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ایِ آیا حاصل هیجان تودهبیهوده بود؟  75کردن بیهوده است؟ آیا انقلاب آیا انقلاب

د؟ آیا افکنندانستند دارند خود را به هلاکت میمردمان دیوانه و خشمگینی بود که نمی

و  ترینکردن سنتیتاریخ بود یا انقلابی ارتجاعی برای حاکم یهموتور جلوبرند

قابل پیشگیری بود؟ آیا  75 کارترین اقشار جامعه بر امور همگانی؟ آیا انقلابمحافظه

توان گونه میهدفاع است؟ چقابل 75انقلاب آیا ضدیت با زنان در ذات این حرکت بود؟ 

 از آن دفاع کرد؟ 

 و داناساساً بیهودهنه  هاخیر، انقلاب ،این است کهاجمالاً ها به این پرسشپاسخ من 

 ،ایتانهآس اندیحوادث هاچنین آنهمشوند. حادث می هاانقلاب ؛قابل پیشگیریضرورتاً نه 

یکی  ونچهمبشری و سیاست  یهبه این معنا که وجوه مختلف و حتی متناقضی از تجرب

از یک  ها در این واقعهعاملیت انسان گذارند.ها را به نمایش میحوزه ترینپرچالشاز 

ه ترین امید را بسو بیش ترین حد. از یکاز سوی دیگر به کم و رسدبه اوج می سو

سو کاملاً پا در  ز یکاند. اترین سرخوردگیهمراه دارند و از سوی دیگر حامل بیش

 مرزهای شناختی و تجربی هاانقلاباند. از سوی دیگر کاملاً رو به آینده گذشته دارند و

ه طوری نخواهد بود کپس از انقلاب، دیگر هرگز آنتاریخ، گیرند. بشر را به چالش می

 نمود.تر میپیش

ها تمام انسانوبه عاملیت تام گرچهنیز  75انقلاب  هم مستثنی نیست. 75انقلاب 

ل به حداقرا  هاانانس عاملیتزمان هم اشآورندهپدید ، اما عوامل ساختاریِ شتبستگی دا

دفاع است؟ آیا قابل 75. اما آیا انقلاب کم از یک مقطع به بعد چنین بود؛ دسترساند

ترین بخش جامعه بر مقدرات کردن قشریای کور بود برای حاکمیک حرکت توده

 چرا باید از آن دفاع کرد؟عمومی؟ 

 ،اریخ بودت یهبرندموتور پیش سیاسی معتقدم این واقعه در مقام یک جنبش الهیاتیْ

ان یکی زن مثلاً گرچهکاری. به همین منوال حافظهمکردن نه حرکتی ارتجاعی برای مسلط
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ز بسیاری ا گرچهترین لطمه را دیدند و هایی بودند که پس از انقلاب بیشاز گروه

شرکت داشتند خوی پدرسالار را درونی کرده بودند، اما  75هایی که در انقلاب گروه

. درواقع ضدیت با زنان و حذف دادآن جنبش را تشکیل نمی یهجوهر زنانْ ضدیت با

 ها عمدتاً به روندهای پساانقلابی تعلق دارد. آن

 ی انقلاببارهها و رویکردهای امروزی دربرخی از نظریه اًاجمال ابتدادر این بحث 

 یرهباانه دربرای داوری منصفپردازم که می بحثرا مرور خواهم کرد. سپس به این  75

یا  ، تفکیک میان انقلاب و حکومتیکمکم سه نوع تفکیک لازم است: این واقعه دست

حاکمیت اسلامی که پس از انقلاب بر مسند قدرت میان خود انقلاب و بهتر است بگویم 

و سوم، تفکیک میان انقلاب در معنای  ؛دوم تفکیک میان الهیات و شریعت ؛نشست

ت به این موضوع خواهم پرداخ نیز در آخرگرا. ایدئولوژی اسلامو  الهیاتیْ سیاسیجنبش 

نسبت ما با آن چیست و چه اهمیتی برای  تواند با ما سخن بگوید.واقعه می که آیا این

ر انقلاب تغیی یهواسطبهی سیاست افق دید ما دربارهنشان خواهم داد که  امروز ما دارد؟

اند. هایی هستند که به روی ما گشوده شدهافقهای یادشده درواقع کیککرده است. تف

 استدلال من این است که به خاطر امروز باید از آن دفاع کرد.

