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های ی محوریِ اسلامی شدن جنبشعنوان لحظهدر ایران را اغلب به۷۵۳۱انقلاب سال 

کنند که ناایانگر بازگشییید تدرتاند دین سییییاسیییی و اجتااعی خاورمیانه تلقی می

ی آن، گرایانهفرتهی پیدایش و ماهید اما این لحظه، به علد نحوه ۷سیییاسییی اسیید 

وراند و بذرهای نابودی خود را افشییاند  سییتم و سییرکوب و مقاومد را در بون خود پر

در ایران از سیییال  اسیییلامی بحث من این اسییید که بهار عربی و مفالبد با ماکاید

ی اسییلامی را به های اسییاسییی این لحظهجنبه، شییانشییک یید رغمبه ،تاکنون ۷۵۳۱

سد  رفد اگذارند  گبتاان دینی به شکل غیرلیبرال خود در منوقه در پسناایش می

 سییاختهای و جهانی ی ملی، منوقههای طولانی و پیچیدههای تاریفی در فرآیندلحظه

ی خود را دربر روند  هر یک از آنها عناصر دگرگونی و شاید نابودشوند و از میان میمی

   ی تغییر اسدها پژوهش دربارهی لحظهدارد  پژوهش درباره

گبتاان دینی به شییکل غیرلیبرال خود »بیان این که  پذیرم کهدر هاین آغاز می

آمیز به نظر برسد و بیشتر ماکن اسد تا مدودی اغراق« رفد اسیددر منوقه در پس

توان با مدارک و شیییواهد واتثی تابد یپردازی باشیید تا ااهاراتی که متاایل به گاان

کرد  با وجود این، امیدوارم بتوانم نشیان دهم که درک من از زمان مارر و انتظار من 

یافد ی مشفصی استوار اسد  متی اگر در این تلاش موفق نشوم، از رهاز آینده بر پایه

تند  من کنم که پندار و آرزو نیروهای تاریفی ه یییخود بیا این اسیییتیدلال دفا  می

کوتاه نشان خواهم داد، از ی مقالهپندارم، بنابراین ه تم  هاچنان که در پایان این می

دیگران در شاار ب یاری از نگرم  امیدوارم می انداز آینده به زمان مال و گذشتهچشم

  خاورمیانه شریک باشند یهای من برای آیندهآرزوها و امید

 

  

                                                      

 با عنوان ۸۱۷۲/۳/۲ این مقاله در تاریخ۷ 
 The Making and Unmaking of the Moments: From the 1979 

Revolution to the Arab Spring 

 Transregionale Studien Forumی، افرامنوقه هایدر وبلاگ پژوهش

(trafo.hypotheses.org/9833 ) اسد منتشر شده 
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 بهروز مثظای ۵

 ۲۵۷۵ی اسلامی شدن لحظه
ی اسلامی را به لحظه ۷۵۳۱ی طی فرآیندهای سیاسی لحظه ایران ۷۵۳۱انقلاب  

های تبیدیل کرد  این دگرگونی نف ییید از طریق اسیییلامی شیییدن تدری ی جنبش

من ر شییدند  سیی س  ۷۵۳۱آغاز و به انقلاب  ۷۵۳۱از زم ییتاناجتااعی رخ داد که 

های شییکل دسییی ییه به ۷۵۱۱تا  ۷۵۳۱دگرگونی در فرآیند اسییلامی شییدن انقلاب از 

سییاسی و سرکوب خونینی ادامه یافد که طی آن رهبری نوپای اسلامی هد  تحکیم 

کرد  این تحولات، در پی انقلابی ای دنبال میتدرت خود را با پشیییتیبانی ب یییی  توده

