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این دو تحول . انقالب مشروطه و انقالب اسالمی: ایران در دوره جدید، دو تحول اساسی را به خود دیده است

اي اساسی بنیادین که می توان آنها را محصول ورود ایران به دوران جدید خواند، از نظر ماهیت و اهداف تفاوت ه
 اتخاذ رویکرد اصالح طلبانه قبل از انقالب مشروطه و شکل گیري گفتمان انقالبی ین آنبا یکدیگر دارند که مهمتر

گفتمان انقالبی با هدف دگرگونی در وضعیت موجود و به عنوان گفتمانی . قبل از وقوع انقالب اسالمی بوده است
جامعه مطلوب و آرمانی بوده و آرمانهاي خویش را بیرون از ایدئولوژیک، از همان ابتدا به دنبال جایگزینی 

این گفتمان که درون خود سه جریان عمده اسالم گرایی، مارکسیسم و . ساختارهاي حاکم جستجو می نمود
روشنفکري دینی را جاي داده است، تحت تاثیر ورود افکار جدید، اجراي سیاست مدرنیزاسیون در ایران، تحوالت 

 1320ه اي و ناکامی انقالب مشروطه در دستیابی به اهداف خود، براي نخستین بار پس از سال جهانی و منطق
در این مقاله به دنبال پاسخ دادن . کرد و در رابطه با مدرنیته و ساختارهاي حاکم، مواضع انقالبی اتخاذ کردظهور 

 چه بوده و 1320 در سالهاي پس از به این سواالت اساسی می باشیم که علل و نحوه شکل گیري گفتمان انقالبی
را از دیگر انقالبهاي هم عصر خود در ایران و سایر  این گفتمان شامل چه ویژگی ها و جریاناتی می گردد که آن

   .  نقاط جهان  متمایز می سازد

 چکیده
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  مقدمه
ناشی از ورود آن به دنیاي جدید و ستیز براي  شاهد تحوالت اساسی در تاریخ معاصر، ایران

، چون تجزیه سرزمینی ی تحوالت بزرگدر کنار. آن می باشدپیوستن و یا دوري گزیدن از 
د نهضت تنباکو، قیام خیابانی،  ماننجنبش هاي استقالل طلبیشکل گیري ه استعمارگران، سلط

 نفت،  صنعتنز قاجاریه به پهلوي، نهضت ملی شدتغییر سلطنت در ایران ا ،قیام جنگل
  ناشی از سیاست مدرنیزاسیون فروپاشی اجتماعینگی وبیگانگی فره، از خود مرداد28کودتاي 

 است که بر سرنوشت دادهدو تحول بنیادین رخ در ایران دوران جدید،  دیگر، و دهها وقایع
 چنین تاثیراتی نه تنها در حوزه . نهادي عمیقثیرتأ بسیاري از کشورهاي جهان حتیکشور و 
 در همه حوزه هاي ي، بلکه به طور فراگیر)تغییر در روابط و نهادهاي قدرت (سیاست
، هویت، شعر، ارزشها و هنجارهاي رفتاري( رهنگی، ف)شیوه تولید و روابط تولید (اقتصادي

  اجتماعی،)یاز نظر هستی شناختی و معرفت شناس( فلسفه  علم و،)ادبیات، هنر، موسیقی، فیلم
  و اجتماعی امنیت مساله مهاجرت، گروههاي مرجع،تغییر و ترکیب جمعیتی،خانواده، مانند (

  .ختاري بوده است عمیق و سا، در حوزه بین الملل حتیو )جمعیروابط 
 در تاریخ  یعنی انقالب مشروطه و انقالب اسالمیبا وجود اهمیت این دو تحول بنیادین    

 بین این دو  اساسی هايو نتایج حاصله تفاوت از بعد نحوه پیدایش ،معاصر ایران و جهان
به عنوان انقالب یاد م 1906/ ش 1285 مشروطیت سالجنبش گرچه از  . وجود داردتحول

 همچون انقالب شود، و آن نیز بیشتر نه به خاطر تحوالت منجر شده به این واقعه، بلکه می
 همچون شکل گیري پارلمان، انتخابات، کابینه، قانون  آن پس از وقوع به علت نتایجمریکاا

اساسی، احزاب سیاسی، محدود سازي قدرت حکومت، توجه به افکار عمومی که همگی براي 
رچوب انقالبهاي بزرگ قرار را در چها آن  کهباشد  می، به وقوع پیوسته اند بار در ایراننخستین
 و  عملکرد، از نظر ماهیت  به وقوع پیوست،1357 سال در ولی این تحول، با آنچه که می دهد،

 بعد از کهرد و سر برآ پس از سقوط رضا شاه، ایران گفتمان انقالبی در.  متفاوت استنتایج،
، شکل گیري ذهنیت  انقالبیگفتمان منظور از . گردید بدلفتمان غالب، به گ1342قیام سال 

: 1372بشیریه،( است جایگزین سازي ا هدفوجود برادیکال در مبارزه با حکومت و نظم م
 ازسوي ،شناخت این گفتمان که به هیچ وجه ساختارهاي فعلی را به رسمیت نمی . )10-5

 واقع شده که سرانجام به پیروزي خود در سال  هاي متعددي در این سالها مورد حمایت گروه
  . دست یافت1357
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 انسجام، هدف و از ،برنامه، رهبري  داراي، گفتمان مشروطهبرخالفکه  1گفتمان انقالبی   
اي  به دنبال تغییرات اساسی به منظور دستیابی به مدینه فاضله، همه مهمتر ایدئولوژي بوده است

  هاياین گفتمان با پی گرفتن روش(Keddie, 1983:576-598). که از قبل ترسیم شده بود بود
  هرگز در صدد آشتی با حکومت ویت،، بر خالف مشروطت آمیز و رادیکالمغیر مسال

ي نوینی را طرح  حکومت و ساختارها،، بلکه از پیش براي خوده استساختارهاي حاکم نبود
 انقالب می توانست تحقق و تداوم ، بلکه تنها از طریققابل توقف نبوده  ریزي کرده بود که

 .یابد
رهبري و ترسیم مدینه ایدئولوژیک بودن، ،  و ساختارينهدف تغییرات بنیادیگذشته از    

سبب تمایز گفتمان انقالبی دهه هاي د و نفاضله که ویژگی هاي تمام انقالبها را شامل می شو
قالبی را طرحی نو در تاریخ ن گفتمان اد، می بایدن با گفتمان مشروطه می گرد1320پس از 
این گفتمان چرا که  . نیز متمایز می سازدي هم عصر خودرا از سایر انقالبها  که حتی آنخواند

با ، در نهایت  بدل گردید1340 پس از دهه  میان همه گروههاي سیاسی غالبکه به تفکر
 در حالی که  دو قطبی سکوالر و الییک، و" در جهان کامال  و معنويیصر دینا عنپیروزي

 ینئو لیبرال و جهانی شدن دوران پسا مدرن میالدي در حال ورود به 1975جهان پس از سال 
مذهب چون روح  [ از دیدگاه فوکویی ، سبب شکل گیري و گشایش تاریخی جدیدبوده است

توسعه غالب هاي   که مطابق الگوه)53-70: 1379فوکو، ( گردید] در یک جهان بی روح 
، غیر قابل انتظار می )30-35: 1378سو،.ي (تکامل تاریخی هگل و داروینخطی و نظریه 

 آکادمیک و غیر آکادمیک جهان  در محافلامري که خود عامل برانگیختن توجه بسیاري. ودمن
   .شد

 جدیدي در ایران  از پدیده می باید کهکرداین مساله را مطرح  فرضیه به عنوان یک می توان
. در دوران معاصر می باشد "ی گفتمان انقالب" عنوان باقلی تان مسگفتمظهور  و آن سخن گفت
را از دیگر انقالبهاي عصر خود متمایز   بوده که آنداراي معانی و عناصر خاصیاین گفتمان 

 این است که این گفتمان در واکنش کرد دیگري که می توان مطرح فرضیهدر ادامه . می سازد
اسیون در ایران شکل مدرنیزسیاست مدرنیته و   ویژه عصر خود بهپدیده هاي ناهمسانبه 

 گفتمان  در عین حال.کرده استجداي از گفتمان غالب جستجو  معانی جدیدي را وگرفته 

                                                   
1. Revolutionary Discourse 
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خود می باشد خاص  ا، محصول تاریخ و شرایط زبانی به عنوان گفتمانی مجزانقالبی در ایران
  .خواهد بودل بررسی  قابي دیگردر ارتباط با آن عناصر و پدیده هاتنها که 
  

  چهار چوب نظري
تحلیل «نظریه ، می توان برگزید چوب نظري که براي بررسی موضوعچهاریکی از    

در  .اندیشه هاي جدید براي گفتمان اهمیتی بیش از خود تاریخ قائلند. می باشد »1گفتمان
خی که در زمان و  از قواعد بی نام و نشان تاری استمجموعه ايکردار گفتمانی «فوکو، دیدگاه 