 رخی ازگوهر ب یبارهاختصار درم، بهازبپردتفکیک که به این سه  پیش از ایناما 

  کنند.نظاره می سال چهلبعد از گذشت  رااین واقعه  که خواهم گفتهایی نظریه

 

 سال چهلانقلاب پس از  یبارهپردازی درنظریه
 یبارهها درهای مختلفی از نظریهانقلاب وجود دارد. نسل یبارهدرهای مختلفی نظریه

آید هر چه از آن واقعه به نظر میاما . نیز شکل گرفته استوقوع آن  عللو  75انقلاب 

وند و از شدچار میتری ها نیز به افت بیشگیریم، تحلیلمی تریی زمانی بیشفاصله

ردها این رویک یهپرداختن به هم برایجا اینشود. شان کاسته میدهندگیقدرت توضیح

 کرد. به دو تحلیل متأخرتر اشاره خواهم فقطنمونه  از باب. بنابراین فرصت کافی نیست
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را  75چرخد و انقلاب های اجتماعی میتحلیلی که این روزها در شبکهشبه ابتدا

آمیز و نه تنها توهیناین تحلیل داند. و تمدن می «هاشهری» به «هااتیهد»یورش 

رین تانقلاب ایران یکی از شهریزیرا اولاً . توزانه است، بلکه مبنایی هم نداردکین

 تر در انقلابکم اتفاقاً روستاییان. د و جلودار آن هم روشنفکران شهریها بوانقلاب

. در گرایی فرهنگی متکی استبر ذاتعمدتاً که این تحلیل  دیگر اینشرکت داشتند. 

درنگ چسبناکِ غلیظ و ب یهها فرهنگ غالباً عبارت است از مادتحلیل قبیل تر اینبیش

آید و ی از اعماق آن بالا میحباببار و بدبوی در حال غلیانی که هرازچندگاه یک

اس ترکیدن این حباب. بر این اس ست ازا انقلاب عبارتاز منظر چنین تحلیلی، ترکد. می

صور ها تجز اینماندگی دیرینه، موتور عقبگرد تاریخی، و عقبانقلاب ایران هم نوعی 

و  توزانه استکینگر باشد، که تبیین بیش از اینگرایی فرهنگی شود. ذاتمی

 هارویکرد در توضیح انقلابترین ضعیفگرایی فرهنگی کننده. درواقع ذاتسردرگم

  شوند.جنبش انقلابی نادیده گرفته می یهترین عناصر سازندکه در آن مهم است

یافت  خلدونهای این نظریه را بتوان نزد ابنبندیترین صورتشاید یکی از قدیمی

معروف انحطاط تمدنی است. بر اساس این نظریه، هجوم قبایل وحشی  یهکه واضع نظری

ها و شهرها است. به ویرانی و انحطاط تمدنآیند، باعث که با غیرت به حرکت درمی

شوند خود گرفتار رخوت و فساد شهر می گزیدن در شهرْ ها با سکنیخلدون، آننظر ابن

خود  خلدون کهپذیر. ابنخود در برابر هجوم قبایل وحشی پیرامونی آسیبیهنوبو به

ر این ز به کار برد. دقاضی و فقیهی مسلمان بود، همین توضیح را برای برآمدن اسلام نی

ای که اسلام را شکل دادند، کاملًا های تاریخی، سیاسی و اجتماعیویژگی طبعاً رویکرد

نشی طرف و خنثی نیست. کبازخوانی تاریخ یک کنش علمی بیشود. نادیده گرفته می

 جلوه کند. شدت ضدسیاسی که بهعمیقاً سیاسی است؛ ولواین

 طورانقلاب به یهو واقع طور عامبهتاریخ ایران در بازخوانی این روزها فرهنگ 

انِ بیمارنشاین رویکرد بیش از هر چیز  ،به نظر من. خاص به دالی محوری تبدیل شده
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ویکردی عمیقاً سیاسی، ر یهدر بازخوانی یک واقعکه  این ،شکست است. به تعبیر دیگر