دیگر هاراه کرده بود و های بزرگی از نیروهای چپ و لیبرال را با یکای که بفشتوده

اتییک نیز داشییید، بیه زایش ربیای با ماهید دوگانه ان امید: هیای دموکرخواسییید

ی تاریخ چهل سال اخیر ایران روایدِ داستان ماهید دوگانه ۷جاهوری و خداسیالاری 

 این لحظه اسد 

ربیم و بفش بزرگی از  دجاهوریی جنبهی فرآیندهای اسییلامی شییدن به هزینه

نیروهای چپ و لیبرال که نیروهای اصییلی سیییاسییی جنبش و انقلاب بودند، رخ داد  

بود با استباده از موتثید دینی  یو رادیکالزرنگ خاینی که رهبر سییاسی الله[ ]آید

ی خود برای ک ییب و تحکیم تدرت با بفش مهای از آمدهدسیدو تدرت سییاسییی به

سییی س  اوالاللی اتحادهای مقوثی تشیییکیل داد  مداران بیننیروهای رتیب و تدرت

 اتر کردن و نابودیهای سییاسی به بیتدری  با اسیتباده از تدرت دولتی و دسیی یهبه

  نیروهای متحد پیشین، یثنی رتبای خود پرداخد 

های داخلی کوچک جنگ رشییتهی اسییلامی در پی یک تحکیم و بازتثریف لحظه

و نیز  -ها ها و ترکانهیا، کردهیا، عربآذری -ای منوقیههیای مفیالف جنبش علییه

ر د گ یییترده ینیروهیای دگراندیش دموکرات رخ داد  این فرآیند تحکیم به سیییرکوب

 بار نف تین رئیس جاهوری انتفابی ان امید و برکناری خشوند ۷۵۱۱خرداد 

کارا بیم آشلیبرالی به راز نگاه سیاسی، دگرگونی در ایران از جاهوری اسلامی شبه

نویس تانون اسییاسی خداسیالار را شیاید هیچ چیز بهتر از تغییرات در نف ییتین پیش

                                                      

۷ theocratic 
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یابی ربیم در ایران شییفصییا  در پاریس و سیی س با تدرتخاینی الله[ ]آیدکه  -ایران 

 آذرماهفقیه در  تیابیل درک ن یییازد  در مقیقید، برتراری ولیاید -تییییید کرده بود 

اسییلامی شییدن  ،الاللییابی اسیید  دو بحران بینتدرتی م ییتقیم این نتی ه۷۵۳۲

گیری در سیییبیارت آمریکیا در تهران در کرد: گروگیانرا ت یییهییل انقلیاب و دولید 

روز در  ۴۴۴آمریکایی اسییر شدند و شاار زیادی از آنها  ۳۸که طی آن  ۷۵۳۲ماهآبان

  ۷۵۳۱شهریورعراق در  -اسارت ماندند؛ و آغاز جنگ ایران 

ی به پیدایش بازیگران اجتااعی تازه و مدرن من ر شیید که دین را ی اسییلاملحظه

یابی به هد  نهایی خود ترار دادند  این ی دسیییدها و وسییییلهی ادعاها و اتدامپیایه

بازیگران با در دسیید گرفتن تدرت دولتی، خود، دینِ خود و دولد را دگرگون کردند  

نامم: می ۷هومو اسییلامیکو من بندی را به بار آورد که ی اسییلامی آن صییورتلحظه

مری بلکه ایا ؤرفقط هد  نهایی نه عنوانبهدیدند که ماکاید اسلامی ک یانی که می

بارترین وجه عنوان زیانرا به« ان ان اسلامی»آل ماکن اسید  به علاوه، ربیم تازه ایده

اکنون، چهل سییال پس از  با وجود این،تثریف کرد  خود خواه وه تاامیدبالقّماهید و 

هومو تبییات نییدارد  هنوز اسیییلییامی  نظییاممحوری در تییاریخ ایران، ی این دو لحظییه
ی زندگی آن رو به پایان برد  چرخهدر بحران عایق وجودی به سییر می اسییلامیکو 

 اسد 

پردازم که بهار عربی نامیده شده اسد و اکنون به اختصار به تشریح آن چیزی می

که بحث گذاری انتظارات زیادی ای اد کرده اسد  پیش از آندر نامشیاید این شیتاب 

هیای تاریفی ارائه کنم، بهار عربی را در ن یییبد با لحظیهی تر خود را دربیارهعاومی

  اسلامی رواید خواهم کرد یلحظه

 