ا زبانی یفضایی که دوران معینی را می سازد، و براي قلمرو اجتماعی ، اقتصادي ، جغرافیایی و 
از نگاه مک  ( Focault,1972,117 )».مشخص، همواره شرایط کارکرد بیانی را تعیین می کند

مان جریان و به تعبیر بهتر گفت. ، پدیده ، مقوله یا جریان اجتماعی استگفتمان« دانل نیز،
ارنست الکالو و  نزد )205: 1379نوذري،( ».بستري است که داراي زمینه اجتماعی است

مجموعه معنی داري از عالئم و نشانه هاي زبان شناختی و فرا زبان «، گفتمان  نیزشانتال موفه
 که هر "واقعیت" گفتمان در این مفهوم، تاکیدي است بر این ».شناختی تعریف می شود

 بلکه " ایدئولوژي"گفتمان نه تنها جايهمچنین ندي اجتماعی داراي معنی است ؛ صورت ب
 و آن را به مثابه یک متن تصویر و تحلیل می کند؛ گفتمان هرگز به یندنشمی  " اجتماع "جاي 

، گفتمان ها قادر به انسداد و ت فهم نمی شود ، لذا از این منظرمثابه سیستمی بسته از تمایزا
در این نگرش ، هویت هاي اجتماعی و سیاسی محصول .  و هویت ها نیستند اتمام مفاهیم

/ واقعیت و ایده آلیسم/ اي اندیشهگفتمان ها فرض شده و به این وسیله در تقاطع بین مرزه
  ( Laclau & Mouffe,1985 ).رئالیسم معبري گشوده می شود 

 مارکسیسم  نقد اندیشه هايبه منظور 2"پروبلماتیک"     لویی آلتوسر نیز با طرح مفهوم 
از دید او پروبلماتیک یعنی افق دید . کالسیک، تحلیلی گفتمانی در باب مسائل ارائه می نماید

پروبلماتیکی براي خودش هر . عصري به صور گوناگون ظاهر می شودو اندیشه که در هر 
پروبلماتیک هاي براین قرار گرفتن درون بنا. گان و مفاهیم به همراه داردمجموعه اي از واژ

نحو تازه با هر پروبلماتیکی جهان را به . مختلف موجب نگاه کردن متفاوت به جهان می شود
  ,Althusser(می داریم و در نهایت واقعیت وابسته به نگاه ماستاي می سازیم و  بر پا  

1997:67.(  
                                                   

1.Analysis of Discourse 
 2. Problematic 
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ک فلسفی، در منوتیسط هانس گئورگ گادامر ، متفکر هرتو 1" سنت"کار گیري واژهه       ب
، مفسر نمی از دید گادامر. اهمیت گفتمان است خود تاکید بر نحوه ، نیزحوه حصول فهمباب ن

بلکه او در سنت به سر برده و از آن متاثر است . تواند خود را از افق معنایی خویش به در آورد
 از سنت ما نمی توانیم. ثر از تاریخ و سنت استأفهم و درك ما نسبت به همه امور،  مت. 

بیرون آییم و آن را همچون موضوع و ابژه بنگریم و از آن به مفهوم عینی و خالی از تاثیرات 
همچنین سنت صرفا چیزي نیست که آدمی از وجودش با خبر باشد و آن را . تاریخی برسیم 

 (Gadamer, 1988:360). خویش بشناسدأبه منزله منش
فکر بزرگ و تاثیر گذار فرانسه ، گاستون باشالرد ،      توجه به مفهوم گفتمان را در آثار مت

 در فرانسه 1960باشالرد که یک نهضت بزرگ ساختگرایی در دهه . کردنیز می توان مشاهده 
ایجاد کرد، با هدف کشف رابطه میان صورت هاي خیالی با مفاهیم علمی، نظریه خود را در 

مفهوم بنیادي "نظور باشالرد از م.مریکایی پارسونز ارائه می دهدا مقابل ساختگرایی
در مقابل ساختگرایی پارسونز و اصالت کارکرد این است که در هر زمانی "ساختگرایی 

گر چه جامعه کلیتی و ساختی . ساخت هاي تازه اي از جامعه و از معرفت از نو برپا می شود
م از صورت پس در هر زمان یک انسجا. هم پیوسته است اما ساخت تاریخی است نه ازلی ه ب

  .( Bachlard,2003 ) هاي جدید مرکب از اجزاء صورت می گیرد
پیوند  نیز هاایدئولوژي گفتمان و میان می توان ، اهمیت گفتمان چیستی و از جداي      

گفتمانهاي  . در عصر جدید یاد نمود2" گفتمانهاي ایدئولوژیک "برقرار ساخت و در نهایت از 
بر آمده   در عصر جدید فردي و جمعی هايهویتعانی و ممورد نظر در پی خالص سازي 

، مفاهیمی موهومند که اغلب به واسطه ایدئولوژي هاي کلی پرداز عصر مدرن معانیاین . اند
هویت ها همواره نا خالص ، مرکب ، آمیخته ، نا تمام ، معانی و ، رواین از عنوان شده اند؛ 

 تصورمی شود، تعین " غیر"سیله آنچه در قالب سیال ، گذرا و در حال بازسازي هستند و به و
  . و تشخص می یابند

؛ در مقابل، ایدئولوژیک بوده استگفتمانهاي  جزیی از پروژه هاي نیامع    خالص سازي 
د وجهی بودن کنترل شناسی ناخالصی و ترکیب و چنار چنین پروژه هایی به معناي بازانک

ي  به عنوان مقوله ا و معناییصور هر گونه هویتت )1377بشیریه،(.  خواهد بودمعانیناپذیر 
، تصوري غیر تاریخی است؛ به عبارت دیگر چنین یکدست، خود مختار، ناب و خالص
                                                   

1.Tradition 
2. Ideologic Discourse 
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داعیه .  بر می آیدمعانی در مقام بازسازي و تجدید  ایدئولوژیک است کهيتصوري تنها تصور
 به واسطه  است که اي، مذهبی و قومی محصول آگاهیخلوص فرهنگی، زبانی، ملی

  .  کلی پرداز جدید مطرح شده استژیک وایدئولوگفتمانهاي 
  و معناییایجاد هر هویت. ساز نیز هستندمعنا پردازند، 1لوژي ها چون غیریت    همه ایدئو

 همچون خانه دربسته اي معانیدر نهایت .  استدر عین حال به معناي ایجاد مرز و حصر
از لحاظ زمینه تاریخی تجدد چون به یک معنا . هی نیستد که اغیار را در آن رانتصور می شو

می کند که تنها را دچار نوعی دلتنگی براي گذشته  می سازد ، همگان " بی خانمان "همگان را
به این معنا .  می شود"آلیزه ایده "ا ییک بعد یا بخش ایدئولوژیک خاص تبلور می یابد و  در

ه اي مشخص نیست بلکه معناي زگشت به گذشتیابی و بازگشت به خویشتن به معنی باخود
 ( Sarup,1996:chap4 ). است"جدید"خویشتنی سیس خود و أآن ت

به سخن دیگر، هویت سازي ها و .  هستند"انسان ناب" در پی کایدئولوژیگفتمانهاي      
سازي ها محصول ساختارهاي قدرت گفتمانی اند که در هر زمان ضلعی از منشور یت غیر

 از این رو میان  )108: 1380ستاري،( .زیان اضالع دیگر برجسته می سازندیت را به پیچیده هو
ایدئولوژي هاي مختلف به . ایدئولوژي ها و هویت سازي پیوندي تعیین کننده نهفته است

، سوسیالیسم، بنیاد ، از مدرنیسم گرفته تا سنت گرایی، ناسیو نالیسمعنوان دستگاه هاي گفتمانی
، در پی تاسیس هویتی خالی از تعارضر خالف منطق دیالکتیک تاریخی گرایی و غیره ب

 و  معنادئولوژي می انجامد، در تولیدشرایطی که به تولید ای. یکپارچه و ناب و خالص بوده اند
  )118: 1383بشیریه،(.غیریت نقش اساسی دارد

آن عناصري از  که در شکل دادن به ند یک سازه اجتماعی ا هاهویتمعانی و      بنابراین 
و به  )Hosbawm,1990:10(دن، اختراعات و مهندسی اجتماعی دخالت داردستاورد هاي انسانی

 اریخ و دیگر قرائت ها درك می شودطور کامل تنها در متن یک رشته مراحل در دیگر ت
 )Gellner, 1983:48.( 

زات و کنش هاي ، بر چگونگی تولید و سامان یافتن تمای2"رهیافت گفتمانی"در مجموع     
گفتمانی و انکار نقش هر گونه عامل طبیعی و نیز عنصر و کارگزار اجتماعی از قبل موجود در 

تحلیل گر گفتمانی ،  نزد به بیان دیگر،.  تمرکز دارد هویت هامعانی و شکل گیري و تعریف 
 بدعت "، و "سنت ها"، "عدم استمرارها" و " استمرارها "هویت در گردونه اي تنیده شده از

