزیا ی از انقالب ایران همچون یک
«توتالیته» از ماظر جامعهشااسی سیاسی ررسی میکاد.

نظریهی نخست :انقالب پسامدرن ستی و معنوی شکوهمند اسالمی
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انقالب ایران آخرین نمونننه ی انقالبهننای کالسنننیننک جهننان و در عین حننام از زیر قننا ننن
پیش یایترین آنها ه شنمار میرود .تحلینگران سازمان سیا تاها صد روز پیش از سقوط سلطا
پهلوی در گزارشنی محرمانه نوشتاد« :انتظار میرود که شاه تا ده سام آیاده هعاالنه در قدرت اقی
ماند»! چارلز کرزمن در «انقالب تصننورناپذیر» 7ه این ویژگی در یکی از پرمشننارک ترین انقال ات
تاریخ شنری که یش از ده درصند از کن جمعی کشنور در اعتراضات همراه ود اشاره میکاد که
چاد را ر یش از شننرک کاادگان در انقالب ک یر هرانسننه و انقالب ک یر روسننیه نسنن ه کن
جمعی ود.
رخی همچون هوکو ،انقالب ایران را نخسنننتین «انقالب معاوی» و پسنننامنندرنیسنننتی رای
دسن یا ی ه هوی انسنان «گ گشته»ی ایرانی نام نهادهاند 3.در این دیدگاه ،انقالب ایران رخالف
دیگر انقالبها نه زاییدهی نیازهای اقتصننادی ،لکه پژواک تظل خواهی مردم تحقیرشنندهی جهان
سنومی ایرانی اسن که هویژه پس از کودتای سام  3۴و توسعهی مدرنیزاسیون آمرانه در دهههای
چهنن و پاجناه ،در جسنننتجوی «هوی خویش» و اسنننتقالمیا ی ،ا وارد کردن معاوی ه جهان
سنیاسن و خوانشنی انقال ی از دین ،ه طغیان علیه سنلطهی زرب و نمادهای ومی آن رخاستاد.
ارزیا ی هوکو در ارهی جهانیشندن اسنالمگرایی همچون جا ش سیاسی در رویارویی ا تمدن زرب
یک پیشگویی دیع ه شننمار میرود ،اما پشننتی انی زیرانتقادی او از انقالب اسننالمی ایران هویژه
توسط همیایس ها مورد انتقاد شدید قرار گره (همانجا).
6نگاه کاید ه مهرداد درویش پور ،خشنون وقدرت ،هصنن نامه تالش شماره یک سام  1837و همچاین مجله جامعه
سال
7چارلز کرزمن ( )1383انقالب تصور ناپذیر در ایران ،مترج محمد مالع اسی ،انتشارات ترجمان
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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8رجوع کاید ه هرهاد خسنرو خاور ،محسن متفی مار  ،۴017روشافکران ال یک در ایران ،مجله روشافکر .همچاین
ماا ع  7تا https://roshanfekr. org/۴0171031۴5/ 10روشافکران-ال یک-در-ایران-معاصر-هرهاد-خ/
 10هردید،احمد ( .)1370چاد پرسش در مورد هرهاگ شرق ،تهران ،هرنگ و زندگی
11میرسپاسی ،علی ( )1338مدرنیته ایرانی ،تهران ،انتشارات طرح نو
 1۴رای اطالع جامعتر ه کتاب مهرزاد روجردی روشنافکران ایرانی و زرب  1377سنام نشنرهرزان و علی میرسپاسی
( )1337روشنافکران ایران ،تهران ،نشنر توسعه رجوع کاید .من نیز در چاد مقاله و از جمله نگاهی ه تحوالت چپ در
ایران ،جامعه سنال شنماره  ۴3ه نقش رخی از روشنافکران چپ در همسویی ا اسالمگرایان پرداختهام .همچاین نگاه
کاید ه مقالهی اک ر گاجی ،صالی ازگش ه خویش :از آماحمد تا شایگان درسای زمانه
https://www. radiozamaneh. com/387763/
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جا هی «معاوی» انقالب ایران که هوکو از آن سنخن گف تاها در رخی از شعارهای خیا انی
انقالب ازتاب نداشن  ،لکه در عین حام محصنوم دو دهه تالش روشافکران ایرانی همچون احمد
هردید ،جالم آماحمد ،علی شنریعتی ،داریوش شنایگان ،احسنان نراقی ،سید حسین نصر و دیگران
ود کنه نا طرح «زربزدگی» و ضنننرورت رویارویی ا آن از طریق کسنننب «خودآگاهی تاریخی»،
« ازگشن ه خویشتن» در شکن خشیدن ه گفتمان چیره در «انقالب معاوی» ایران نقش مهمی
داشتهاند8.
احمد هردید ایانگذار اصطالح «زربزدگی» ا دوگانهسازی شرق و زرب ر آن ود که «زرب
ه همثا ه نوعی هسنتیشنااسنی و ه شیوهی زندگی اید کاار گذاشته شود ...وریفهی روشافکر
می ایستی ازسازی این خورشید حقیق ایرانی-اسالمی ه مثا ه نقش هستیشااختی اشد 10».اما
این آماحمد ود که ا کتاب «زربزدگی» این مفهوم را ه دم جامعه رد و تا آنجا پیش ره که
در کتاب «در خدم و خیان روشافکران ایران» روحانی را ه لحاظ تاریخی ،آخرین رج و اروی
مقاوم در ق ام هرهاگ زرب خواند .ه گفتهی میرسنپاسی در شورش  15خرداد  ۲۴اسالمگرایان
ازاندیشههای آماحمد درزربزدگی الهام گرهتاد11.
شنایگان نیز در نقد زربزدگی آن را هرایادی خواند که ا جهن و شنیفتگی نس ه هرهاگ
زرب و ناآگاهی و یگانگی ه میراث هرهاگ ومی و دره آمیختن اسننکیزوهرنیک (روانگسننیخته)
این دو همراه وده اسنن  .از این ماظر ،انقالب ایران را میتوان جلوهای از رویارویی «آسننیا در را ر
زرب» دانس که شایگان پیشتر از آن سخن گفته و ه آن دم سته ود.
گرچه رخی از روشنننافکران چپ و سنننکوالر در نقد «زربزدگی» ا روشنننافکران اسنننالمی
همسننوهایی داشننتاد اما رخی همچون هدای از همان آزاز نه تاها در را ر آن قرار داشننتاد ،لکه
ماتقد پیگیر مذهب نیز ودند1۴.
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حتی خلین ملکی هرز روا ط نزدیک خویش ا آماحمد هیچ میانهای ا مفهوم «زربزدگی»
نداشنن  .داریوش آشننوری ،مصننطفی رحیمی و علی اک ر اک ری نیز در همان زمان تمایز خود را از
گفتمنان چیره در جنامعهی روشنننافکری ه نمایش گذاشنننتاد .رای نمونه داریوش آشنننوری در
«هوشیاری تاریخی ،نگرشی در زربزدگی و م انی نظری آن» (سننام  ،13۲6ررسننی کتاب) ا نقد
زربزدگی آماحمند ،علی اک ر اک ری در ررسنننی چاد مسنننولهی اجتماعی ( )13۲8ا نقد آرای
شریعتی در اسالمشااسی و مصطفی رحیمی نیز ا نامهی خود ه آی اآ خمیای در  ۴5دی 1357
که درآن از خطر ت دین ایران از یک است داد سکوالر ه است داد دیای سخن گف نگرانی خود را از
پیامد این گفتمانها ه نمایش گذاشننتاد .سننیاری از روشننافکران چپگرای رادیکام نیز رخالف
مواضنننع محتناطناننهی حزب توده ،از پیش از انقالب نیز از ماتقدان پیگیر مذهب در ایران ودهاند
(ما ع شنماره  .)8ه از این رو زلو در میزان همسنویی روشنافکران چپ وسنکوالر ا اسالمگرایان
زیرواقعی اس و نمیتوان ردپای گفتمانی دموکراتیک و رقیب را که در موضعی مغلوب قرار داش ،
انکار کرد.
هرز خوانشهای سنننکوالر از «زربزدگی» یا تأکید ر تمایز آرای شنننریعتی از روحانی در
مفهوم « ازگشن ه خویشنتن اسنالمی» ،این مطهری ود که مه ترین مفسنر گفتمان اسالمی در
تقا ن ا زرب مهل از گفتمان زربزدگی در دوران انقالب شد13.
امروز شنننریعتی و آماحمند زنده نیسنننتاد تا دانی در را ر انقال ی که رخی از آرایشنننان
الهام خش آن ود ،چه نظری میداشنتاد .داریوش شایگان سامها عد ا دیدن نتایج انقالب اسالمی
و ا ررسنی «مفهوم انقالب دیای چیسن » و نقد «اید ولوژیک شدن سا » سرانجام ضرورت ع ور
از ایادگرایی اسننالمی را طرح کرد .اما احمد هردید کماکان ه دهاع از انقالب اسننالمی و ره ری آن
ادامه داد .دیگر هیلسنوهان اسنالمی همچون رضا داوری نیز همچاان انقالب ایران را انقال ی معاوی
میداناد که هزع او پیامد آن ه رهایی انسنان مسنلمان ایرانی ماجر شده اس  .او مدعی اس که
انقال ات آیادهی شنری دیگر ماشناء زر ی نداشته و در جهان اسالمی ه وقوع خواهاد پیوس که
«حقیق اسالم» اس که ا لی رالیس و سوسیالیس آشتیناپذیر اس 1۲.