  

                                                      

۷ Homo islamicus 



 

 
 

 بهروز مثظای ۳

 ی بهار عربیلحظه
 ها تن برای مفالبد بامیلیون{ی اسلامیسال پس از لحظه ۵۸}، ۸۱۷۷در سیال 

پا خاستند  با وجود این ی عربی بهعرب در سراسر خاورمیانهم یتبد دیرپای  هایربیم

 ،اگر یگانه نبود، شاار نی د، این لحظههای عاومی در تاریخ خاورمیانه کمکه خیزش

های تاریفی و ساختارهای بهار عربی که در کشورهای مفتلبی با پیشینه  شاخص بود

رهبری جوانان آغاز شییید  وان خیزشیییی خودانگیفته بهعندولتی متبیاوت رخ داد، به

کرده و دارای دانش فنی بودنید اما از میان نفبگان هیا تحصیییییلرهبران این جنبش

ی پ ییااستثااری و ها ماصییل دورهسییاسیی و اجتااعی سینتی برنفاسیته بودند  آن

 زهای پیشییین، اپ ییاجنگ سییرد بودند  این مثتررییان جوان، بر خلا  مبارزان دوره

رشییید روبه هنوزهای هرگونیه اییدئولوبی، از جاله ایدئولوبی جنبشتیاتیرپیذیری از 

    اسلامی، مصون مانده بودند

بار بثدی خود، آغازی نوین در فاجثهپیامد رغم این بهار عربی عظیم و گ ترده، به

شییاد و سییرورآفرین بودند و  دادهای آنداد  رویمی را نویدزندگی سیییاسییی منوقه 

های سییاسیی و ایدئولوبیک سنتی واب تگی به جنبشآن کنندگان اکثرید مشیارکد

دهی و ن ییبد مثتدل در سییازمانیافته و بهاخوان الا ییلاین سییازمانمتا نداشییتند  

الا لاین در  اخوانها، گزارش یجنبش مشیارکد نداشد  بر اسا  هاهاین رهبری 

های بهار ها پیوسد  جنبشاعتراضدهی را داشد، دیرتر به مصیر که بهترین سیازمان

ان کنندگهای پیشییین بودند  مشییارکدها یا اعتراضتر از موجتدرتپرتر و عربی بزرگ

عدالد  سیییندِ در های آشیییناهای دینی یا وابهبا وابهخود را های در بهار عربی دغدغه

نابع ملی تری از مها خواهان سیییهم عادلانهآن د کردنمنوقه ابراز ن یینهاجتااعی دیر

ندگان کنبازی رسیای برخاستند  مشارکدشیدند و به مفالبد با ف یاد دولتی و پارتی

وان تنفبگان ماکم شدند  می ترِکرامد و رفتار بهتر و ان انی، هاچنین خواهان امترام

ی مقوق مدنی با خواسییید ای خودانگیفتهعنوان جنبش تودهگبید که بهار عربی به

رایی، گی ملیبه نظریات دیرینه دربارهای اشارهبدون و ومی زندگی بهتر و ماکاید عا

عنوان جنبش گرایی آغاز شد  این جنبش بهسیوسییالی یم، ریدام ریالی یم و اسیلام

  تغییر آغاز شدرای ب ای یگانهتوده
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را مردم سیییقو  ربیم « )»النظام الاسیییقا  یرید الشیییثب»بهار عربی با شیییثار 