                                                   
1.Otherness 
2. discursive  theory    
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،  "هم زمانی"و"در زمانی"ي بر تافته از مناسبات  و در رابطه ا" انقطاع ها" و "تکرارها"، "ها
  شکل "غیر عقالنی" و " عقالنی " ، " ناسازواره" و" سازواره"،" همنشینی"و "جانشینی"

معنی یابی یا هویت یابی محصول موقعیت ، از این دیدگاه،   )136: 1383تاجیک،( .می گیرد
معنا خاصیت ذاتی واژه ها .  بر ساختگی بودن آن داللت دارد  کهت و جایگاه سوبژه استمنزل

 از ماهیتی " معنا"براینبنا.  توافق استهمیشه نتیجه توافق یا عدمبلکه و اشیاء نیست، 
، گفتمان ، البته. ر گفتمان ها کسب می نمایدقراردادي برخوردار است و  هویت خود را در بست

شکل و ماهیتی پایدار مزین نیست ، لذا مرزهاي هویتی همواره لرزان و منزلت ها و خود بر 
 است ، 2"مدلول" و1"دال"معنا و هویت حاصل رابطه بین. ش اندع هویتی مستمرا در ریزمواض

آنچه مفهوم و مصداق . لکن هیچ رابطه ذاتی و از قبل ارزانی شده اي میان این دو وجود ندارد
هویت ها در بستر در یک کالم . می دهد، رابطه اي قراردادي و سیال استرا به هم پیوند 

 که تار و پود هر یک بر ، متحول و غیر شفافی شکل می گیرندگفتمان هاي روان، متغیر
متفاوتی استوار  3نظام هاي صدقی" و "روابط قدرت " ، "اط متعالی نق"،  "دقایق"، "عناصر"

   )11-22:  21،ش1384تاجیک،( .است
  

  فرایند شکل گیري گفتمان انقالبی در ایران 
به شکل گرفته و  به بعد 1340 دههاز س په  از گفتمان انقالبی، گفتمانی است ک   منظور

جایگزین سازي با قدرت حاکم از طریق و روابط  یرات اساسی و بنیادین در ساختاردنبال تغی
 اي شکل گیري گفتمان انقالبی دره ریشه. ضله بوده استاهدف تحقق آرمان شهر و یا مدینه ف

 بخشی دیگر در عوامل  ئل داخلی واایران متعددند اما همچون سایر تحوالت، بخشی در مس
  : که می توان به برخی از آنها اشاره نمودخارجی ریشه دارند

رسالت دیگري  غرب را به عنوان غرب مسیحی می شناختند و ، ایرانیان تا دوره قاجار-1
فکر می کردند ایرانیان ، ا مدتها پس از سلطه غربیانحتی ت. ي غرب قائل نبوده اندر از آن براغی

 مواجه شده مسیح براي گسترش دین با هجوم مسیحیان به سرزمین هاي اسالمی
 آشکار شد هجوم جدید غربیان گرچه ادامه بعدها در حالی که  )44-45: 1384مجتهدي،(.اند

 اقتصادي و  استعمارجداي از. استآن متفاوت  است اما ماهیت همان جنگ هاي صلیبی
                                                   

1. Signifier 
2. Signified 
3. truth regimes 
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 ابتدا  در کهمی باشد است، ورود افکار جدید آنچه از اهمیت اساسی برخوردار ،سیاسی غرب
 به عنوان ابزار  پس از مدتی خوداماها گردید  به تدریج همراه با غربیان وارد دیگر سرزمین و

ن سنت چه در غرب و چه در کشورهاي  اگر در دورا. کشی بیشتر در آمداستعمار براي بهره
وهاي فکري و نیرو ستیز میان اسالمی از جمله ایران، تضاد اساسی که سبب شکل گیري 

بی و یا قومی و قبیله اي بوده، اما ، حول محور تضادهاي مذهسیاسی مختلف می گشته است
 که به طور ته اس مدرنیته بودباسنت تضاد میان ، چنین تضادي حول محور پس از ورود تجدد

 در )1 (.دصوص تفکر اسالمی در تضاد می باشبنیادینی با مبانی تفکر شرقی به خماهوي و 
 و یا غلبه تفکر این جهانی  پذیري و تجربه محوري واقعیتحالی که بنیان تفکر مدرن را

از این جهت سبب تشکیل می دهد، مبناي تفکر سنتی را متافیزیک و حقیقت می سازد که 
لذا می توان نتیجه گرفت که پس از ورود مدرنیته به ایران، شکل .  گشته استنشانتمایز میا

 حول محور تضاد طبیعی و ماهوي میان سنت و  و سیاسی اجتماعی فکري،گیري نیروهاي
مدرنیته بوده است که رفته رفته با اجراي سیاست مدرنیزاسیون در ایران، به شکل گیري 

      .نجامیدگفتمان انقالبی ارادیکالیسم و 
 در حالی که انقالب مشروطه و اکثریت مشروطه خواهان با رویکرد شیفتگی نسبت به -2

توان از آن به  اي که می  به گونه،کردندمدرنیته و غرب از فرایند مدرن سازي کشور حمایت 
اسیون زمقابل مدرنی که در ه استبود» واکنش « ، گفتمان انقالبی نوعی کردتعبیر » کنش « یک 

توسط کسانی به اجرا  " عمدتامدرنیزاسیون در ایرانبرنامه   (McDaniel,1991).به وجود آمد
حیت کسانی که به هیچ وجه صال. آمد که در درجه اول به قدرتمند شدن آنها انجامیده بوددر

 همدلی و عدم ، فلسفه و شرایط ظهور آن مدرنیته درك نادرست ازدلیلمدیریت نوسازي را به 
سازي  به عبارت دیگر، روند مدرن. اند  نداشتهمصلحت عمومرعایت  و  اجتماعیمعضالتبا 
 که  صورت پذیرفت افراد و طبقاتیترین و خودمحورها توسط مستبد ترینن در این سالایرا

، آگاهانه و با توانست به تدریج ون در حالی که میمدرنیزاسی. ه استسرانجام آن ناکامی بود
زده و  اب، توسط همین مدیریت به صورت ناموزون، شتجام گیردان جامعه همدلی و همراهی

بر خالف بسیاري  این روند  از آنجا که(Parsa, 1985:623-675). بدون مالحظه تحقق پذیرفت
 است، هبود)  در مشارکت با جامعهو نه(تحمیلی از کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه، 

عقالنی و طبیعی ش لاچه جاي ب) ها  درك سنتبه جاي(از طریق عجین شدن با سنت ستیزي 
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 با این تفاوت که اگر بازنده این جنگ در ؛مدرنیته به جنگ میان آنها منجر شدسنت و میان 
  .ند ند، در این دوره متجددین بوده اجریان پس از انقالب مشروطه شریعت مداران بود

: ر بر داشته است هدف عمده را د چندش1285 انقالب مشروطه در ایران در سال -3
 و مردمهمه جانبه محدود سازي قدرت حکومت از طریق برقراري نظام پارلمانی، مشارکت 

  و، عدالت اجتماعیجبران عقب ماندگی ها در تعیین سرنوشت خود، گروههاي مختلف
یکی از مهمترین علل پیدایش گفتمان انقالبی در ایران، ناکامی انقالب . استقالل از بیگانگان

 پس  بلکه بر عکس،)399-411: 1387رهبري، (.یابی به اهداف خود می باشدته در دسمشروط
نظامهاي توتالیتر را به  از مدتی جاي خود را به نظامی استبدادي با ابزارهاي مدرن داد که آن

 و به ویژه مشروطه در صورتی که به اهداف خود دست می یافتانقالب . شبیه می ساخت
حاکمیت تحقق آورد و مانع از می ادي آراء و افکار مختلف را فراهم زمینه هاي مشارکت و آز

 شاید با واکنش از پایین جامعه مواجه نمی د،یگردمی  و از باال به پایین ، یکسان سازیکسویه
   .گردید

وع جنگ سرد در عرصه جهانی رشکل گیري گفتمان انقالبی در ایران با ش از آنجا که -4
  » ایدئولوژیک « این گفتمان نیز به شدت،ن تحت تاثیر چنین فضاییابرای، بنهمراه بوده است

، گرایی  وحدت ایدئولوژیها آرمان گرایی، ویژگی مهم این ایدئولوژي همچون سایر.بود
 که مشخصه مهم ه استاي بود  و ترسیم مدینۀ فاضله)غرب  (  گرایی، غیریتحقیقت مداري

 پس از  گفتمان انقالبی )6-15: 1379 تامپسون،(.دمآ ن بیستمی به حساب میرتمامی تفکرات ق
اي  ا ترسیم جامعهد جهانی و داخلی، و بجو با نقد و نفی واقعیت هاي مو در ایران،1320سال 