ه ی نیست؛ بلکتحلیل افت یهدهندنشانفقط  شودتا این حد غیرسیاسی اتخاذ می

ایت دلتنگی برای سلطنت یا حم طبعاً است. برآیند این افولغروب سیاست  یهدهنداننش

 امپریالیستی است.  یهاز مداخل

یست بلکه ن فرهنگی مختص رویکردهای در تحلیل انقلاب ایران تنها متأسفانه ضعف

قلاب ان»نیکفر در ها تحلیل محمدرضا غالب است. یکی از آنرویکردهای دیگر هم بر 

تأیید  رغمبه ،شوم کهای از تحلیلی متمرکز مینمونه چونهماست. بر این مورد « نیدو بُ

بخش انقلاب، از سرخوردگی عمیق نسبت به آن حکایت دارد. به اعتقاد رهایی یهجنب

 سنت در برابر مدرنیتهبندی متناقض و درواقع صف یهدارای دو ریش 75انقلاب نیکفر، 

کند و این دوگانگی آغاز می یبارهدرهشدار ساکن با بهاو بحث خود را ابتداالبته بود. 

به  ای سنتی دانست. اما در انتها خودنباید ولایت فقیه را نظریهکند که حتی تأکید می

 .ردشمابرمی مدرنیته یهنمایندرا و چپ سنت  یهرا نمایندوحانیت و رافتد این دام می

برای . شوندمی نیز کژدیسه عرضه حقایق تاریخیبرخی اند که در بحث او ناگفته نم

 ابوقوع انقل های آخرتا ماه رهبریِ انقلابکند که تکرار میدفعات نیکفر به ،مثال

به  24خرداد  57کم ازدستخمینی چون  د. اما این حرف هیچ مبنایی ندارد.ناشناخته بو

جهاد امروز یا تزی »مصطفی شعاعیان  24که در سال چناناین سو شناخته شده بود. آن

الله آیتها که یکی از آن ان فرستادمجتهدتن از و برای سه نوشت را  «برای تحرک

: نویسدیم تاریخ سی سالههم در جزنی . بیژن جزنی نیز همین تحلیل را داشت. خمینی بود

کاران ویژه صاحبها بهدهای در میان توسابقهخمینی از محبوبیت بی، با این پیشینه»

بورژوا برخوردار است و با امکاناتی که برای فعالیت نسبتاً آزاد سیاسی در اختیار خرده

  5«ای برای موفقیت برخوردار است.سابقهدارد، از شانس بی

                                                      

 .111، ص ایرانی تاریخ سی سالهبیژن جزنی،  1
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تی پس حاما مدرنیته از اساس اشتباه است. -سنت یهتوضیح انقلاب بر اساس دوگان

دام است، باز هم بیرون آمدن از آن آسان نیست. این دوگانگی د وکه معلوم ش از آن

اما در همان حالی که بسیاری مشغول این تحلیل بودند که سنت کدام است و مدرنیته 

کدام، چپاول و غارت در ایران بعد از انقلاب هم به نام سنت و هم به نام مدرنیته در 

 است. یافتهسطوح گسترده جریان 

 

 گانههای سهتفکیک
 برای مفهوم شدن پاسخی که طور که آمد،همان .تفکیک میان انقلاب و حاکمیتیکم: 