آمیز به انقلاب و مقاومد غیرخشیییوند ۷خودتواناندسیییازیاز جنبش !«( خواهندمی

به  کنم  موفقید در تونسکید یآمیز تبر دو انقلاب غیرخشونداجازه بدهید تبدیل شد  

فوریه من ر شیید، یثنی هاان روزی که انقلاب ایران در سییال  ۷۷انقلاب در مصییر در 

ی و مضور گ ترده رخ داده بود  سیرنگونی ربیم مصیر در اتر تظاهرات عاومی ۷۵۳۱

تنها در جهان عرب بلکه مردمی در فضییاهای عاومی بدون تیام م ییلحانه یا کودتا نه

رفد  جاهور عربی از بهار عربی زاده شاار میای بهشیاید در سیراسیرجهان تحول تازه

 شد 

م ی م تقیعلد مداخلهیان و لیبی هاان م یر تونس و مصر را طی کردند  اما به

ی عربی م تقیم ناتو و کشورهای و عرب تان سثودی در یان، و مداخلهایالات متحده 

 توان انقلاب دان د کشیور را نایدو در لیبی، تغییر ربیم در این فار  خلی  ی موزه

 میزان مذهبیتباوت در های دینی و تومی و یا تباوتبا وجود ها تن در سوریه، میلیون

الاللی ای و بینهای منوقهن در دسیییی یییهها ریفتند، ولی در پی آبودن بیه خیابان

های سیاسی و اجتااعی بودند، گرفتار آمدند  کشیورهای دیگر عربی نیز شیاهد ناآرامی

تر و از شیدت کاتری برخوردار بود  در بثضی از این ها کوچکهرچند تظاهرات در آن

  اردند ای وجودهای تودهای از جنبشکشورها، مثل عرب تان سثودی و کوید، پیشینه

و ب ی  مردم بر  ۸مندفرهپایان رهبری  :بهار عربی پایان دورانی سییاسی را رتم زد

ای نوپهای مراتب  این جنبش فرصیتی برای ای اد شبکهاسیا  ایدئولوبی و سیل یله

جاثی فراهم کرد؛ و ی پیوندهای افقی تشییکیلاتی و رهبری دسییتهاجتااعی، انوا  تازه

 یسیییوبه نبس به وجود آورد  از بهار عربیدارای اعتاادبهگران ای از کنشن یییل تازه

به جای سوبه  نامم  اینمی ۵هومو عربیکو  راآن پ ااستثااری عربی زاده شد که من

ها خواهان توجه به عرب بودن، ماکاید ملد - تارکز بر دین و تواناندسییازی دولد

                                                      

۷ self-empowerment 
۸ charismatic 
۵ Homo arabicus 



 

 
 

 بهروز مثظای ۱

ها و نیز جنبش زنان را، انقش فثالان و اعضای سندیک مردمی و مقوق بشر اسد  البته

  انکار کرد  تیویژه در تونس و مصر نبایبه

 

 اسلامی یدگردیسی بهار عربی و لحظه
ی خود را به مدت بهار عربی، با وجود پرطرفداری و گ یترش سیریع، شتاب اولیه

جز کیافی مب  نکرد تا بتواند تغییرات دموکراتیک نهادین مثناداری به وجود آورد، به

قیم غیرم تو طور عاده به لوف جنبش سکولار کارگری، شیاید م یتقیم در تونس به

در مراکش و تا مدودی در کوید  بهار عربی خیلی زود به زم تان عربی رسید  جنگ، 

های ی سیاسی، دسی هو نیز تشیکیل نهادهای تازه اتتدارگراویرانی و بازگشید دولد 

 توان ادعا کردآن بودند  می پیامدهایترین او ملسیییبانه یمتالاللی ای و بینمنوقه

رویدادها در خیلی زود اسییید و باید منتظر تحول آن ی ی ترازنامهکه هنوز برای ارائه

ی اسیییلامی دو ادعا را لحظه وبهار عربی  بین  ابترای اد اوانیم با بتمیاند، اما شیییاید 

  مورح کنیم

ه از ای کپایان یافتن خاورمیانهنف ید، دگردی یی بهار عربی به زم تان عربی با 

 شناختیم،نف ید ترن بی ییتم می بعِطی رُ ۷تیاومید های تحدزمان تشیکیل ربیم

های نهادی و چشم انداز سیاسی و فرهنگی شده اسد  این تغییرات در زمینه زمانهم

 یخاورمیانهتحول در را شیتاب ناشی از بهار عربی  توان سیهمِاند، بنابراین میرخ داده

اای ی آن ادامه دارد، مشیییاهده کرد  شیییکل و شیییِ که فرآیند پیکربندی دوباره نوین