ماتیک، یز که همراه با رهبري کاره است داراي پیروان سرسختی نیز بودنقصانآرمانی و بدون 
 در واقع ایدئولوژي هایی .انددیدي بوده  و استقرار ساختار جدرصدد براندازي ساختار موجود

 ،تی روشنفکري که خود به یک ایدئولوژي تبدیل شده بود حم وس مارکسی،چون اسالم گرایی
خطاب غیرهایی  یکدیگر را به عنوان ،در رو در فضایی ایدئولوژیک همگی به صورت رو

 نشانده ومت دستحک و  در خارجریالیسمپکردند که به علت داشتن دشمن مشترك یعنی ام می
 در .کردند  همکاري میظاهر بهت در مقابل هم سکوت پیشه کرده بودند، و یا  موقتاً در داخلآن

 جز نبرد پیام دیگري نداشت، به ،هاي پررنگ و وسیع  با خط کشیجهانیفضاي این دوران، 
  .آورد  می سر برو رادیکالیسم اي که حقیقت تنها در عرصه جنگ  گونه
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 در ایران، شکل گیري  گفتمان انقالبیپیدایشعلل ه اشاره شد، از دیگر  همانگونه ک-5
 متمایز سازي و ، در فرایند بر این مبنا همه ایدئولوژي ها.استبوده » غیریت سازي  « گفتمان

ر به گونه اي طبیعی صورت می  که این امبه خود هویت و معنا می بخشندغیریت سازي 
 اندیشه هاي لیبرالی، پس از انقالب مشروطه در ایران، .)D.Volkan,1985:219-243(پذیرد

سرانجام سبب همچون غیرهایی ظهور یافتند که در مقابل یکدیگر  الیستی ناسیونمارکسیستی و
ظهور اندیشه هاي دینی . رستاخیز سنت و در راس آن مذهب گردیدندرادیکالیسم و به ویژه 
ه است که هم از سوي  بودايتیزانه نتیجه حرکت هاي دین س، 1320رادیکال پس از دهه 

پس از  به صورت گفتاري، نوشتاري و رفتاري نیروهاي جدید روشنفکري حکومت و هم
 به دین به عنوان عامل عقب حمله ، وطن گرایی وتجدد خواهی . یافتگسترشمشروطیت 
 یی در عرصه ادبیات و سرایندگ و حتپس از مشروطه به ویژه در مطبوعاتقبل و ماندگی که 

 و در نوشته هاي افرادي چون آخوندزاده، آقاخان کرمانی، ایرج میرزا، میرزاده  می شداشاعه
 شعراي بهار، عارف قزوینی، الهوتی و فرخی موج می زد دهخدا، ملک ال،عشقی

مجالتی چون روشنفکران داخل و خارج کشور در  از سوي  و سپس، )41: 1382آجودانی،(
مت نوان زمینه هاي فکري شکل گیري حکوبه ع» ایرانشهر« و »رعلم و هن«، »آینده«، »کاوه «

ومت پهلوي اول نیز در دوران حک ) 109-115: 1383بهنام،( می گشت، و تبلیغ مطرح پهلوي 
در کنار .  دنبال گشته و حتی به صورت جهت گیري اصلی حکومت درآمده بودبه شکل عملی

ب مشروطه که حتی به ترور آیت اهللا بهبهانی  انقالآن فعالیت هاي مارکسیستی از همان ابتداي
 و سپس به شکل جدي تري در دوره پس  )500: 1381صفایی،( از سوي همین گروه انجامید،

اشاعه افکار  که در قالب حزب توده و در طرفداري از امپریالیسم روسی و 1320از 
  ویژه رادیکالیسم و بهرادیکالیسم همگی سهم مهمی در برانگیختن  گردید،مارکسیستی جلوه
 ترور احمد کسروي که در مخالفت با افکار ،1320 در آغاز دهه براي نمونه. اسالمی داشته اند

 آغاز شکل گیري می توان،  را از سوي گروه اسالمی فداییانمذهبی هیچ پروایی نداشت،
  .گفتمان انقالبی خواند که بعدها به شکل سیاسی تري به ترور دیگر افراد انجامید

واکنش به عقب ماندگی ایران به وجود  گفتمان انقالبی نیز در ، همچون جنبش مشروطه-6
 ولی ،ه استصدد حل مسأله عقب ماندگی بودلذا از طریق انقالب و جایگزین سازي در . آمد

 ، توسعه غربمسیرساخت که به جاي  دي را مطرح می جدی»راه توسعه« مشروطیت،بر خالف 
 ،گرا اي مادي  توسعه غربی را توسعه،این گفتمان. داخلی بوده است ةداار مبتنی بر عناصر و
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تر  تر و استثمار وسیع  فقر گسترده،امپریالیستی و سرمایه دارانه خوانده که به تضاد طبقاتی بیشتر
خواهان این گفتمان اي که توسط هوا  لذا راه توسعه)107-157: 1377حاضري،(شود، منجر می
 به  ها  مشارکت توده،بوده و بر خود کفاییو اخالقی هاي انسانی  به مبتنی بر جن،شد مطرح می

 عناصر و نیروهاي داخلی متکی بود و نتیجه آن ،و بر استفاده از منابعر پایین جامعه اقشاویژه 
 ضمناً این توسعه مبتنی بر فرهنگ بومی و .شد نیز چیزي جز برابري و عدالت خوانده نمی

   ,Stauth(پذیرفت نمی را وده، و تحمیل الگوها و ارزشهاي غربی  نیازهاي جامعه ب وها شیوه
له نحاین . توان از آن به عنوان راه توسعه بومی یا غیر غربی یاد کرد از این رو می ).1991

که تمدن   معتقد بود،یاد نمودنیز  »تمدن مدار«له نحتوان از بخشی از آن به عنوان  فکري که می
بایست با کسب استقالل خود دست  و مولد نیست، بلکه می ان شده اسالمی دچار بحر-ایرانی

  .)147-154: 1373رجایی،( به تولید زند
 ، سبب گردیدها داخلی و جهانی و نفی آن هايناخرسندي از وضعیت موجود در عرصه -7 
آرمانشهر در گفتمان . له روي آوردوي ترسیم آرمانشهر و یا مدینه فاضگفتمان انقالبی به سکه 

 بود رسیم گشتهت» تاریخ « از مبناي تبیین تازه اي براً لزوم،نقالبی، همچون همه ایدئولوژي هاا
 که می توان از آن به تفکراین مطابق با . برآورد می شد  جامعه آرمانی آینده،که بر اساس آن

ر حرکت بشري را از قبل مسی و می توان  آینده قابل پیش بینی استیاد نمود،» تاریخیگري«
چنین تفکري بر این ). 131-144: 1374کاتوزیان، (ه و براي آن برنامه ریزي نمودرسیم کردت

 پدیده ها به صورت تکاملی مسیر حرکت و تحول قرار دارد کهو داروینی  هگلیفلسفی  بنیان
 . در حال حاضر نسبت به گذشته خود کامل تر و نسبت به آینده ناقص است و هر امريبوده

 همان تکامل تاریخی مسیرنقالبیون، انقالبها براي ساخت جامعه اي بهتر و در لذا از دیدگاه ا
مدینه اي که در آن همه پدیده ها .  که در نهایت به مدینه فاضله خواهد انجامیده پیوستبه وقوع

ظلم و ستم،  به تکامل نهایی خود دست یافته و جایی براي فقر، بی عدالتی ها، نابرابري ها،
     )1380مانهایم،( .عمار نخواهد بوداستثمار و است

 در  »ینوستالوژیک«  احساس دیگر در گفتمان انقالبی، پیدایشنکته اساسی و مشترك  -8
و جوامع در حال گذار » تاریخیگري «  که خود از ویژگی هاي تفکر می باشد جامعه و رهبران
، به علت بریده شدن ل گذارحاجوامع  در  هاانساناز دیدگاه کارکردگرایانه، . به شمار می رود

از سنت و دلبستگی هایش و عدم پیوند عاطفی، احساسی، عقلی و منفعتی با تحوالت جدید، 
فته که در نهایت تشویش روحی دست یااحساس خطر و ناامنی، و  ،عدم اطمیناننوعی به 
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. رداندگمی  را برقبلیشانو اطمینان  به هر آن چیزي خواهد شد که آرامش سبب روي آوردنشان
(Johnson,1982:12-39) حاالت روحی که به طور طبیعی این  یکی از ،در این وضعیت

 به  گذشته است که در سطح کالنحسرت نسبت بهنوعی   رخ خواهد داد، ایجادبرایشان
  جامعه اولیه،در تفکر لیبرالیسم  حسرت آلود،این گذشته .اعی منجر خواهد شدواکنش اجتم

اندیشه ، و در )جامعه برابر و فاقد مالکیت  ( ر سوسیالیستی، کمون اولیه، در تفک)جامعه آزاد (
 نوعی تالش  انقالبهای تماماز این جهت،.  است)جامعه عادل  ( هاي دینی همان جامعه نبوي