13محمد سهرا ی (« )1387دالین هژمونیک شدن گفتمان زربستیزی در میان روشافکران ایران» ،هصلاامه تخصصی
علوم سیاسی ،سام .چهارده  ،شماره چهن و چهارم
http://psq. kiau. ac. ir/article_5۲۲71۴_۴c13c6eb713e۲0۴80ea377ffc63۴7۲63. pdf
1۲رضا داوری اردکانی ( )1337انقالب اسالمی و وضع کاونی عال  ،نشر مهرنوشیا
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طغ انی بیحاصل؟

آن موقع جلوتر ودی  .عل عدم موهقی ما این اسنن که ما شننتاب تغییرات را تحمن نکردی  .ما
روشنافکران جایگاه خود را ندانسنتی و جامعه را خراب کردی  .یکی دیگر از آسیبهای جامعهی ما
در آن هاگام چپزدگی شدید ود که ا اتفاقات یس وهشت مرداد ه تشدید شد ،و قهرمانگرایی
یش از پیش در جامعه هراگیر شد .اید اعتراف کا شرمادهام که نسن ما گاد زد!»15
آینا این ه معاای اعتراف ه «انقال ی ناالزم» از سنننوی یکی از هیلسنننوهان الهام خش انقالب
اسالمیشدهی ایران نیس ؟

داریوش-شننایگان -اید-اعتراف-کا -شننرماده-ام-نسننن15 https://www. baharnews. ir/news/1۲5767/-
گاد-زد
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نمیتوان انکنار کرد که نقدهای هوکو و رخی ازاندیشنننمادان پسنننامدرن ه مدرنیته و زرب،
گفتمان پسنااستعماری و «شرقشااسی» ،الهام خش حمای ِ خشی از آنان از انقالب اسالمیشدهی
ایران ود .ها رما پیشتر نس ه محاهظهکاری نهفته در رخی از نظریات پسامدرنیستی که گاه
ه سا گرایی و اندیشههای واپسگرا در چالش مدرنیته نیز مشروعی می خشد ،هشدار داده ود.
ا این همه ک تر کسننی میتوانسنن اور کاد هرجام ناقدان «کالنروای » مدرنیته و زرب همچون
هوکو و میزان شنیفتگی آنان نسن ه انقالب ایران ،ه «کالنروای شنرقی» ماجر شود و تا آنجا
پیش رود که ه گفتهی ژان آهاری ،هوکو در ا تدا نقدهای همیایستی دوران خود را ر انقالب ایران
رنتا د .همرور و ا مشننناهدهی اعدامهای روزهای نخسن ن پس از انقالب  ،57هوکو اما از موضنننع
پیشنین خود هاصله گره و ا مالم این اقدامات ،از «طغیان یحاصن» سخن گف (ما ع شماره
.)3
امروز ننه گفتمنان زربزدگی و نه نظریهی «انقالب معاوی شنننکوهماد اسنننالمی» ،جز نزد
صنناح ان قدرت طرهدار چادانی ندارد .حتی شننایگان خالق «ذهای چهنتکه» که از انسننانهای
دورگهای که «یک پایشنان در هرهاگهای ماق ن تاریخشنان اس  ،و پای دیگرشان در استحالهها و
دگردیسننیهای آیاده» سننخن گف  ،و گویا در متای ماتسننب ه او دگردیسننی خود را چاین یان
میدارد:
«ایران در سنامهای دهههای چهن و پاجاه داشن جهش میکرد .ما از آسنیای جاوب شرقی
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نظریهی دوم :انقالبی جددست ز و ناالزم
اگر انقالب اسنننالمیشننندهی ایران را از ماظر پیامدها اگری  ،یشنننک میتوان آنرا یکی از
نادرترین انقالبهای قرن یسننت خواند که ا ناسننازه (پاردادکس) «انقالب واپسننگرا» قا نتوص نیف
اس 16.
شنناید از همین رو گیدنز در کتاب جامعهشننااسننی خود در ررسننی انقالبهای قرن یسنن
عالقهای ه ررسی انقالب ایران همچون آخرین نمونهی کالسیک آن نشان نمیدهد و تاها ه اشاره
میگوید گرچه ههیچوجه همهی شنننرک کاادگان در جا شنننی که ه سنننرنگونی شننناه انجامید ه
ایادگرایی اسالمی وا سته ن ودند ،اما تح ره ری آی اآ خمیای و ا چالش الگوهای زر ی ،احیاگری
اسالمی را شکن خشیدند که هرز جا ههای ساتی آن ا عالیقی مر وط ا دوران مدرن نیز همراهاند.
هرچاد رخی ادعای واپسگرا ودن انقالب ایران را مسوله رانگیز میداناد ،اما قا نانکار نیس
که این از معدود انقالبهای تاریخ شنری اس که ه جای ترقی و پیشره ا شعار احیای حکوم
اسنالمی و زربستیزی ،خواس ازگش ه گذشته را ه کرسی نشاند .از این ماظر ،انقالب ایران -
شناید در کاار نمونهی کام وج  -یکی از نادرترین رویدادهای قرن یسنت اس که یش از آنکه ا
مفهوم ترقیخواهی گره خورده اشننند ،ا ناسنننازهی «انقالب واپسگرا» همخوانی یاهته اسنن  .ه
ازاینرو پیشتر در تعریف انقالب اسالمی نوشت :