 ی کهی آینده را باید مد  زد، اما توثی اسیید که سییاختارهایهاخاورمیانه در سییال

د نادامه نفواهها پدیدار شیییدند آنمرزهای  و تیاومید تحدهای ای اد دولدپس از 

ی فرهنگی در فرآیند تثریف دوباره دیدگاه از ها در بحران ه ییتند ملد -: دولد یافد

ای تواند در هوید عربی در منوقهو نقشیییی که دین می ترار داریممثنای عرب بودن 

شته، عربی گذهای پانمهم اسد  این فرآیند با فرآیند ویژهبهشیدت متغیر بازی کند به

                                                      

۷ mandate regimes 
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 اکاید عاومیسازی بر مبثثی م متباوت اسد، زیرا به جای دولد مثل ناصیری یم و

 استوار اسد 

عربی بود  با رنگ باختن این دو سیوسیالی م عربی و گرایی ملیاسیلام بفشیی از 

تبدیل به  ۷۱۱۱ی پس از شییک یید گرایی در دورههوید عربی، اسییلام رواید اصییلیِ

 ۷دینپاکداعش، با ای اد روایتی  ویژهبهجهادگرایان،  با وجود این،نیروی مهای شیید  

 انشبرای م لاانان عادی که زندگی اجتااعی و بیگانهنی سُی  از اسیلامِسیرزمین و بی

اسیییتوار بوده اسییید، در مقیقد واگرایی بین  مثینتیاریفیا  بر تثلق به سیییرزمینی 

 در اسییلامیکو  هوموی جهادی اند  ن ییفهگرایی را تشییدید کردهگرایی و عربیاسییلام

ای، از جاله عرب بودن، منوقههای دیگر برد در مالیکه هویدسییر مینشییینی بهعقب

ی عرب بودن توانید اییدهمی   این فرآینیدترار دارنیددر فرآینید بیازتثریف کردن خود 

که در بهار عربی متصور بود، ، هاچنانرا هامبتنی بر ماکاید فرهنگی و سیاسی عرب

 کند امیا 

نیید گرایی بود، اکنون در فرآیی پرش این موج از اسیییلییامدوم، ایران کییه تفتییه

د  ای داربرد و این چالش اکنون بازتابی منوقهدگردی یی عایق هوید خود به سر می

کید بر هوید شییییثی و مااید یبا تاین اسییید کیه ترین نقش ایران در منوقیه مهم

زند  اما بدامن دینی گرایی گان خود به فرتههفرهنگی، سییاسی، مالی و نظامی از واب ت

بیش از پیش در مثرض انتقاد عاومی در ایران ترار این مااید هوید شیییثی ربیم را 

ای که در نزدیک به چهار دهه دهد، آن هم در زمانی که تداوم سییرکوب با گ ییترهمی

ا ب اسلامیکو  هوموی شیثی برای ربیم دشوارتر شده اسد  ن فه هگذشیته ان ام شد

  مشکلات بزرگی روبرو اسد

سیییر  به رفددر پسبرال در منوقه گبتاان دینی در شیییکل غیرلی به بیان کوتاه،

خواهم تا این بحث را جا اجازه میبرد و از این مورو  بای تی استقبال کرد  در اینمی

های مورد بحث در بالا به زبان انتزاعی نظری به پایان ی موریییو بندی دوبارهبیا جاع

  ببرم

 

                                                      

۷ puritanical 
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 ها در تاریخلحظه
هنی ه ییتند  اما زمان نامحدود و زمان ذ هاانندهایی از زمان و ها ک ییرلحظه  ۷