در تمامی و نوستالوژیک  تفکر تاریخی گري )81-96: 1370بشلر،(. گذشته اندبراي احیاي
 به نمایش  »بازگشت به خویشتن«  ایران، به شکل تئوري  در1320 انقالبی پس از گفتمان

  .جوامع در حال گذار به شمار می رودگفتمانی درآمد که از ویژگی هاي 
قسمت . امپریالیسم نیز بوده است در مقابل» جهان سومی «  گفتمان انقالبی، گفتمانی -9

یکی استعمار بوده و حتی اي از این گفتمان، اهداف و تبلیغات آن معطوف به نقد و نفی  عمده
ادبیات جهان سومی به ویژه پس از جنگ دوم جهانی به . باشد می وجودي آن  هايعلتاز 

 واحد یار به صورتب ین بوده و ا و استثمار و تحقیر  مشترك ناشی از سالها استعماریصورت
وم، در این سالها و در تمامی کشورهاي جهان س. ه چنین وضعیتی سر به طغیان گذاردعلی

  شمال و جنوب، غرب و شرق،گفتمان انقالبی و رادیکال به منظور تغییر روابط قدرت
 این گفتمان از یک سو . و امپریالیسم و جهان سوم شکل گرفتات، و مستعمرگراناستعمار

سوي دیگر علیه قدرت هاي بزرگ  هاي دست نشانده داخلی را هدف قرار داده بود و از رژیم
ب بین الملل، خواهان لمقابل نظام غا رو پس از پیروزي در  از این(Castle,2001).به پاخاست
 در حالی که حمایت گسترده . حق خویش را طلب می نمود، شد خود با آنهاتغییر روابط

 این گفتمان را به ،هاي ملت قدرتها از رژیم هاي دست نشانده و مقاومت در مقابل خواسته
  .سوي انقالبی تر شدن هدایت می نمود

 در مقابل مدرنیته بوده است که بیشتر چنین  واکنش نوعیگفتمان انقالبیدر حالی که  -10
 ر از سوي دیگ وگشت  میازاسیون بزواکنشی به نحوه عملکرد مجریان آن و فرآیند مدرنی

میان سنت و مدرنیته و ماهوي  طبیعی و ناشی از تضاد ذاتی  نیزچالشاین  از ي دیگربخش
ضدیت «نکته الزم است که ضدیت با مدرنیته در این دوران بیشتر در قالب ذکر این  ،ه استبود

گیرد که با یکی  طیف وسیعی را در بر می گفتمان انقالبی،رو   این از.شکل گرفت» با غرب
 این مجموعه با  و مخالفت امپریالیسم و غرب به نقد لیبرالیسم،کردن مدرنیته، سرمایه داري،
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اي  عهشود، غرب را مجمو ه شامل طیف گسترده روشنفکري نیز میچنین نقدي ک. اند پرداخته
هاي  اي وجود دارد که داراي ویژگی مقابل آن شرق یکپارچه در، بودهبیند که قابل تفکیک ن می

، اومانیست، سکوالر، غیر  مادي یعنی غربفتمان غرب از دید این گ.باشد منحصر به فرد می
را از غرب   که آنمی شودهویت مستقل و متمایزي مل شاشرق نیز داري، و  سرمایه و اخالقی
غربیان و در راستاي خود ار توسط  چنین تمایزي میان غرب و شرق نخستین ب.سازد جدا می
 هویت سازي براي غرب و مدرنیته در مقابل شرق و سنت و یا عقب ماندگی و توسعه سیاست

و به » متن«ر گرفتن غرب درون  که سبب قرا )1382 و 1377سعید، ( دیافتگی شکل گرفته بو
نقالبی در ایران و تمامی کشورهاي شرقی و ادر واقع گفتمان .  راندن شرقیان گشته بود»حاشیه«

 متمایز علیه سیاست» حاشیه ها«می توان واکنش انقالبی در دوران جدید، به ویژه اسالمی را 
متن «  عملی غرب و یا همان نظري و تحقیر کننده  جویانه و برتري یکسویه، سرکوبگرانه،ساز،

  .دانست» 
  

  گفتمان انقالبیویژگی هاي 
فلسفی،  ـ، سبب شکل گیري جریانهاي سیاسی، فکري ضاد میان سنت و مدرنیته در ایرانت 

آن  گردید که قبل از  پس از انقالب مشروطهدینی، فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی وسیعی
با تاکید بر چهره نخست  [ کرد کالن لیبرالی، با سه روجریان نوگرایی.  نداشته استدوجو

پذیرش چهره دوم مدرنیته یعنی توسعه و عدالت [  کمونیستی ، ]  یعنی دموکراسیمدرنیته
با  [ سیسوسیال دموکرادموکراسی اجتماعی یا  و]  آن  چهره نخستاجتماعی همراه با نفی

[  و بنیادهاي آن  از مدرنیتهدر دفاعبا اشتراك ، که همگی  ]دو چهره مدرنیته تاکید بر هر 
اساسی در تقدم ختالف  اما با ا،] و قانون گرایی خردگرایی، سکوالریسم، علم گرایی، اومانیسم

 پس از انقالب مشروطه، و در بی درنگ،  و توسعهبرابريعدالت، با کثرت گرایی میان آزادي و 
د، نخستین جریان مدرن در  شکل گرفته اناتحاد تاکتیکی با یکدیگر علیه سنت و سنت گرایان

،  اساسی و مدنینوانیقتدوین  چون مجلس و يدهاي جدیداسیس نهأایران بوده اند که با ت
در خصوص بنیادهاي [  )247: 1340آدمیت،(. دست گرفتندا درسکان هدایت مشروطیت ر

دومین .] تجدد و تفاوت میان چهرگان نخست و دوم آن در بخش یادداشتها توضیح داده شد
یان مهم، سنت گرایانی بوده اند که شامل سه طیف گسترده و قدیمی یعنی محافظه کاران جر

آنها با وجود اینکه از جهت . ند می گشتیعت مداران و عدالت محورانزمیندار، شردرباري و 
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با یکدیگر اشتراك داشته اند، اما از نظر اهداف و رسالت  قرار داشتن در گفتمان سنتی
  و قدیمی با هدف حفظ امتیازات موروثیفظه کارانامح. اختالفات اساسی با یکدیگر داشته اند

  و در نفی مدرنیته دفاع از مذهببا هدفبه رهبري شیخ فضل اهللا نوري خود، شریعت مداران 
، آخوند خراسانی و شیخ عبداهللا مازندرانی با هدف عدالت مدارانی چون آیت اهللا طباطباییو 

 پذیرش نهادها و نه تفکر مدرن براي حل مشکالت کشور و رفع عقب ماندگی و استعمار، به
در حالی که در این ) 1377زرگري نژاد،(.مخالفت و یا دفاع از مشروطیت و نوگرایی پرداختند

عدها به  که بو تجدد می باشیموري در عرصه مذهب دوران شاهد شکل گیري جریان نوظه
این جریان که با پذیرش نهادهاي جدید و برخی از وجوه .  گشتجریان نوگرایی دینی موسوم

 علم گرایی، تکنولوژي  آزادي هاي اجتماعی، قانونگذاري، توسعه، خردگرایی،تفکر غرب چون
سید رادي چون  توسط اف است،، در صدد سازگاري میان تجدد و مذهب با یکدیگر بوده... و 

 الدین اسدآبادي، آیت اهللا نایینی، حاج اسد اهللا ممقانی، مال عبدالرسول کاشانی و دیگر لجما
         )1383آجدانی،(.علماي نوگرا در ایران و جهان اسالم پایه گذاري گردید

 هايبانقالسیع در عرصه جهانی چون حکومت پهلوي در ایران و تغییرات وشکل گیري با  
پایان جنگ هاي جهانی و   و بخش اعظمی از جهان، آغاز1917روسیه در اکتبر در ی کمونیست

 ساختارها و  دولتها، پیدایش نظام جدید جهانی با، و آثار به جاي مانده از آنهااول و دوم
 که  کشور جدیدي به نام اسراییل و تحوالت منطقه اي مانند به وجود آمدنبازیگران متفاوت

ترکیب جریانهاي به وجود آمده  ،رستاخیز اسالمی علیه غرب بوده استخود عامل مهمی در 
 سقوط حکومت نوگراي پهلوي اول همراه باکه ،  نیز دگرگون گردید انقالب مشروطیتپس از

تغییر صنعتی شدن، که تبعات گسترده اي چون  ،و شکل گیري فرایند مدرنیزاسیون در ایران
  در پی...ورود یکسویه مظاهر غربی و  به مذهب، حملهبافت جمعیتی، تغییر چهره شهرها، 

 که با یده انددگربراي نخستین بار در ایران منجر به شکل گیري جریانات جدیدي ، داشته است
   .به پیدایش گفتمان انقالبی در ایران انجامیدندتغییر رویه و تفکر برخی از جریانات گذشته 