تاریخ  یهبرندانقلاب ایران موتور پیشاین که یعنی  در ابتدای این بحث مطرح کردم،

تفکیک  یکم، :گذارمپیش میحداقل سه تفکیک مفهومی را  باید از آن دفاع کرد،بود و 

فکیک ت سوم،و  ؛تفکیک میان شریعت و الهیات دوم، ؛میان انقلاب و حکومت/حاکمیت

 گرا.میان جنبش انقلابی و ایدئولوژی اسلام

اسلامی که پس از انقلاب بر /حاکمیت انقلاب و حکومت در مورد تفکیک میان

ها در اکمیتبسیاری از ح طور خلاصه،به 5ام.تر استدلال کردهیشپ ،مسند قدرت نشست

شوند، اما درواقع ربطی به آن به نام انقلاب و مردم تأسیس می sovereigntyمعنای 

. کنندها خود را تثبیت میشوند که به نام آنپذیر میو با نفی همان مردمی امکان ندارند

ه به به این معنا ک هم، آناستمعاصر سیاسی  یهفلسف هایالبته حاکمیت یکی از دغدغه

ادآور ی نیست.ساساً حاکمیت از جمله حاکمیت قانون با دموکراسی سازگار رسد انظر می

امور  یهکه به معنای ادار governmentجا از حکومت یعنی شوم که در اینیم

زنم. منظورم قدرت حرف می (sovereignty)گویم. من از حاکمیت است، سخن نمی

ع ایستد و درواقبر فراز قانون می قاهره غالباً یهکند. این قوای است که حکم میقاهره

                                                      

 .(1931نگاه معاصر، )تهران:  قدرت مؤسس: حاکمیت یا سیاستبنگرید به: فاطمه صادقی، 1 
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تواند قانون را به حال تعلیق درآورد. منظور من از حاکمیت هر زمان اراده کند، می

 چنین اقتداری است.

به این است: انقلاب  معماشود. طور خاص مسأله میبه هادر انقلابما حاکمیت ا

بر مردمی که حاکمیت توان طور میهاست. حال چقاهره  یهو قومعنای نفی حاکمیت 

طور هچ ،به تعبیر دیگررا تحمیل کرد؟  یاند، حاکمیت جدیدنفی کردهتر پیشرا 

شونده تبدیل کرد؟ به مردم در مقام حکومترا توان مردم در مقام قدرت مؤسس می

 آورند، به نامِها هستند که نظم جدید را پدید میتوان بر مردمی که خود آنطور میهچ

سستی را در گ انقلابْشود. کرد؟ درواقع باید گفت نمی اعمال قدرتها خود آن

 .سادگی پرشدنی نیستکه به آوردحاکمیت پدید می

روری ها ستوان به نام مردم بر آنطور میهیعنی چحاکمیت ه پرسش سندر انقلاب فرا

 این پرسش نه مطرح شد اما در انقلاب ایراناما پاسخی نگرفت.  هرچند ،کرد، مطرح شد

 به نظر من امروز ما باید این پرسش را مطرح کنیم. حالبااینپاسخ گرفت. طبعاً نه  و

جال م اصلاً انقلابپیش از این پرسش انقلاب است. وردهای آدستترین این یکی از مهم

 .گرفت نادیدهرا این پرسش  تواننمیانقلاب پس از اما شدن نداشت. طرح

ی عمیقی وجود دارد. اولاً انقلاب وجه سلبی میان انقلاب و حاکمیتْ درهخلاصه کنم: 

توان به نام مردمی که انقلاب نمیاً ایجابی. ثانیوجه که تشکیل حکومت درحالی ،دارد

 ر بهتها تحمیل کرد، زیرا آن مردم پیشاند، حاکمیتی از نوع اقتدارگرا را به آنکرده

 اند.آن نه گفته

لحاظ گردد. حاکمیت بهبودن آن باز نمیمعضل حاکمیت فقط به ضدانقلابی البته

انقلاب ایران که در آن دال اسلام و خدا  یبارهاین موضوع در مشرکانه است.نیز الهیاتی 

 یگر، انقلاب ایران یک جنبششود. به تعبیر دتر مسأله مینقش محوری داشت، بیش

یابت فردی به ن ت اسلامی بر سالاریِحاکمیت و حکومکه درحالی ،بود الهیاتیْ سیاسی

 theologyجا وجود دارد، دو وجهی است: اولاً از خدا متکی است. مشکلی که در این
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حاکمیت به نیابت از خدا درواقع نفی همان خدایی  ثانیاًنیست.  theocracyبه معنای 

درواقع به معنای  theocracyطور که همان ،کنداست که هر نوع حاکمیتی را نفی می

ن در تناقض. البته این مسأله فقط به حکومت اسلامی پس است و با آ theologyنفی 

ه قدر که بآنبی ،ایمگردد. در تاریخ اسلام ما با این تعارض مواجه بودهاز انقلاب بر نمی