انقالب اسالمی پالتفرم گروههایی ود که در تعارض ا نظام پهلوی و مدرنیس زر ی از یکسو
و آرای دموکراتیک و سنوسیالیستی از سوی دیگر و در دهاع از روا ط ،ارزشها و مااهع اقشار ساتی
هپا خاسته ودند17.
از ماظر جاسنیتی را طه جاسنی و قدرت سیاسی همواره توسط همیایس های ایرانی مورد
تأکید قرارگرهته اسن  .رای نمونه کشنف حجاب ه صنورت اج اری در دورهی رضنناشاه نمادی از
تحکی اقتدار مدرنیسن آمرانه از طریق تعیین نوع پوشش زنان ود .در را ر آن نهتاها مخالف های
پیشین ره ر انقالب ا حقوق زنان در پی انقالب سفید ،لکه ت دین حجاب ه پرچ اسالمگرایی در
انقالب و اج اری کردن آن پس از پیروزی ،را میتوان نشنننانهای از عروج مردانگی نوسنننتالژیک در
ایران در تالش رای نه عقب رگرداندن عقر هی زمان خواند .مردانگی نوسنننتالژیک نوعی واکاش
واپسگرایانهی آن دسننته از مردان نس ن ه حضننور و پیشننره زنان در حوزهی اجتماع و کاهش
16انقالب واپسگرا مفهومی اسن که نخسنتین ار در «تزهایی در ارهی انقالب اسالمی ایران» ه آن همچون ناسازهای
نادر درتاریخ انقال ات جهان اشناره کردم (نشریهی اندیشه آزاد شماره  ،۲سام  .)1366این مقاله سپس در نشریهی نقطه
شماره  5- ۲در سام  1886نیز ازنشر یاه .
 17ه نقن از مهرداد درویش پور :نگاهی ه ترازنامه انقالب اسنالمی ایران پس از یک دهه ،نشنریه تالش شماره  3مرداد
1363
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انقالبی عل ه مشروطه؟
در یک هرآیاد تاریخی رخی ریشننههای انقالب اسننالمی را تاها در تحوالت دهههای چهن و
پاجاه ندانسته ،لکه رآناند اید آنرا واکاشی علیه انقالب مشروطه و نوعی انتقامکشی از آن توسط
روحانی خواند.
در واقع ندین ترتینب این ادعنا کنه گفتمنان چیرهی دهنههای چهن و پاجاه -که الهام خش
انقالب ایران وده -تداوم گفتمان ضنند اسننتعماری ،ضنند اسننت دادی و دموکراتیک انقالب مشننروطه
اسن زیر سؤام میرود .رای نمونه یوسف ا اذری رآن اس درحالیکه انقالب مشروطه ر گفتمان
13رجوع شود ه داریوش همایون :یک انقالب ناالزم در سای
http://bonyadhomayoun. com/?p=17867

ایاد داریوش همایون

| نقد اقتصاد سیاسی |

اقتدار مردان در خانواده و اجتماع اسنن که میکوشنناد ا ه خانه راندن زنان ،محدود کردن حقوق
آنان ،ه راه انداختن جا ش های دیای ،سنیاسی یا اعتراضات اجتماعی علیه زنان (نظیر جا ش ماع
سنقط جاین) و تقوی هرهاگ ناموسنی و کاترم هرچه یشنتر سنک سوالیته زنان ،اقتدار پیشین و
ازدس رهته را احیا کااد .ه از این رو اگر انقالب ایران را از ماظر جاسی و قدرت اگری  ،یشک
می توان آن را ا نمادین شنندن حجاب اج اری و مخالف ا حقوق زنان نمونه ای از عروج مردانگی
نوسنتالژیک و «انقال ی مردانه» خواند (در زرب نیز در دوران هاشننیسن در گذشننته و رشند راسن
پوپولیس ن در امروز از ماظر جاسننی  ،نمادی از عروج مردانگی نوسننتالژیک ه شننمار میآید) .در
جا ش های اسنالمی دعوت از زنان رای مشارک سیاسی نه ه قصد ه ود موقعی آنان ،لکه نگاه
ا زاری همچون سیاهی لشکر و سر ازان انقالب اسالمی اس .
در میان صناحب نظران ایرانی ،داریوش همایون از نخستین کسانی ود که نه تاها از «انقال ی
ناالزم» سخن گف  ،لکه آنرا آسانترین انقالب دنیا خواند13.
رپایهی نظریهی تاریخی آلن تورن جامعهشننناا هرانسنننوی می ایسننن در ارهی ماهی
جا شهای اجتماعی ،یش از ررسی زمیاههای رهور جا شهای اجتماعی ه درک هدفهایی که
این جا شها دن ام میکااد توجه کرد .از این ماظر ریشننهی انقالب ایران را میتوان در قیام سننام
 ۲۴جسنتجو کرد که ا توجه ه دیدگاههای آی اآ خمیای از همان آزاز انقال ی دیای ،تجددستیز،
پدرسناالر ،زرب سنتیز و گذشتهگرا ود که در رویارویی ا مدرنیزاسیون آمرانهی پهلوی هراه اهتاد.
در این نگناه تالش رای جداسنننازی انگیزه های ره ری و مردم از شنننرک در انقالب زیر واقعی و
اسنتقرار حکوم اسالمی هدف نخستین و زایی آن ه شمار میرود .ه ازاینرو گاه آز آن هعاوان
«ضد انقالب» اسالمی (همچون واکاشی در را ر انقالب سفید) و گاه «انقالب نا هاگام» نام می رند.
انقالب تجدد ستیزی ایران که ازگش هزارهگرایی ه ایران را ممکن ساخ .
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اساساً تجددطل انهی لی رام دموکراتیک وزربگرایانه استوار ود ،گفتمان دهههای چهن و پاجاه در
جامعه  -تح تاثیر هضننای کودتا ،جاگ سننرد و انقالبهای ضنند اسننتعماری در جهان ،اسنناسنناً
زربستیزانه ،ضد امپریالیستی ،پسااستعماری ،متأثر از مارکسیس روسی و جهان سومگرایی و نارر
ر یک گسس تاریخی ود18.
این واقعی که مشروطهخواهان ا اعدام شیخ هضناآ نوری مانع از «مشروعه» شدن مشروطه
شنندند ارها مورد انتقاد تاد آی اآ خمیای ،احمد هردید و آماحمد نیز قرار گره که ناخرسننادی
خود را ا آن از زوایای گوناگون اعالم کردند.
ه نظر آی اآ خمیای «جرم شنیخ هضنناآ این ود که قانون اید اسنالمی اشد ...که احکام
قصاص زیر انسانی نیس » و ر آن ود که مشروطهخواهان ا این اقدام «شکس دادند اسالم را در
آن وق » .آماحمد نیز ضنمن «جاجام مشنروطه» و « لوای مشروطه» نامیدن انقالب مشروطه ،در
کتاب در خدم و خیان روشنافکران در نکوهش اقدام مشروطهخواهان مینویسد« :از آن روز ود
که نقش زربزدگی را همچون دازی ر پیشانی ما زدند و من نعش آن زرگوار را ر سر دار همچون
پرچمی میدان که ه عالم اسننتیالی زربزدگی پس از  ۴00سننام کشننمکش ر ام سننرای این
مملک اهراشته شد» .احمد هردید نیز ا تمسخر ر آن ود در عصر مشروطه «تاریخ زهوار دررهته و
ماسننوخ زر ی» ه نام «ترقیخواهی و تجددطل ی» توسننط «ماورالفکران و مقلدان یسننواد» وارد
ایران شد و گسترش پیدا کرد۴0.
پرسنش این جا اس که ا چاین نگاهی که تا ه آخر نیز ر ره ری انقالب ایران حاک ود آیا
سننخن گفتن از تجدد سننتیز ودن انقالب ایران زیر واقعی اسنن و ممکن ود تواند هرجام دیگری
یا د؟
هرز حقایق نهفتهی سننیاری در این نظریه ،ماتقدان ه یکسننونگریهای نهفته در آن خرده
میگیرنند .رای نموننه تقلینن یک انقالب ه یک گفتمان رایج و نادیده گرهتن نقش دیکتاتوری و
انسنداد سنیاسنی و سنرکوب خشنن مخالفان هویژه چپ و سنکوالر ،شوک نفتی ،حران اقتصادی،
اهزایش تورم و گسننترش زازهنشننیای و شننکافهای ط قاتی رو هرشنند در نیمهی دههی پاجاه که
جملگی در گسترش نارضایتی عمومی و زمیاه سازی انقالب نقش داشتاد ،مسوله رانگیز اس .
این ادعا نیز که ا توجه ه رشند اقتصنادی و اصالحات اجتماعی در آن دوران جامعه نیازی ه
انقالب نداشن ه این حقیق که ریشنهی انقالبها را تاها در شدتیا ی هقر و گسترش محرومی
مطلق ن اید جسننتجو کرد ک توجه اس ن  .جیمز دیویس در ررسننیهای خود نشننان میدهد که ا
18نگاه کاید ه ا اذری ،یوسنف و خا فی ،ماصوره ،روشافکران مشروطهخواه در قیا
هجری شمسی ،مطالعات جامعهشااسی ،شماره  ،۲1سام 1381
 ۴0محمودی ،سیدعلی ( )1335آماحمد ،مشروطه ،روشافکری و دموکراسی آیین اسفاد  - 1335شماره 6