طیف گسترده اسالم گرایان، مارکس گرایان و شکل دهندگان به گفتمان انقالبی که شامل سه 
مدرنیته و غرب رویکردي از نقد تا نفی حکومت، خصوص  شوند، هر یک در فکران مینروش
 در مقابله با  ریشه در افکار شیخ فضل اهللا نوريقبل از همه که اسالم گرایی. اند گزیدهبررا 

بار نخستین ، نوان یک ایدئولوژي به ع دوره جدید در ایران دارد، مشروطه طلبجریانات مدرن
این   )318-319: 1377آبراهامیان، ( . تدوین گردیدفداییان اسالم توسط گروه 1320در دهه 
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 موجود وضعیت تغییر دددر صدر دفاع از نقش مذهب در جهان معاصر،  جریان شریعت مدار،
غرب قر، تمسحکومت  در مقابل  ورآمدهسیس حکومت اسالمی باو ایجاد نظمی جدید براي ت

 به سیاست نفی روي آورد و براي کشور، هویتی ،پنداشت  را یکی میسهو مدرنیته که هر 
هاي اسالمی و هویت  مستقل از غرب و فرهنگی جداي از مدرنیته درون چارچوب سرزمین

نجم (.بوده استدر ضدیت با معیارهاي تجدد هاي آن کامالً  دینی جستجو می نمود که معیار
 گرچه تشیع به عنوان یک مذهب از ابتدا انقالبی بوده است و در )359-381 :1377آبادي،

اما به ) 17-18: 1372عنایت،(موضع مخالف داشته است، همواره مقابل حکومت هاي جور 
د قصبا رویکردي انقالبی و در غالب بسیج توده ها، عنوان یک ایدئولوژي در دوران جدید که 

و ضدیت با راي احکام شریعت اسالمی توسط دولت اج تشکیل حکومت به رهبري روحانیت،
تأثیر  که تحت شودمحسوب می  1320 داشته باشد، پدیده اي جدید پس از سال غرب را

» راهنماي حقایق « و » حکومت اسالمی جامعه و «  شاید جزوه .عوامل یاد شده به وجود آمد
، بتوان  می گرددترسیم  اسالمی"چهارچوب یک حکومت کامالنواب را که در آن تمامی 

 از خارجترسیم جامعه آرمانی نخستین  و حتی نخستین بیانیه و مانیفست حکومت اسالمی
 بیشتر براي اجراي شریعت و ،مذهبی در ایران قبل از آن گروههاي . خواندچارچوبهاي موجود

 از این پس مقاومت می زدند، امامبارزه و  دست به دیگرافکار مذهبی یا دفاع از دین در مقابل 
 مذهبی دیگر، بلکه با فلسفه اي بوده است که  و نحله هايمبارزه جریانات اسالمی نه با افکار

 )سکوالریسم (  و یا دخالت مذهب در امور سیاسی و اجتماعی)ماتریالیسم (از اساس با مذهب
ر  و در عص دینی در گذشتهبه عبارت دیگر، اختالفات و مخالفت هاي )2(. استمخالف بوده

 و فلسفه و تصوف، اخباریون و اصولیون، مانند اختالف میان شیعه و سنی (»درون دینی«سنت، 
 »برون دینی« ،، این اختالفهابوده، در حالی که در دوران جدید) یتیا اسالم با مسیحیت و یهود

هیچ گونه  ه است که از نظر ماهويبی با افکار مخالف مذهب بود تفکرات مذهو در مخالفت
زمانی ظهور یافت که مذهب آن  شکل جدید  اسالم گرایی در.ري با یکدیگر نداشته اندسازگا

به عنوان عامل عقب ماندگی از سوي تمامی افکار و گرایشات جدید مورد حمله قرار گرفته 
  .بود چنین مقابله اي اساسی تربدیهی است که رو   از این.بود
هاي معرفتی آن،  یادنچهرة نخست مدرنیته و ب با نفی مطلق 1 یا شریعت مداراناسالم گرایان 

 را با اصالحات اساسی و بر بنیادهاي مذهبی، اخالقی و انسانی که بهمدرنیته تنها چهرة دوم 

                                                   
1.Theologism  
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همچنین این جریان خود را  .دانستند شود، قابل قبول میمی منجر نتایج مطلوب براي نوع بشر 
جوم تفکر لیبرالی غرب دفاع نماید، بلکه موظف می دانست که نه تنها از نقش دین در مقابل ه

 نوظهور پس از انقالب مشروطه  حکومت و برخی جریانات  در برابر افکار ناسیونالیستی آناز
 گرچه آغاز شکل گیري اسالم گرایی در . دفاع کند نیز جریانات کمونیستیماتریالیستیافکار و 

اندیشه هاي رهبر آن، نواب صفوي،  توسط فداییان اسالم و در رادیکال و حتی مسلحانهشکل 
هیأت هاي اسالم گراي دیگري از جمله ، توسط گروه1340تبلور یافته است، اما پس از دهه 

 حزب ملل اسالمی، جامعه روحانیت مبارز و برخی دیگر تداوم یافت،  موتلفه اسالمیهاي
ان اسالم، به ایران و جه و در نهایت به علت رشد اسالم گرایی در )110: 1371کرباسچی،(

    . دست یافت1357 در سال پیروزي و حاکمیت مطلق
در ایران به عنوان ایدئولوژي کمونیستی نخستین بار در جریان که  نیز 1تیسمارکسیجریان 

 و سهم عمده اي در پیروزي مشروطه  شکل گرفت و توسط مهاجرین قفقازانقالب مشروطه
الب ، در ق قدرتمندیبه صورت )1381اتحادیه، (ست، نیروهاي استبداد صغیر ایفا نموده اطلبان بر

 رویکردياین جریان نیز به عنوان .  در صحنۀ سیاسی کشور ظاهر شد1320 دهه در حزب توده
و ) … نظم، برابري و عدالت و  تکنولوژي،توسعه،( با وجود پذیرش چهرة دوم مدرنیته مدرن

مدرنیته یعنی نخست    با چهرة،)ه گراییعقل گرایی، اومانیسم، سکوالریزم و تجرب(بنیادهاي آن 
همچون  و نموده مخالفت … نسبی گرایی، تساهل و  دموکراسی، فردگرایی، کثرت گرایی،

 در حالی که این گروه با ؛خواند ژوایی میررا بوها آن، یی خود اروپالکانس مهمبنیانگذاران و 
 لیبرالغرب سلطه ر مقابل  د،نمود تفسیري مادي و دیالکتیکی، با سنت و مذهب مبارزه می

همین گروه . داد داري لقب می  امپریالیسم سرمایهآنبه  و هکال اتخاذ نمودموضعی شدیداً رادی
داري را در ایران  بود که نخستین بار ادبیات امپریالیستی، غرب ستیزي و ضدیت با سرمایه

ارگر و زحمت کش  در دفاع از قشر ک اگرچه خودي ایرانی، مارکسیست ها.ه استترویج نمود
 و  بورژوابه مخالفت با غرب و در سیاستی همسو با ابرقدرت شوروي کمونیستی،جامعه 

به منظور ایجاد حکومت مستقر در ایران که آنرا دست نشانده امپریالیسم غربی می خوانده اند، 
کرد رویاشاعه برخاستند، اما به علت  اشتراکی و فاقد مالکیت  برابر،"جامعه آرمانی کامال

 همراه با )414-425: 1377آبراهامیان،(ماتریالیستی اشان در مخالفت با مذهب،دیالکتیکی و 
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  در دوران معاصر ظهور اسالم گرایی درسایر اندیشه هاي مدرن چون لیبرالیسم و ناسیونالیسم،
   )3(.نده ا نمودبه منظور دفاع از دین نقش مهمی ایفا

 ياه  دهه در نیز گروه جدیدي از روشنفکريارکسیستی، و م اسالم گراجریان هاي   در کنار 
 دوران مشروطه به جاي پذیرش ان که بر خالف روشنفکرند گرفت شکل1320پس از سال 

لیسم غربی و با امپریابه ویژه  کهاین عده . ندشته امدرنیته، نسبت به آن انتقادات شدیدي دا
، ه و مبانی آننسبت به مدرنیتنتقاد با ا ، برخاستندت مخالف بههاي آن در جهان سوم سیاست

 که در این زمینه تجربه اجراي ردندک  هویتی مستقل جستجو می در مقابل غرب،براي شرق
 )137-146: 1384میرسپاسی،(.مدرنیزاسیون در ایران پس از مشروطه نیز بی تاثیر نبوده است

 یعنی  تجدد  چهرةو و با وجود پذیرش هر دهابطه با مدرنیته دست به گزینش زدآنها در ر
شرقی، اسالمی و ( هویت بومی  ی فرهنگبنیادهاي فلسفی ورا با  ، مبانی آندموکراسی و توسعه