 شکلی بیّن به 75اما در  آن در کار بوده باشد.نقد بندی و کافی اهتمامی برای صورت

 عنوانبه اکبراع به خدا بود. اللهنفی اقتدارگرایی یا ارج 75فت، زیرا انقلاب رخود گ

تر زرگژیک است. خدا ببلکه تئولو ،تئوکراتیک نیست ترین شعار در انقلاب ایرانْمهم

ظلم در این معنا که خدا حاکمی زورمندتر است. بلکه به این معنا که است؛ اما نه 

توان به نام خدا ظلم کرد؛ نمیتوان نمیماند، چون خدا هست؛ به این معنا که نمی

نقلاب اکبر در اتوان به نام او حکومت کرد. اللهحاکمیتی را به نام خدا برپا کرد و نمی

  ت به نام خدا.ست و در جنبش سبز نفی ولایت و حاکمیمیهن ا-شاه-ایران نفی خدا

رسم به تفکیک دوم که به جا میاز این .ریعتتفکیک میان الهیات و ش دوم: 

 ت ازعبارت اس تفکیک میان الهیات و شریعت. الهیات ، یعنیتفکیک اول ربط دارد

قوق سیاست را به ح طور که حکومتْبندی پیشاشریعت و پیشاقانون. هماننوعی صورت

  دهد.الهیاتی را به شریعت تقلیل می یهکاهد، شریعت نیز تجربو قانون فرومی

را  نانقلاب ایرارا باید چدار است. ربرای این بحث از اهمیت برخونیز تفکیک دوم 

لهیاتیْ اجنبش رویداد فقهی؟ نه یک  و تحلیل کرد الهیاتیْ سیاسیجنبش چون یک هم

رای ب این رویکردبه چه معنا است و تحت چه شرایطی شکل گرفت؟ اهمیت  سیاسی

 ؟ چیستامروز 

. ه رومیانل بپُ یهرسالبگذارید با اشاره به یک متن مسیحی به این تفاوت بپردازم: 

ها است و نفوذ فراوانی در مسیحیت داشته. ترینیکی از الهیاتی جدید عهددر  ،این رساله

حیت تین به مسیبا همین رساله بود که آگوسدر اهمیت آن کافی است یادآور شوم که 

ی این نامه مضامین مهم متأثر بود.غایت بهنیز از این رساله گروید. جنبش اصلاح دین 



 

 
 

 صادقیفاطمه  9

 ومیان شریعت  ها پرداختن به این دو مفهوم و تقابلترین آنرا دربردارد. یکی از مهم

است؛ اما الهیات از برای  رانیو حکم از برای حکمبه نظر پُل شریعت الهیات است. 

 طلب و نافی بشارت. گناه و تخطیْ دهنده است؛ شریعت قدرتالهیات بشارترستگاری. 

مفهوم محوری شریعت است، زیرا تا گناهی در کار نباشد، داوری و مجازات ممکن 

: کیش مرگ است . درواقع شریعتْمیردل، بدون شریعت گناه میه قول پُنخواهد شد. ب

 «توانیم به زندگی در آن ادامه دهیم؟گونه میهما که در گناه مردیم، چ»

فهوم م گذارد، اهمیت دارد.می از حیث تفکیکی که میان الهیات و شریعت پُل یهنام

ر زیرا د که شریعت بر حکم و داوری مبتنی است.کانونی الهیاتْ خدا است، درحالی

اری رستگ کننده بلکه در معنای وعده و بشارتِحکم جا با خدا نه در معنای حاکم واین

از  دا در مقام بشارت تفاوت زیادی دارد.کند، با خمی یم. خدایی که حکمامواجه

 توقف در مرگ است. شود. حاکمیتْعاید نمی ایرستگاریحاکمیت 

است به  لچون نسبت مسیحیت سن پُبه اسلام فقاهتی/تشریعی همانقلاب نسبت 

 یهودیت و مسیحیت تشریعی. 