ا گفتمان روشافکران دهه چهن
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ه ود اوضناع اقتصنادی ،سنطو توقع عمومی اال میرود و در چاین شرایطی اگر این توقعات پاسخ
نگیرند ،جامعه ا «محرومی نسنن ی» رو رو میشنننود که میتواند زمیاهسننناز انقالب گردد( .ما ع
شماره پاج)
هروکاسنتن انقالب تاها ه نقش تاریخی و هدهماد روحانی تجددسنتیز و زربستیز و نادیده
گرهتن زمیاههای رشمردهی رآمد انقالب و نقش دیگر نیروهای تجددخواه در آن که ه آرمانهای
مشنننروطه نیز می الیدند امکان هه شنننرک میلیونها انسنننان در انقال ی ه این گسنننتردگی و ا
خواس های متضاد را دشوار میسازد .این واقعی که انقالب ایران ا اعتراضات نیروهای سکوالر در
سنام  1356و علیه سنانسنور و است داد و رای آزادی یان و ...آزاز شد (از شبهای گوته گرهته تا
تظاهرات دانشنجویی آذرماه) ،تصنویر پیچیدهتری از سیر تکوین آن هدس میدهد .پرسش اینجا
اسن که اگر شناه ه اصنالحات سیاسی ودموکراتیک میدان داده ود ،آیا انقالب ایران هاقد هرگونه
موضوعیتی نمیشد یا روحانی خ چادانی رای اسالمی کردن آن مییاه ؟

اا ر این نظریه انقالب ایران خیزشی دموکراتیک ،ضد امپریالیستی و علیه است داد و وا ستگی
ود که توسنط ره ری ایادگرایان اسنالمی در نیمهراه دزدیده شد یا در مسیر خود ه کجراه ره .
این دیدگاه هویژه در میان سنننیاری از چپگرایان ،نیروهای ملیگرا و «ملی-مذه ی» از مح و ی
خاصننی رخوردار اسن  .رای نمونه هاطمه صننادقی از ماظری چپ در «چرا اید از انقالب  57دهاع
کرد؟» مینویسنند« :میان انقالب و حاکمی ْ درهی عمیقی وجود دارد .اوالً انقالب وجه سننل ی دارد،
درحالیکه تشننکین حکوم وجه ایجا ی .ثانیاً نمیتوان ه نام مردمی که انقالب کردهاند ،حاکمیتی
از نوع اقتدارگرا را ه آنها تحمین کرد ،زیرا آن مردم پیشتر ه آن نه گفتهاند۴1».
طرهداران این نظریه ا اشنناره ه یراهه رهتن سننیاری از انقالبها در تحقق اهداف نخسننتین
خود ،ضنمن رشنمردن جا ههای دوگانهی انقالب ایران ،آن را تحولی ضروری و رخدادی مث در
امتداد آرمانها و م ارزات ضد است دادی ،ضد استعماری و ترقیخواهانهی جا ش مشروطه و دوران
مصنندق میداناد که ه دلین ضننعف ره ری نیروهای ترقیخواه ،ه سننیطرهی ایادگرایان اسننالمی
ماجر شننند .گفتگوهنای هرد هنالیدی ا تعدادی از کاشگران انقالب که از آزاز یا عد ه مخالفان
جمهوری اسنالمی دم شندند نشناندهادهی عمق و وسنع این اور اس  ۴۴.این پاسخها در عین
حام خوش یای مفرط گفتگو شوندگان را در دس ک گرهتن توانایی ایادگرایان اسالمی در اداره و
/چرا -اید-از-انقالب-57-دهاع-کرد؟-هاطمه-صاد۴1 https://pecritique. com/۴01810510۲/
۴۴نگاه کاید ه روای های از خاک رخاسنته انقالب ،هرد هالیدی ،ترجمه لیال هغفوریآذر و شناهین نصیری ،نشر اران،
1388
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حفظ قندرت نشنننان میدهند و ردپنای چادانی نیز از ازخوانی انتقادیا انقالب در نزد آنان در کار
نیسن  .هالیدی که همراه ا این کاشننگران اسننتقالمطل ی سننیاسننی انقالب ایران را میسننتاید ،اما
دمنگرانی و ننا ناوری خود را از امکنان پنذیری دره آمیختن حکوم اسنننالمی و دموکراسنننی و
پیامدهای حکوم اسالمی رای حقوق زنان را جا هجا یان میکاد .امری که رخی همچون قاسملو
و شکراله پاک نژاد یش از دیگران همرأیی خود در این دمنگرانیها را ا وی یان میکااد.
اگر رادیکامترین طرهدران نظریهی «انقالب ه کجراه رهته» از گروههای اتایکی گرهته تا زنان،
خشنننی از چپگرایان و ملیگرایان از همان آزاز ه نقد و نفی حکوم رآمده از انقالب پرداخته و
قر انی نظام تازه شدند ،یرنگترین آنان از زمرهی اصالحطل ان دیای درآمدند که پس از چاد دهه
تجر هی حکوم اسالمی ،حذف خود را سرآزاز ه «کجراه» رهتن انقالب میخواناد.
هواداران گوناگون این نظریه ال ته نه تصویر شفاهی از زمان یا رههی دزدیده شدن و ه کجراه
رهتن انقالب دارند و نه رداش مشترکی از آن .مه تر از آن قادر ه توضیو چگونگی دزدیده شدن
انقالب یا خیان ه آن ه دسن روحانی ایادگرایی که خود آن را ره ری کرد ،نیسنتاد .پرسننش
این جا اسن که در متن توازن سیاسی قدرت در انقالب  ،57چگونه و تا چه حد این احتمام وجود
داشن که انقالب ایران هرجام دیگری یا د؟ و اگر اصنالً هرصنتی در کار ود ،چرا و چگونه از دس
ره ؟
رای نمونه نمیتوان انکار کرد که خش مهمی از نیروهای سکوالر چپ ،ملی و لی رام  -حتی
اگر ه نس ن ه گفتمان «زربزدگی :نظر خوشننی نداشننتاد -تح تأثیر گفتمان هراگیرتر «ضنند
امپریالیس » و «وا ستگی» علیه نظام پهلوی هپا خاستاد .آنان هرز مخالف ا دیکتاتوری شاه ،ه
شنعارهای ایجا ی توجه چادانی نداشتاد .گرچه رخی از این نیروها هرگز دن الهروی ره ری انقالب
نشندند و حتی از «کا و هاشنیس » سخن گفتاد اما رخی دیگر و هویژه چپ طرهدار شوروی ه
دلینن کمرنگی گفتمنان دموکراتینک و ت عین از شنننوروی سنننا ق ه حمای از ره ری انقالب و
جمهوری اسننالمی در سننالیان نخسنن پرداختاد .هرز هاصننلهی اولیه یا عدی اکثر این نیروها از
نظام ،اما هندرت آنها نفس انقالب  57را ه زیر پرسش می رند.
این نظریه ه کاشنننگران قر انی دو نظام یاری میرسننناند تا رخی همسنننوییهای آزازین ا
روحانی و حکوم اسنالمی ا دیده دیگری نگریسته شود .در این راستا محمد جواد اک رین ر آن
اسنن وعدههای آی اآ خمیای (نظیر این که در ایران حکومتی همچون جمهوری هرانسننه تحقق
خواهد یاه و یا در ق ه طل گی خواهد پرداخ ) در توه روشافکران و جامعه نقش داش ۴3.
۴3نگاه کاید ه لیاک میز گرد آیا ایران در سام  57ه انقالب نیاز داش ؟
https://www. youtube.
com/watch?v=38hEIuAwDRg%۴7&fbclid=IwAR03cP8WltLWdCVU8Pb_n1nAuIrB3PpN1EH
vzzvEUAKEKkuWoEVv5۴WeVTY
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نا توجنه نه نقاط ضنننعف و قدرت نظریههای هوق چگونه ا نظریهی انتقادی ،دره آمیختن
چشنن اندازهای کالن و خرد ،نقش سنناختار و کاشهای اجتماعی ،میتوان ه ررسننی جامعتری از
زمیاه و هرایاد تکوین انقالب ایران پرداخ ؟