اي از  هاي گسترده  طیف از روشنفکري گرچه الیههمیندرون  .دانستند  سازگار نمی )ایرانی
 آیت ابی، دکتر یداهللا سحگان،رجالل آل احمد، دکتر شریعتی، مهندس باز(ات اسالمی یشگرا

 ملی بینش هاي، )خلیل ملکی و جریان نیروي سوم(یستی س مارکبینش هاي ،)…اهللا طالقانی و 
، جریان روشنفکران ) اخوان ثالث، احمد کسروي، صادق هدایت،حسین کاظم زاده ایرانشهر(

 بینش هاي و ... )صمد بهرنگی و ابتهاج، شفیعی کدکنی، شاملو، ساعدي، جمالزاده، ( ادبی 
 و ویژگی ندوجود داشته ا )398: 1387رهبري،()احسان نراقی و داریوش شایگان( علمی

باوري، هویت مستقل در  خود ،»بازگشت به خویشتن« اعتقاد به تئوري  نیزمشترك همۀ آنها
در ش آن بوده است، اما ر نقد مدرنیته و نه نفی و پذی،ه با تهاجم فرهنگیل، مقاببرابر غرب
رویکرد ) 4( . انقالبی اتخاذ نموديرویکرد فکري اسالمینتنها روش ،در این میان نهایت و

 در رابطه با تجدد بیشتر معطوف به قد وضع موجود،ت من فوق وتمامی گروههاي روشنفکري
گرایی،  ، پوچوارگی داري، شی  چون غلبه روابط سرمایهدست آوردهاییبا توجه به  نتیجه بوده و

اي اخالق، خواهان مبانی و بنیادهاي بومی تري براي  زدایی و حاکمیت ابزار به جمعنویت
 منجر  محور عدالت مدارانه و انسان،اند که به نتایج غیر سود انگارانه، غیر ابزاري مدرنیته بوده

  :می باشدست گلنر بیان کنندة این وضعیت  ارن زیر ازگفته. شود
و توده گرایی قرار ) به یک معنی(جوامع کنونی میان غربی شدن «
هاي  تسنّهاي مردم عامه و آرمان گرایی   ارج نهادن به سنت.اند رفتهگ

مردمی، واقعیت و یا تخیلی است که پی آمد آن آرزوي دست یابی به 
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 یعنی هویتی که از بیگانه عاریت گرفته نشده، به ؛ نفس استعزّت
 ».عبارتی پرهیز از تقلید و در مرتبه برتر ابداع الگویی متفاوت

)Gellner, 1984, p.v.iii.(   
ه  با این استدالل بوددر ایران و جهان اسالم، در ابتدا 1شکل گیري جریان نوگرایی دینی   

خواهد  تواند و یا نمی  نمیکه هاي جزم اندیشانه و ثابت  که از یکسو اسالم را از برداشتاست 
وانند با که بت با مقتضات جدید سازگار شود خارج سازند و از سوي دیگر به خاطر آن بود

هماهنگ شدن با تحوالت جدید، از جوانب مثبت آن براي پیشرفت کشور بهره 
 ی واقع در مقابل شریعت مداران و روشنفکراندراین جریان  )110-112: 1382وحدت،(.گیرند

وادي امر با مذهب  شکل گرفت که یکی به طور کلی منکر مدرنیته بود و دیگري گرچه در
 علما و هی ساختن قوانین و مدیریت کشور، مداخلفدر راستاي عرهمراهی نشان داد ولی سپس 

   .خواند میدین را مانع ترقی خواهی 
 و آزادي خواهی و  اسالم،وگرایان دینی رسالت اصلی تطبیق میان اسالم و مدرنیتهنبراي    

ش  سازآنها قصد داشتند مدرنیته را با اسالم. یا نشان دادن عدم تعارض میان آنها بوده است
به نوعی با واقعیات    استداللی،–دهند و با مبناي دینی قائل شدن براي آنها با روش کالمی 

جدید همراه شده و از سوي دیگر به آنهایی که اسالم را قادر به بر آوردن انتظارات جدید 
 شریعت مداران براي دفاع از شریعتدر حالی که روش  از اینرو، .دندانستند پاسخ داده باش نمی
  بوده  استداللی- فقهی بود، اما براي نوگرایان دینی، روش فوق کالمی–رفاً کالمی ص

 روشنفکري جدا از  نیزآنچه نوگرایی دینی را این رابطه،در  )9: 1379سروش،(.است
در حالی که روشنفکري با . است  بودهبه مطلقیت حقیقت، اعتقاد نوگرایان دینی ختسا یم

سم و اصالت تجربه به نقد ی اومان،عقل گراییگرایی،   چون نسبیاعتقاد به بنیادهاي مدرنیته
، نوگرایی دینی با اعتقاد به حقیقت مطلق و اصالت دین به می پرداخت دین و دینداري ،سنت

هاي  جنبه با  آنها در این زمینهکه) 117: 1384تاجیک،(دیزرو نقد دینداري و نه دین مبادرت می
هاي جدید سازگاري  یاري از عناصري که عقالً با دین و نیازخرافی اعتقادات دینی مردم و بس

 .ندارد، به چالش پرداختند
   جریان نوگرایی دینی که در ابتدا توسط سید جمال الدین، آیت اهللا نایینی، شیخ هادي   

-153: 1364حائري،(مال عبدالرسول کاشانی بنیان نهاده شد،نجم آبادي، حاج اسداهللا ممقانی و 
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حمالت شدید به دین توسط جریان  مدرنیته و در مقابل ان اسالم بانظور سازگاري می به م)91
 که  شد به بعد وارد صحنه1340 از دهه  و رادیکال جدي به شکل،هاي دولتی و غیر دولتی

 اما ؛گرچه در ابتدا رویکردي اصالح طلبانه همانند پیشینیان خود در عصر مشروطه داشته است
رویکرد انقالبی به منظور آن نیز  و سازش ناپذیري حکومت،  کشوری شدنتدریج با انقالببه 

 و تحقق توسعه بومی بر مبناي تلفیق میان آموزه هاي حکومت قانونی و دموکراتیکبرقراري 
   .اتخاذ نمودمذهبی و جدید 
 که در اساسیبا وجود اختالف نظر در گفتمان انقالبی، سه گروه فوق در مجموع، 
و به  اقتصاد، فرهنگش نسبت به تفسیر انسان، متافیزیک، جامعه، سیاست، رویکردهاي خوی

 لزوم اما همگی در ؛اند با یکدیگر داشته  و جایگزینو ویژگی هاي جامعه آرمانیویژه نوع 
 ایده آلاي مطلوب و  تالش براي ایجاد جامعه ، داخلی و خارجیدگرگونی در وضعیت موجود

 غیر بومی، و غیر مردمی بوده است و حتی  تحمیلی، دید آنهاساختار هاي حاکم که ازخارج از 
براي ایران و  اشتراك نظر داشته وتعریف مجدد از ساختار قدرت در نظام جهانی با یکدیگر 

 که کردند داري جستجو می سرمایهروابط  جداي از هویت غربی و  وایرانی هویتی مستقل
   . انجامید1357 به پیروزي انقالب اسالمی در سال سرانجام

  
  نتیجه گیري

، تضاد ه است از آنجا که با استعمار غربیان نیز همراه بودورود تجدد به کشورهاي غیر غربی
ذاتی و بنیادین میان سنت و مدرنیته را صد چندان ساخته و واکنش جامعه و نیروههاي 

 جامعه از تحوالت  که در ابتدا با استقبال نیز در ایران  انقالب مشروطه.اجتماعی را برانگیخت
همراه بود، به علت روشن شدن ماهیت تجدد به علت به منظور جبران عقب ماندگی ها جدید 

غلبه نیروههاي متجدد، پس از مدتی به جاي آنکه به رفع عقب ماندگی ایران بینجامد، زمینه 
 ژه آنکه،ویبه .  برانگیخت براي دورانی طوالنی مدتهاي ستیز بنیادین میان سنت و مدرنیته را

به فروپاشی   شمسی1304 تا 1285 از سال  » فترت« مشروطه، دورانی تحت عنوان پس از
سلطه خارجی بیشتر، ناامنی، و  هرج و مرج، جنگ هاي داخلی، ساختار قدرت در جامعه،

در شروطه طلبان، ران هاي بزرگ اقتصادي منجر گردید که همین مساله یعنی ناکامی مبح
 رویکردي  اتخاذ و و امنیتاستقرار نظمبه منظور   حکومت پهلويسبب شکل گیرينهایت 

سوسیال به ویژه  حمایت اکثریت جریان نوگرایی  باعقب ماندگی کشورمساله مدرن نسبت به 
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، منهاي دموکراسی بوده  اقتصاديیعنی توسعهکه تنها نماینده چهره دوم تجدد گردید  دموکراتها
  .است
، از ابتداي شکل گیري  نیزند اجراي مدرنیزاسیون در ایرانفرای  از آنجا کهاز سوي دیگر،   