لی هنوز وجه سن پُخمینی در پاریس الله آیت جا باشد اگر بگوییم اسلامِشاید به

 ،یدیگر یهحاکمان یههمچون هر نوع رابطولایت فقیه،  یهنظری ، امااستر مبشّ و ،دارد

که  جاست. درواقع بهبر گناه، تقصیر، مجازات و حکم استوار و نافی رستگاری است

جای انکار خمینی، چرخشی را که پس از انقلاب در رویکرد او ایجاد شد، مورد نقد به

 هیم. قرار د

وی عل یهشیع یهدوگان اتوان تا حدی متناظر بتمایز میان الهیات و شریعت را می

بود اعیان شعاین مصطفی بیش از او، صفویِ شریعتی دانست. اما شاید  یهدر برابر شیع

 .فتگونه به خود گرکه در آثارش رخداد وحیانی کاملاً وجهی الهیاتی و بشارت

نویت مع»بینیم. تعبیر نیز این تفکیک را می 75انقلاب  یبارههای فوکو دردر نوشته

خلاصه ارد. زیادی د یهفاصلو حاکمیت برد، با فقه سیاسی که فوکو به کار می« سیاسی
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اب چه که پس از انقلبا آن اوج یک جنبش معنوی سیاسی یهعنوان نقطانقلاب بهکنم: 

 آمد، در تعارض کامل است. پدید و حاکم شرع رانی شریعت و فقه و حکم یهبا غلب

ی است. و ایدئولوژ جنبشتفاوت سوم میان . میان جنبش و ایدئولوژیتفکیک  سوم:

حکومت اسلامی یک ساخت آمرانه که درحالی ،جنبش بوداوج یک  یهنقط 75انقلاب 

ه کدرحالی ،ویژگی جنبشی و جمعی داشت است. انقلابْئولوژی بر مبنای یک اید

خواهان وحدت را نشاند و جای آن یک خط واحد و بهکرد ایدئولوژی جنبش را حذف 

 چنین به آن معنا است که آن جنبش انقلابیشد. این تفکیک همکلمه و رویه 

ودن درصدد زدگرا ایدئولوژی اسلامکه ، درحالیبودطیف متنوعی از آراء  یهدربرگیرند

تکی م شدن این تخیل و جنبش انقلابیِر ساختهها دبسیاری از افراد و گروه تکثر است.

قرار  امیگرایی در مقام ایدئولوژی مبنای نظام جمهوری اسلاسلاماما بر آن نقش داشتند. 

ن ثنوی به تعبیر دیگر، انقلاب ایرا گرفت و آن جنبش انقلابی را به کلی به حاشیه راند.

  و دو بنی نبود؛ انقلاب ایران چند بنی بود.

 

 سیاسیتخیل 
ه توان بهای مهم آن میشرطگونه ساخته شد؟ از پیشهچ الهیاتیْ سیاسیاین جنبش 

یابی به این درک که رژیم شدن جامعه در اثر دسترادیکالیزه یکم،ها اشاره کرد: این

تدریج شکل گرفت اما به 44مرداد  42از کودتای  پس ی کهدرک ،پذیر نیستاصلاح

کی و نهایتاً با جنبش چری گسترش یافتو سرکوب خونین قیام مردمی  24پس از خرداد 

 ز جملها شرایط اجتماعی و سیاسی ؛ دوم،تبدیل شدناپذیر وندی برگشتبه ر 24در سال 

تگی و وابس ؛ سوم،، حکومتیان، و ارکان دولتدربارو  در شخص اول فساد سیستماتیک

 ؛ چهارم،صورتی افراطی به خود گرفت 44 سال ویژه پس ازبه ریالیستی کهمداخلات امپ

ر برای توسعه بود و س اقتدارگرایانههای که یک سر آن طرح گرانهمدرنیسم سرکوب

 ساواک و سرکوب و شکنجه. آن نیز دیگر
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تخیل یک دار وامدیگری جنبش هر  چونهم این جنبش را بایدگیری لشک اما