نظریهی چهارم :ازانقالب پوپول ستی ا انقالب اسالمی ایران

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 .
۴7سننای زمانه 3 ،همن  1387محمد رضننا نیکفر انقالب دو ُای  ،1357موضننوع سننا و تجدد ،و نگاهی ه وضننعی
کاونی
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نیکی کندی ۴۲،یروانند آ راهنامیان ۴5و هرد هالیدی ۴6ازجمله پژوهشنننگرانی هسنننتاد که ه
پیامدهای متضناد ناموزونی توسعه در سرمایه داری پیرامونی ایران پرداختهاند .هویژه کدی ا اشاره
ه «شنن همدرنیسنن » یا مدرنیسنن ناقص ،مثله شننده وآمرانه مفهوم مااسنن ی را رای هه آرایش
نیروهای متضاد سا گرا و تجددخواه در چالش نظام پیشین هکارمی رد.
محمدرضننا نیکفر نیز ا طرح انقالب دو ای حضننور نیروهای متضنناد در انقالب ایران را مورد
ررسننی قرار داده ۴7و اشنناره میکاد جاس نیروهای تجددخواهی که در انقالب مشننروطه و جا ش
ملی مصنندق و انقالب ایران علیه اسننت داد هپا خاسننتاد ا روحانی و نیروهای طرهدار سننا و
مشنننروعنهخواه یکی ن ودنند و از هرجام انقالب ایران نمیتوان یک ای ودن آنرا نتیجه گره  .در
میان جامعهشنننااسنننان ایرانی هرهاد خسنننروخاور نیز ،انقالب ایران را از ماظر چالشهای گذار ه
مدرنیته در کشنورهای پیرامونی و این که انقالب هرز شنعار استقالم و آزادی ،چرا ه دموکراسی
ماجر نشد ررسی میکاد.
من در ررسننیهای خود از انقالب ایران (ماا ع شننماره  16و  )17ا تمرکز ر تضنناد سننا و
مدرنتیه ه صفآرایی دو نیروی متضاد در را ر تجدد آمرانه و ناقص پهلوی و شکنگیری یک انقالب
پوپولیسنتی پرداختهام .از یکسنو ط قهی متوسنط شهری راثر همین مدرنیزاسیون شکن میگیرد
که یشنتر درپی مشنارک سیاسی و دموکراتیزه کردن اقتدار سیاسی ود .نامهی سه تن از ره ران
ج ههی ملی ه شاه در خرداد  56ازجمله ازتاب این خواس ود که عالوه ر دشواریهای اقتصادی
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ر حقوق شنننر و خواسنن های دموکراتیک تأکید داشنن  ۴3.ج ههی ملی و گروه خلین ملکی نیز
پیشتر ا شنعار «اصالحات ارضی آری ،دیکتاتوری نه :نشان دادند ا اصالحات اقتصادی و اجتماعی
مشکلی نداشته و گذشته از استقالمطل ی ،خواستار دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی ود که ه آن
ها داده نشند .سا گرایان و ایادگرایان اسالمی اما از همان دههی چهن ا حمله ه نزدیکی شاه و
زرب ،اصننالحات ارضننی ،انقالب سننفید و حق رأی زنان ،نگرانی و ناخرسننادی خود را از ه حاشننیه
رهتن اقتدار پدرساالرانهی دیای و ساتی خود یان داشتاد.
در حوزهی اقتصنادی نیز ،تاها درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی در دههی چهن و آزاز دههی
پاجاه ن ود که دیگر امکان تداوم دول خودکامه و ی نیاز از پاسخگویی ه خواس ط قه متوسط را
 که ه یمن مدرنیزاسنیون پهلوی رشند کرده و از توقعات یشنتری رخوردار شده ود  -را دشوارسننناختنه ود .عالوه رآن ،حران اقتصنننادی در نیمهی دوم دههی پاجاه کشنننور را هرا گره که
نارضنایتی همگانی را در ر داشن  .سه را ر شدن درآمدهای حاصن از شوک نفتی تاها در هاصلهی
 135۴تا  ،1353از یکسو ارادهی شاه را در نفی هرگونه اصالحات سیاسی و تکحز ی کردن کشور
از طریق تشنکین حزب رسنتاخیز تقوی کرد ،و از سوی دیگر ا سوءمدیری اقتصاد رانتی کشور را
ه « یماری هلادی» ۴8دچار سناخ  .ا جهش سرسامآور نرخ تورم از  6.3درصد در سام  1350ه
 ۴5درصند در سنام  ،1356هصنن جدیدی در حیات اقتصنادی کشنور آزاز شد .اهزایش سرسامآور
اجارهی مسنکن و قیم خرید مسنکن ،گرانی و سنیاسن ریاض اقتصادی که در پیش گرهته شد
تاها ه گسنترش نا را ریهای ط قاتی ،آلونکسنازیها و رشند هرچه یشنتر حاشنیهنشیای شهری
ماجر شد که نارضایتی عمومی را دامن زد.
در تمام نیمهی اوم دههی پاجاه نه در اعتراضات کارگری کارخانههای چی سازی و نساجیها
که گاه ه شننکن خونین سننرکوب شنند (نظیر جهان چی ) از شننعارهای دیای خ ری ود و نه در
تظاهرات دانشنجویان که توسط چپگرایان سازماندهی میشد .در اعتراضات حقوق شری شبهای
گوته و تظاهرات دانشجویی پاییز  56نیز ردپایی از گروههای مذه ی ن ود.
شاه نیز ه روحانی و نیروهای مذه ی اهمی خاصی نمیداد (گرچه خشی از آنان در زندان
ودند) و دزدزهاش یشتر سرکوب نیروهای چپگرا و سکوالر ود که پس از آزاز خیزش مسلحانهی
سننیاهکن اوج گره  .پروندهسننازی رای تیر اران مخفیانهی جزنی و یارانش در زندان و محاکمهی