بدون توجه به وجه دیگر تجدد  یک سویه، اجباري و "کامال ،سلطنت پهلوي و حتی قبل از آن
 بوده است، این مساله همراه با تقلید از راه توسعه غربی، شهرونديیعنی دموکراسی و حقوق 

 بوده  » بحران هویت « ایران بدل گردید که آن مسالهبه تدریج به بزرگترین معضل در جامعه
غربی سازي توام با ستیز با فرهنگ بومی که به عنوان نشانه و عامل عقب ماندگی مطرح . است

 مطرح  آن در جامعه ایران انجامید که تا پیش ازلفت هاي گسترده ايابه مخمی شده است، 
 پس از دهه شی که توسط گفتمان انقالبیعمدة تالعلت شکل گیري و از اینرو،  .نبوده است

 است که کلی تر از پاسخ گویی به  بوده» هویت« صورت پذیرفت، پاسخ دادن به مسأله 1320
 راه حل ،ترین سوال ون مشروطه عمدهبیدرحالی که براي انقال.  است »عقب ماندگی« مسأله 

اي اندك به  ط عدهاي به جز توس  ماندگی بوده و در خصوص هویت سوال عمدهبله عقأمس
گفتمان  مطرح نشد، براي  در دفاع از شریعت در مقابل تجدد،رهبري شیخ فضل اهللا نوري

 که با پاسخ به آن در واقع به  به چیستی هویتشان بودخ مسأله اصلی پاس1320 انقالبی پس از
نیز شد   که در این گفتمان مطرح میهایی پاسخترین   عمده.دادند مسأله عقب ماندگی پاسخ می

دوران جدید و به  جداي از هویت غربی بود که در  و ریزي هویتی مستقل حول محور طرح
جدید و نیروههاي  سرمایه داري ،غرب، )مدرنیته(تفکر جدید  از سوي ،سالهاي اخیرویژه 

  .ه بودمورد هجوم واقع شد
 طرح  همگی انقالبیون به خصوص اسالم گرایان و روشنفکران مذهبی در صددبنابراین

 طرح بازگشت به .انسان، جامعه، اقتصاد، فرهنگ و سیاست بومی و غیر غربی بر آمدند
 غیر ی در واقع طرح ریزي هویت،خویشتن آنان که شعاري مشترك در گفتمان انقالبی بوده است

 خویشتن اسالمی ،)گرا هاي ملی روشنفکران و گروه(ود که با بازگشت به خویشتن ملی غربی ب
و ) روشنفکران علمی( خویشتن انسانی و شرقی ،)ان و روشنفکران مذهبیاسالم گرای(

قرار  مقابل هویت غربی در) ها تسمارکسیطبقات فرو دست توسط (خویشتن طبقاتی 
اي که هرگونه  د، به گونهیطلب می آن به چالش  هاي ذهنی و عینی  و غرب را در جنبهگرفت می

 نفی ،نقد واقع شدهنوان غرب زدگی مورد  توسط این گفتمان به ع،اتخاذ الگوي غربی
پاسخ به مساله  مشروطه،  گفتمانمی توان بیان داشت که اگر مساله اصلیدر مجموع  .گردید می
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بري، ظلم و بی  براي رهایی از استبداد، استعمار، فقر و نابرا»جبران عقب ماندگی«چگونگی 
 »بحران هویتی« ، پاسخ به 1320ال ، این مساله براي گفتمان انقالبی پس از سعدالتی ها بود

 فکري و  و برخی جریانات حکومت غرب،،)مدرنیته( تفکر جدید بوده است که از سوي
  سیاسیسلطهگسترش با و و فرهنگ خودي و غرب گرایی، نفی سنت از طریق  ،سیاسی

 و فرهنگی) تولید صنعتی و مصرف گرایی(، اقتصادي )استقرار حکومت هاي دست نشانده (
  دو قطبی در فضايغرب) رسانه اي، تولیدات هنريتبلیغات شیوه مصرف، دي گرایی، ما(

یاد » متن« سلطه علیه» حاشیه«واکنش  که در نهایت می توان از آن به جود آمده بودوب جهانی
     .کرد

  
  ها یادداشت

نیسم،  مدرنیته از آغاز، مفاهیم اساسی و مشترکی را شامل عقل گرایی، تجربه گرایی، اوما -1
ها و اندیشه هاي مدرن  علم گرایی، سکوالریزم و قانون گرایی در بر می گرفت که تمامی نحله

اما در عرصۀ عمل، مدرنیته با دو . تشکیل دهندة بنیادهاي مدرنیته می باشندر دارند و ها باو بدان
ی و  عناصر ظاهر گردید که به ضرورت هاي تاریخ تقدم و تاخر هر یکچهرة جداگانه بر سر

» دموکراسی«در حالی که چهرة نخست مدرنیته بر . سیر تحول جوامع و دولت ها باز می گردد
تاکید دارد که بسیاري از مواقع آنها را درمقابل » توسعه«تاکید می ورزد، چهره دوم مدرنیته بر 

دموکراسی همراه با اصولی چون فردگرایی، نسبی گرایی، کثرت گرایی، . هم قرار داده است
چیزهایی که بر رهایی  اهل، مالکیت خصوصی، آزادي هاي مدنی، حکومت اکثریت و هر آنتس

انسان از قید سنت و تاریخ و آگاهی و آزادي انسان به عنوان فاعل و کارگزار معرفت و عمل 
احزاب لیبرال، محافظه کار . اجتماعی تاکید دارد، تشکیل دهنده چهرة نخست مدرنیته می باشند

 که در مخالفت با هر گونهگیرند  ه غرب درون این چهرة نخست قرار میو جمهوري خوا
از نگاه آنان . تاکید می ورزندال و تقدم دموکراسی  از باتدریجیانقالبی گري، بر اصالحات 

دموکراسی بر همۀ وجوه دیگر مدرنیته مقدم است و در سایه آن برابري و عدالت و رفاه 
  .اجتماعی بهتر تحقق می یابد

مبتنی » توسعه«الی که چهرة نخست مدرنیته بر دموکراسی تاکید دارد، چهرة دوم آن بر در ح
به ویژه براي جوامع در حال گذار و جوامعی که ساختارهاي اقتصادي و اجتماعی . است

نابسامانی دارند، این چهرة تجدد جلوة بارزتري داشته و یا در نهایت به غلبه این چهره 
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معی که بر این بعد از مدرنیته تاکید دارند، دستیابی به هر گونه پیشرفت لذا جوا. انجامیده است
 شرایط آن به ویژه از بعد عینی می دانند که مهمترین آنها تمرکز کردو ترقی را مستلزم آماده 

قدرت و ثروت و مراکز تصمیم گیري، در دست دولت، نظم، بوروکراسی، امنیت، وحدت ملی، 
نمایندگان چهرة دوم مدرنیته شامل دولت  .اعی و صنعتی شدن استناسیونالیسم، عدالت اجتم

دموکراسی غربی که  استبدادي مدرن،  کمونیست ها و فاشیست هایی می شوند  مطلقه وهاي
  . را نوعی توطئه سرمایه داري به حساب می آوردند

اد می شوند  قلمدیتهگفتمان مدرن   هر دو تفکر یاد شده نه بیرون از تفکر مدرن، بلکه درون 
که ( و هر دو بر اساس بنیادهاي فکري مدرن یعنی عقالنیت، اومانیسم، علم گرایی، سکوالریزم 

بنا ) ن عرفی و بشريوانیق(و قانون گرایی ) در تفکرات کمونیستی به ضدیت با دین می انجامد
  به یکان دو چهرة مدرنمیسعی نموده   که تفکري یاد کرد ازبایددر این میان می . شده اند

سوسیال «یا » دموکراسی اجتماعی«مختلفی چون ن اوی از آنان به عن کهتلفیق دست یابد
  .یاد می شود» نظریه دولت رفاهی«ن طرفداراو » دموکراسی

 به ویژه عقیده ماتریالیستی مارکسیستیاي از اسالم گرایی در ضدیت با مبانی  بخش عمده -2
رالها و بیی بیشتر نتیجه ضدیت سکوالریستی لیاسالم گراپیدایش  به واقع .آن شکل گرفت
  .ها با دین بودتیسسماتریالیستی مارک

 نوشته هاي آیت اهللا مطهري به عنوان یکی از علماي دینی، در رد برخی از براي نمونه -3
  .استداللهاي ضد دینی مارکسیست ها در این دوره بوده است

د، اما دنالمی رویکرد انقالبی اتخاذ نمواي از روشنفکري اس در حالی که تنها بخش عمده -4
 ،اسیون پهلويز به سیاست مدرنی نسبتهاي ویرانگر خود سایر جریانات روشنفکري نیز با نقد

 که براي نمونه می توان به اند ر ایجاد فضاي انقالبی داشتهغرب و مدرنیته نقش مهمی د
  .کرد اشاره  شفیعی کدکنیاملو، هوشنگ ابتهاج، چون اخوان ثالث، احمد شروشنفکران ادبی
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