یک عنصر قائم بود. در این مفهوم « بازگشت به خویش»بر  سیاسی دانست که

منظور از آن خواست هرچند ارتجاعی نیست. زیرا  ،قوی وجود دارد کنوستالژی

 تر از جنس تخیلاین بازگشت بیشدر تاریخ نیست. بازگشت به یک زمان خاص 

چه اساس آنبر  هم، آنآنگونِ خاطرهبازسازی و متمایل است به  است زمان یبارهدر

لیدی که ظفجا تقابل میان خاطره و حادر این .بودواقعاً چه که نه آن توانست باشدکه می

. تسهاو ثبت و ضبط آرشیوهاگون دارد؛ مملو از اسناد و افظهویژگی ح. تاریخ است

تنها در خاطره و یادآوری رستگاری  حافظه است و مخل آن.ای در میان اما خاطره لمحه

نادِ اس چون بایگانیِهمجا تمایز بنیامینی میان تاریخ ینر انوع ممکن است. داز این 

زند، از دور برق میتاریکی چون نوری در دل دیدگان که همتوحش در برابر سنت ستم

شِ به توحرجوع نه  ،ان استگدیدسنت ستم بازگشت به خویش، احیایِ. مفید است

ای خاطره یادآوریِ ،دیدگان استیِ ستمبه معنای یادآوریِ سنت پیشاهبوط .شریعت

 . مندنازمان

 

 گو با ماست؟ونقلاب قادر به گفتاآیا 
انقلاب ایران، افق جدیدی را به نظر من  در چیست؟ الهیاتیْ سیاسیجنبش اهمیت این 

به روی سیاست و تاریخ گشوده است. تاریخ ایران با این واقعه برای همیشه به دو بخش 

  تقسیم شده: پیش و پس از انقلاب.

مشاهده بود. قابلها اثرات آن تا مدت کهچنان سیاسی کرد جامعه را  75انقلاب 

دن را شاهمیت این سیاسیمثالی  د بابگذاریم. یشدن احتیاج دارامروز هم ما به سیاسی

ترین منتقدان نواندیشی دینی در ایران بعد از انقلاب یکی از جدی .مشخص کنم

اما در این رویکرد دو مشکل جدی وجود دارد: نخست،  ،گرا بودهایدئولوژی اسلام

ی پذیرفتند گوینواندیشان نیز  ،شدن وجه سیاسی و اجتماعی نقد. به تعبیر دیگررنگکم



 دفاع کرد؟ 75باید از انقلاب چرا  02 

از سر ای که های مجنون جوزدهای بود؛ کار تودهانقلاب ایران یک حرکت تودهکه 

شکی نیست که در مواقعی قطعاً چنین بوده، اما . راه افتادند پشت روحانیتجهالت 

دهد حلیل درواقع همان خلطی را انجام میتوان آن را ذات آن جنبش دانست. این تنمی

  جنبش.ردم: خلط میان ایدئولوژی و تر اشاره ککه پیش

که بدیل نواندیشی دینی برای ایدئولوژی، نوعاً یا تفسیر عرفانی بوده یا  دوم این

ای برخاصی دارند.  هایاین رویکردها محدودیت رویکردهای آلترناتیو به فقه. طبعاً

ه بدل زدودمعنویت و رستگاری را به امری فردی و شخصی و سیاست اصولاً مثال عرفان

اصلی این تفکرند. البته این اسلام  یهکند. سروش و ملکیان به نظر من دو نمایندمی

سره کی نیز پرسش از برابری و آزادی کند وزدوده به نولیبرالیسم هم میل میسیاست

گر دیمیان در کالایی به  دین و معنویت همدرواقع، در این بینش، بندد. از آن رخت می

این اسلام نولیبرال به بهترین شکل امروزه در برخی از . شوندتبدیل می کالاها در بازار

زدوده یاستهم س ها. این گرایشنمود داردهای هیأتی و عزاداری عرفانی هایگرایش

سیاسی  معنویت واین رویکرد طبعًا میان املاً سازگار. کا نولیبرالیسم بهم  و اندو شیک

  عمیقی وجود دارد. یهدرفوکو 

و قدرت نقادی  است ترشدهزدودهو سیاست ترغیراجتماعی واندیشی دینی امروزن

با مسائلی مواجه است که با هم وز هننه فقط جامعه هرچند خود را از دست داده است، 

ها هم به آندیگری  بزرگمسائل و معضلات  ،سهل است ،پاسخ ماندندبی 75انقلاب 

پرسش از آزادی و برابری کلیدی است. اما  . طبعاً در این شرایطاست افزوده شده

پایان  ازسخن  نیز به همین دلیلها پاسخ بدهد. قادر نیست به آن نوعاً نواندیشی دینی

نی بازنمود عی چونهمطلبی شامل اصلاح پایاناین . استموجه  نواندیشی دینی یهپروژ

ن آن توات که میاس شدهشکست و مسیر طیشود. درواقع با نظر به آن پروژه نیز می

 تجربه را نقد و ارزیابی کرد.
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طور که مانبود. ه الهیاتیْ سیاسیدادن به نوعی تخیل شکل نیز انقلابقابلیت دیگر 