۴3https://fa. wikisource.
ی_سه_نفر_از_سران_ج هه_ملی_ایران_ ه_محمدرضا_پهلوی_در_خرداد_%E۴%30%3C1356نامهorg/wiki/
۴8نگاه کاید ه مقالهای از هریدون خاوند در همین زمیاه:
https://www.
radiofarda.
com/a/f۴-iran-economy-oil-shock-shah-policy-reformsislamic-republic-exports/۴5138500. html.
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گلسننزخی و یارانش و اعدام او و کرام دانشننیان ،جلوههایی از آن ود که هویژه این دومی ه جای
گسترش هضای رعب و وحش  ،نفرت از حکوم را همگانیتر کرد.
میدان دادن شناه ه گسنترش نفود مذهب و مسناجد در دهه پاجاه ناشی از این رداش وی
ود .تیری دژاردن مینویسد:

شنناه ا سننرکوب همهی مخالفان ،مخالف مسننجد را تحمن کرد .او در حالیکه میانهروترین
دموکراتها را دون رح دن ام میکرد ،پذیرهته ودکه مسناجد ه صننورت مراکز مخالف درآید و ه
ملجا و پااهگاهی رای همهی ناراضننیان ت دین شننود .چرا؟ ه دلین احترام ه مذهب؟ خیر؛ شنناه از
هرهرصتی رای توهین ه آخوندها استفاده میکرد ولی داماهی رد مخالف های آنها را سیار ناچیز
میانگاشن و معتقد ود که اصنالحات وی عمیقاً کشنور را ال یک کرده اس  .وی متوجه نشده ود
که رژی دیکتاتوری او دموکراتها و دیگر مخالفان را ه دامان مساجد رانده اس 30.

 30نگاه کاید ه:شاه-حرف-گوش-نمی-کرد-مسعود-نقره-کارhttp://www. jebhemelli. info/.1
31 Abrahamian, E (1883). Khomeinism: Essays on the Islamic Republic. University of
California Press .
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تاهنا پس از تظناهرات منذه ی در ق (در اعتراض ه چا مقاله علیه آی اآ خمیای در 17
دی  56در روزنامه اطالعات) ه این سننو و یاد ودهای چهل پس از آن ه یاد کشننته شنندگان در
مساجد شهرهای گوناگون اس که جامعه ا رنگ دیای یاهتن هرچه یشتر اعتراضات رو رو میشود.
شعارهای گاگ استقالم ،آزادی و عدال اسالمی ه نقطهی پیوندی ین روحانیون ،حاشیاهنشیاان
شنهری ،دانشنجویان مذه ی و تجار ازار دم شده و هتدریج ه خشها ی دیگر جامعه نیز سرای
کرد.
در چاین شننرایطی و در خالء حضننور تشننکنهای اجتماعی و نمایادگان سننیاسننی ط قات
گوناگون ناراضنی از وضنع موجود ،هتدریج جا ش پوپولیستی همگانی علیه شاه شکن میگیرد که
وجه اشنتراک نیروهای شنرک کااده در آن در شعارهای سل ی آن اس  .ا دره آمیختن تدریجی
مطال ات گروههای مدرن شنهری ا تمایالت تجددسنتیزانهی خشی دیگر ،دوگانگی سا -مدرنیته
در ایران ه معجونی پیچیده و اسکیزوهرنیکی دم شد که سر ماشاء انقالب پوپولیستی ایران شد.
آ راهامیان در ررسنیهای خود اشاره میکاد  31خمیایس ه نماد یک جا ش پوپولیستی در
طن خود متضاد دم شد و دین گونه هرایاد تحوم از جا ش پوپولیستی ه انقالب اسالمی گام ه
گام تکوین مییا د.
ایلین شنولیاو روزنامهنگار و نویسنادهی کتاب «آییاههای هارسی» ( )۴001که جزو مساهرانی
هواپیمنایی ود کنه نه همراه آین اآ خمیای نه ایران آمد ،مینویسننند خمیای همچون ره ری
کاریزماتیک و پوپولیس ن از نوعی پراگماتیس ن نیز رخوردار ود و کوشننید نقشهای متفاوتی رای
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گروههنای مختلف انقال گر را ایفنا کاد :او کوشنننید رای روشنننافکران و لی رامهای ملی نماد یک
«دموکرات» شننود ،رای روحانیون یک ره ر ا تقوا ،رای ازاریان و تجار یک هرد معتقد ه اقتصنناد
ازار آزاد و زیر وا سنته ه دول  ،رای طیف چپ و کارگران نماد اورماد ه «حکوم مستضعفان»
و «عدال اجتماعی» ،رای خانوادهها نماد ارزشهای اصنننین و سننناتی و رای کن کشنننور ه نماد
«وحدت و استقالم» دم شود.
کار علمداری نیز در ررسنیهای خود نهتاها ه ویژگی پوپولیستی انقالب ایران در آزاز لکه
حتی ه دول موق رآمده از انقالب نیز که یشنتر خصنل پوپولیستی داشته اشاره کرده و از این
ایادگرای اسالمی را ررسی کرده اس 3۴.
ماظر نحوهی تکوین آن ه دول
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گذار از اقتدار سنتی به اقتدار کاریزما ک
ه اور من اما اسننتفاده از تووری اقتدار ماکس و ر رای هه چگونگی گذار از اقتدار سنناتی در
نظنام سنننلطان مطلقه ه نظام کاریزماتیک دیای ا دور زدن اقتدار عقالنی -دموکراتیک در ایران
پراهمی اس  .و ر در تحلینهای خود (که رهور عدی پدیدههایی نظیر هیتلر ،موسولیای و هرانکو
در اروپا مؤید صح آن پیش یای اس ) هشدار میدهد حتی اقتدارهای دموکراتیک مدرن وعقالنی
نیز در متن حران و ناامای ،یقدرتی و سنرخوردگی ،میتواند اهراد را در جستجوی هوی و امای
و پر کردن خالء روانی ،ه سننوی خودسننپاری عاطفی ه اقتدارهای کاریزماتیک سننوق دهد .هطور
کلی نیز گذار از اقتدار ساتی همیشه ه اقتدار عقالنی و دموکراتیک نمیانجامد ،لکه گاه در صورت
ن ود پیششرطهای مااسب ،ا دور زدن آن ه اقتدار کاریزماتیک خت میشود.
در کشنورهای پیرامونی و است دادی خطر رآمد اقتدار کاریزماتیک در پی انقالبها ،یشتر از
کشنورهای دموکراتیک و پیشنرهته اس  .پدیدههایی چون استالین ،ما و ،کی این سونگ ،کاسترو و
دیگران هرز تفاوتهای چشنمگیر آنان گواه این حقیق اس  .در ایران ا توجه ه ضعف گفتمان
دموکراتیک و نفوذ مذهب ،رچیده شدن اقتدار ساتی ،زمیاهی رآمد اقتدار کاریزماتیک – ه جای
گذار مسننتقی ه اقتدار عقالنی -را اهزایش داد .انقال ی که ا حضننور گروههای ناهمگون هراه اهتاد،
هر چه جلو ره زمیاهی هژمونی آی اآ خمیای که نمادی از اقتدار کاریزماتیک سنیاسننی و دیای
ود را پررنگتر کرد.