شیدنی اسد  لحظه در اسا  خود که لحظه مشیفص و دیدهناملاو  اسید در مالی

ظه ماف»اسد  با استباده از تاایز مشهور ویتگنشتاین بین  ۷زودگذری شیناسیِارپدید

آن را درکی از رویداد در زمان،  گرایی)کیه بیه منظور این بحث با سیییاده ۸«زمیان -

)که از آن  ۵«زمان - اطلاعات»نامم( و با آن میبلیافیاصیییله پس از آن، یا با فاصیییله 

 گیرم(، بر ذهنی بودنبهره می - یزمان به ترتیب تاریف گذرِ -مرجع  عنوان ماتریسِبه

ورزم  بحث من این اسیید که گذشییته هاواره تفیلی کید مییزمان در هر دو مالد ت

ی دربارهاسیید تفیلی « زمان - اطلاعات»از طریق « زمان -مافظه »اسیید؛ بازسییازی 

پندارم، بنابراین ی تلاتی گذشیته و آینده اسد  من میمال هایشیه نقوه زمانِ  آینده

 ه تم 

ای و ی ملی، منوقهچیدهاجتااعی و تاریفی در فرآیندهای پیاز نظر هیا لحظیه  ۸

  شوندجهانی ساخته می

  گیردهای دیگر شکل میی از دسد رفتن لحظهلحظه در اتر تهر و به هزینه  ۵

  ثدی، فشرده، پیچیده و مورد مناتشه ه تندچند بُ ،تاریخ یهالحظه  ۴

ها شتاب تاریفی و های دیگر ه تند؛ آنو ماصل لحظه ءتاریخ منشا یهالحظه  ۳

  کننداعی ای اد میاجتا

ها در گذار ه یتند و بذرهای برچیده شیدن و شاید نابودی کامل خود را لحظه  ۱

  آیددر نتی ه، ستیز و دگرگونی در تاریخ پدید می ،دربر دارند

ند توانها فقط میدهند  آنتنهایی رخ نایدیگر پیوند دارند و بهها با یکلحظیه  ۱

  از خود باشند پسهای پیش یا هایی مانند لحظهبفشی از ماتریس

                                                      

۷ temporality 
۸ memory-time 
۵ information-time 
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ی شیییااری از ا ناایندههشیییوند؛ آنمی هدیگر انباشیییتها در پیوند با یکلحظه  ۲

ل های بثدی شکها ه تند، به لحظهی آن لحظههای پیشین و پیکربندی دوبارهلحظه

  کنندرگون میدهند و در این فرآیند خود را دگمی

انتظارات فردی یا جاثی و پردازی ها از تهر اجتااعی برخوردارند، گاانلحظیه  ۱

 گیرند دهند و دربر میرا بازتاب می

های از طریق مس هاها با عال سیازگار ه یتند  ای اد و یا تصور لحظهلحظه  ۷۱

  گذارندها تیتیر میدهند و بر آنها شکل میذهنی به اتدام

 هایها، انتظارات و اتدامتوانند اسیییتراتژیک باشیییند  پیوند ت ربهها میلحظه  ۷۷

ها به م یییر کنند؛ آنهای دیگر میتر از لحظهها را پراهایدان ییانی بثضییی از لحظه

  دهندپی شکل میدردادهای پیروی

ها کنند  لحظههیا دارای زنیدگی م یییتقل ه یییتند، اما تغییر نیز میلحظیه  ۷۸

ان امد  ها به عینی شیییدن میکنند و ذهنی بودن آنای دیگری را ای اد میهیلحظیه

گذارند و تاریخ به شییکل ها شییباهد و تناوب به ناایش میها و اتدامبنابراین، گبتاان

ی لحظه شییود  پژوهش دربارهدگرگون می -نامیم می« عصییر»آن را که مثاولا   -موج 

  سدی تغییر و پیچیدگی آن اپژوهش درباره

 تریی مهمامیدوارم نظر من درسید یا بثضیا  درسد باشد  اما این بحث را با نکته

ا م در جریانِکااکان عصیییرِ  ازنگاران آینده بتوانند برم: امیدوارم که تاریخبه پایان می

  کنند یادعنوان عصر دموکراسی و صلح در خاورمیانه به

 

 