شدت به اشاره کردم، این تخیل بسیار برانگیزاننده بود. این تخیل با حکومت اسلامی به

ن آ ،نرفته است. به نظر منحاشیه رانده و سرکوب شده است. اما نیاز به آن از بین 

 وها تخیل سیاسی دیگری را شکل دهیم دهد که با مرور شکستتجربه به ما امکان می

 یم. با انسداد سیاسی مقابله کن

ن آاما امروز خود بخش ممکن شد. بر بستر یک خاطره و تخیل رهایی انقلاب ایران

. خواندرا به چالش فرامیتاریخ بدل شده که کل آن تاریخ  یهدر محاصرای به خاطره

نت سدر تمامیت آن به معنای شناساییِ تعلق آن به خاطره لحظه و این شناسایی این 

 . دیدگان استستم

با  گو نشست. در ارتباطوتوان با آن به گفتتنها در پرتو این سنت است که می

تر یقباید عمطلبد. ی میتوان گفت این واقعه هنوز از ما بازخوانهمین سنت است که می

برای ی کنونی اکنون در قالب مبارزه با 75ی انقلاب گذشته در قالب لحظه کاوید.

 . پیوند خورده استعمیقاً  کردن قدرتدموکراتیک

د اصلی انقلاب به نما ی پساانقلابیدر دوره انحصار سیاستبخشی از انقلابیون به اعتبار 

 به بحران فراگیر کنونی انجامیده است،شان ایجاکه عملکرد چهاردههازآن .بدل شدند 75

 کنونی یهمبارزاست.  رفته ی بسیارانییادها از 75انقلاب  یلحظه بخشیرهاییی خاطره

تنها به گذشته  75شکستن حصر انقلاب در گرو درآوردن انقلاب از حصر تاریخ است. 

متکثر در تلاش  محصول جنبشی 75انقلاب مربوط نیست؛ عمیقاً به امروز مربوط است. 

یگانه صدای تاریخ بود. حاکمیت چون کردن صدای حاکمان همبرای خاموش

ر ی پس از انقلاب به انحصاطور که قدرت سیاسی را در دورهمندانِ پساانقلابی همانقدرت

نوعی ایدئولوژی است و  قبضه کردهی انقلاب را نیز در یادها لحظهخویش درآورد، 

 یمبارزهاز اینرو به تاریخ قالب کرده است. نبش ناهمگون ج آنجای  همگون را به

 75انقلاب ی لحظهسازی قدرت سیاسی عمیقاً با دفاع از کنونی بر سر دموکراتیک
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 به نفع خروش محکومانِ  شمارکم ای که صدای حاکمانِچونان لحظه ؛استدرآمیخته 

ای مردمانی متکثر باید دفاع کرد چون طنین صد 75از انقلاب  موقتاً خاموش شد.پرشمار 

 که هم حاکمان 75نقلاب این روایتی است از او ناهمگون بود در خروش بر ضد ظالم. 

رند صآوا مُهر دو همآید. را خوش نمی دیروز پیشاانقلابی و هم حاکمان امروز پساانقلابی

در چهل سال گذشته بر ده است که فقط محصول ایدئولوژی همگونی بو 75که انقلاب 

به دست این دو خصم متقابل را باید شکست.  75حصر انقلاب سریر قدرت نشسته است. 

ی العبور بازخوانی انقلاب قبلی صعبتنگه از تنهاراه دشوار انقلاب مترقی بعدی زیرا 

 گذرد.چون جنبشی متکثر میهم

 75گونه از ین نیست که چهبه گمان من پرسش محوری سیاست در ایران امروز ا

بودن یعنی لابیانقاش بسپاریم؛ بلکه این است که ی فراموشیطور به بوتهعبور کنیم و چه

   .انقلابی بود توانگونه میهچه و چ

 
 

 