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,

 / 17جامعهشناسی گذار از انقالب پوپولیستی به انقالب اسالمی

چ رگی گفتمان ضدامپریال ستی به جای دموکراسی
در سنیاری از انقالبهای ضنداستعماری – ضدامپریالیستی در کشورهای اهریقایی و آسیایی،
سنه پروژهی ملیگرایی ،سنوسیالیس جهان سومی و اسالمگرایی ضمن رقا گاه همسوییهای نیز
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ا این همه ،نه در انقالب مشروطه و نه در دوران مصدق ،چالش است داد و اقتدارهای ساتی ا
ره ری کاریزماتیک در ایران رو رو نشنند .اما انسننداد سننیاسننی عصننر پهلوی و شننکس ن پروژههای
دموکراتیک در آن دو دورهی تاریخی ،در ضننمیر ناخودآگاه ایرانیان گویا این اور را درونی سنناخته
ود کنه ندون رخورداری از ینک ره ری کناریزمناتینک ،راهی رای «پیروزی» وجود ندارد .پیامد
سنرکوب و ناکامی پروژههای لی رام  -ناسنیونالیسنتی و سوسیالیستی توسط ناسیونالیس آمرانه اما
زرب گرای حاک و همزمان میدان دادن ه گسنترش مساجد و نفوذ مذهب ،امکانات سازماندهی در
مسناجد و مراسن دیای و هویژه جذب میلیونها حاشنیهنشنین شهری را که از روستاها رانده ودر
کالنشهرها سرگردان مانده ودند اهزایش داد .مه تر از آن شخصی کاریزماتیک همزمان سیاسی-
مذه ی آی اآ خمیای که مردم ا او از سام چهن و دو ا آن آشاایی داشتاد و جزنی در تاریخ سی
سنناله نسن ه آن هشنندار میدهد ،در تکوین جا ش پوپولیسننیتی ایران ه انقالب اسننالمی نقش
داشن  .هر چه انقالب ایران جلوتر ره  ،آی اآ خمیای یشتر از حاشیه ه متن آمد و توانس در
آن آرایش سیاسی تدریج نقش ره ر الماازع انقالب را یا د.
در شنرایطی که نیروهای چپ ،لی رام و ملی یکسنره توسنط شاه سرکوب شده ودند ،شانسی
رای رقا ا ره ری آی اآ خمیای وجود نداشنن  .شننکسنن سنناگین ختیار و ناتوانیاش در
رویارویی ا اقتدار آی اآ خمیای تاها ه دلین حران مشنروعی در آخرین روزهای نظام سلطاتی
ن ود ،لکه یش از هرچیز نشان از ک رمقی گفتمان دموکراسی در ایران داش  .تحوالت عدی نشان
داد آن دسنته از نیروهای سکوالر چپ ،ملیگرا و لی رامهای مذه ی که تا ه آخر در انقالب شرک
کرده و ا ره ری همراه شنندند ،نیز از خ و هرجام هتری رخوردار نشنندند و خود ه نخسننتین
قر انیان پیروزی انقالب اسالمی دم شدند
ه این ترتیب انقالب پوپولیسننتی ایران که از آزاز اسننالمی ن ود ،ا رچیدن اقتدار سنناتی در
قالب نظام موروثی خ چادانی رای گذار ه یک اقتدار عقالنی نداش  ،لکه ه نظامی کاریزماتیک
هروکاس که پیامدهای مافی همراتب یشتری را ار آورد .تجر هی هاشیس در اروپا نشان میدهد
اقتندارهنای مندرن و عقالنی نیز میتواناد ا چالش اقتدار کاریزماتیک اقتدارگرا و پدرسننناالر رو رو
شنوند .ازاینرو میتوان دریاه چرا انقالب  57در سرزمیای که گفتمان دموکراتیک ،مدرن ،عقالنی
و را ری خواهی جاسنیتی درآن ضنعیف ود ،از یک انقالب پوپولیستی ه انقالب اسالمی و استقرار
یک اقتدار دیای کاریزماتیک و تمام خواه انجامید.
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ا یکدیگر یاهتاد .تجر هی ازلب این انقالبها هرز تأمین اسننتقالم ملی در پس پیروزی  ،الزاماً ه
دموکراسنی ماجر نشند .ه ع ارت روشننتر رهایی خش ودن این انقالبهای ضد استعماری و ضد
امپریالیسنتی ،الزاماً ه معاای آزادی خش ودن آن ن وده اس  .انقالب هاد شاید یکی از نمونههای
نادر موهق در پیوند دادن اسننتقالم و آزادی (هرچاد هیچگاه عدال در گفتمان مرکزی آن حضننور
ننداشننن ) ود کنه اید ولوژی مسنننالم جویانهی گاندی در آن نقش مهمی داشننن  .حام آن که
ناسننیونالیس ن جهان سننومی در اکثر انقالبهای کشننورهای آهریقایی و آسننیایی ( رخالف آمریکای
التین) ا پروژههایی همچون پانعر یس و ناصریس در پی رهایی از سلطهی زرب و تأمین استقالم
ملی دون پای ادی ه دموکراسنننی رشننند یاهتاد .در ایران اما ه در انقالب مشنننروطه و ه در
«نیمهانقالب» دوران مصندق ،گفتمانهای ضنداسنتعماری ا گفتمان ضننداسننت دادی و دموکراسی
دره آمیخ که هر دو ار ه دلین نفوذ مذهب و اقتدار یکهسنناالری پادشنناهی و ضننعف نیروهای
دموکراتیک و مداخلهی قدرتهای خارجی عقی ماند یا سرکوب شد.
«سننوسننیالیسنن جهان سننومی» که ره ری انقالبهای رهایی خش از ویتاام و کو ا گرهته تا
الجزایر و ...را رعهده داشنن نیز هرز کسننب اسننتقالم ملی یا گاه ه ود وضننع اقتصننادی و رهاه
اجتماعی ا دموکراسننی یکسننره یگانه ود .در ایران هرز حضننور مؤثر چپ در انقالب مشننروطه،
جمهوری گیالن ،آذر ایجان ،جمهوری مها اد و رآمد حزب توده در سامهای  13۴0تا  3۴و جا ش
چریکی دههی پاجاه ،این جریان نتوانس ن نقش درخوری در ره ری م ارزات مردم ایفا کاد .ا این
همه خش زالب این جریان در دامن زدن ه گفتمان ضد امپریالیستی هعام ود حام آن که نس
ه دموکراسننی عمدتاً یگانه ود و خشهای سننیار کوچکتری از آن نظیر گروه خلین ملکی مداهع
دموکراسنی ودند .ا این همه چپگرایان ا تشکین سادیکاهای کارگری سراسری ،انجمنهای زنان
و حمناین از جا شهنای اتایکی هویژه در هاصنننلهی سنننامهای  ۴0تا  3۴نقش قا نتوجهی در
نهادسازی در جامعهی مدنی ایران ایفا کردند.
ا سنرکوب و شننکسن های سنناگین دو پروژهی چپ و ملیگرایی از انقالب مشننروطه تا پایان
عصنر مصدق« ،اسالمگرایی همچون پروژهی نوین ضد امپریالیستی» (که نهتاها ا دموکراسی یگانه
و دشننمن  ،لکه تجدد سننتیز ود) ،هویژه در پی شننورش خرداد  ۲۴و در نیمهی دوم دههی پاجاه
رآمدی جدی یاه  .هویژه آن که زرب و حکوم شاه ،هردو ه روحانی همچون ا زار مؤثری رای
مقا له ا کمونیس مینگریستاد و خطر اصلی را جای دیگر جستجو میکردند.
پس از کودتای سام  3۴و گسترش نفوذ آمریکا در ایران ،گسترش انقالبهای رهایی خش در
چهار گوشنهی جهان و شندت گرهتن جاگ سنرد ،گفتمان ضدامپریالیستی در ایران یش از پیش
قوت گرهن  .امری که زمیاههای رخی همسنننوییها ین سنننه پروژهی رقیب ا یکدیگر را هراه
سننناخ  .اسنننالمگرایان اما هرگز دشنننمای و نفرت خود را از چپگرایان حتی در زندانها پاهان
نسنناختاد و هرگز مخالف مشننترک ا نظام پهلوی توهمی درآنان رای نزدیکی ه چپگرایان ایجاد
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نکرد .ه وارونه هرچه یشنتر ه قدرت نزدیک شندند تالش کردند آنتی کمونیسن خود را یشتر ه
رخ قدرتهای زر ی کشنننیده تا تضنننمینهای هتری رای آیادهی ایران ا توجه ه همسنننایگی ا
شوروی هدس دهاد.
پیروزی انقالب اسنالمیشدهی  57و نتایج آن اما هسرع شکاف ین این سه پروژه را  -پس
از رخی همسنوییهای کوتاهمدت ا یکدیگر -شندت خشید و صدای سومی که این ار میتوانس
پس از دو ار شکس در انقالب مشروطه و عصر مصدق زمیاهی رشد گفتمان دموکراتیک و سکوالر
را  -هویژه پس از هروپاشنی شنوروی -در رویارویی ا اسنت داد رجسته سازد ،ازه سرکوب شد و
ایران را درگیر دورهی طوالنی و طاق هرسایی از کشمکشهای تازهی سیاسی و اجتماعی و داخلی
و ینالمللی قرار داد که ار آن ر دوش جامعه هشدت ساگیای میکاد .ه گونهای که گویا انقالب
اسننالمیشنندهی ایران ه ترومای جمعی ایرانیان دم شننده اسنن که خود را همچون گروگان آن
مییا اد و نحوهی خالصی از این وضع ه معمای غرنج چاد دههای آنان دم شده اس .

جمع ادی از ترازنامهی یش از چهار دههی نظام جمهوری اسنالمی ایران نیازماد ررسیهای
دیگری اسن  .آنچه روشن اس ا جلوتر آمدن جامعه شکافهای همگانی و در صدر آن شکاف ین
سناختار قدرت و جامعه اوج گرهته و در عین حام خیزشهای هراگیرتر و سناختارشکاانهی سالهای
اخیر نیز اهسنانهپردازی نظریهپردازانی که ایران را جوالنگاه رقا اصومگرایان و اصالحطل ان دیای
میداناد ،یرنگتر سناخته اسن  .امروز صندای سنوم سکوالر و دموکراتیک جامعه ه گروه خاصی
محدود ن وده لکه از داماه و عمق گسننتردهتری رخوردار اسن  .این که این صنندا در لحظه حاضننر
توان چالش نظ حاضنر را در اهق نزدیک خود ندارد تاها ه مفهوم «گیرکردگی سنیاس » در ایران
معاای عمیقتری می خشد .وگرنه نه تالش رای حفظ اقتدار سیاسی کاریزماتیک دیای و نه امید و
امکان اصننالح نظام در اذهان عمومی جامعه از اورمادی رخوردار نیس ن  .اگر هزیاهی خیزشهای
سنناختارشننکن اال اسنن  ،ه نظر میرسنند واکاش جامعه نه تمکین که نوعی صنن ر و انتظار رای
دس یا ی ه هرص سیاسی تازهای رای خیز دو اره اس  .کاهش امید ه قدرت خارجی رای پایان
خشنننیدن ه اوضننناع کاونی نیز ارادهی معطوف ه تغییر را کمرنگ نکرده اسننن  ،و در عین حام
جستجوی راهحنهای داخلی رای تقوی جامعهی مدنی و چالش نظام سیاسی را رجستهتر ساخته
اس .
ه
ا این همه در یک چش انداز تاریخی اید هشدار داد نگاه آوانتوریستی و خوش یاانه نس
ررهی های دموکراسنی و عدال اجتماعی در ایران گاه مانع از آن شندهاند تا ه دشواری تحقق آن
در سننتری تاریخی توجه کاهی شننود .در واقع از انقالب مشننروطه تا ه امروز خیزشهای اجتماعی
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رای دس ن یا ی ه دموکراسننی و عدال در ایران همواره ا شننکس ن رو رو شنندهاند .هر ار هرز
جنانهشنننانیهنا و تالشهنای صننندای سنننوم  -کنه آنها را نیز اید در متن تاریخی و ا توجه ه
محدودی های زمانی و مکانی خود ررسی کرد -یا ا چالش دو نهاد سلطا و روحانی در داخن و
یا رویکردهای اید ولوژیک و نظامی قدرتماد جهان دو قط ی عقی یا سننرکوب شنندهاند .این که در
آیاده ا توجه ه دگردیسیهای قا نتوجه در قطب سوم جامعه و اهوم اسالمگرایی تا چه حد ممکن
اس ن گفتمان دموکراسننی ،سننکوالریس ن  ،جهانگرایی و عدال خواهی و ت عیضسننتیزی و را ری
جاسنیتی ه گفتمان همهگیر دم شود ،دشوار اس  .اما نمیتوان زمیاههای رواج این گفتمانها را
ننادینده گرهن  .در عین حام ررسنننیهای عمیقتر جامعهشنننااختی ضنننعف گفتمان و نهادهای
دموکراتیک در ایران و ماطقه و حرانهای اقتصنادی و دره ریخته شندن شیرازهی جامعه در این
چاد دهه مسولهای سیار جدی اس و صرهاً ه دلین تجر ه کردن دو شکن اقتدار پیشین (ساتی و
کاریزماتیک) ن اید در ارزیا ی از ررهی های دگردیسنننیهای دموکراتیک زلو کرد .امروزه ایران در
ماگاهی حفظ اوضناع کاونی یا ازگشن ه گذشنته که هر دو اید ولوژیهای یگانه ا دموکراسننی،
اقتدارگرا ،پدرسناالر اس  ،یا انتخاب رویکردی ه سم آیاده در تبوتاب هسر می رد .خوش ختانه
ک تر کسنی ه ه دلین نقد ه نا را ریهای اجتماعی« ،ضد امپریالیس » و انزواجویی یا دامن زدن
ه تاشهای ینالمللی و ماطقهای را معیار مااسن ی رای استقالم و ترقیخواهی میداند که اا ر
آن هر جریان واپسگرایی تاها ه یمن سنننتیز ا زرب از مشنننروعی رخوردار شنننود .ه جای آن
گفتمنانهای ایجا ی همچون مدرنیته ،دموکراسنننی ،همیایسننن  ،عدال خواهی ت عیضسنننتیزی،
سننکوالریسنن و محیط زیسنن گرایی ه ارزشهای هراگیرتری دم شنندهاند که میتواند نوید خش
تضمین امای  ،صلو ،رهاه ا گذار از نظ امروز ه سوی ایران هردا شوند.

