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( )１نگاهی اجمالی به مطالعات بین رشته ای پیرامون انقالب
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( )３تعریف انقالب در پرتو انقالب های چهار دهه اخیر
گفتار دوم :درنگی سنجشگرایانه درباره مفهوم انقالب
مقدمه گفتار دوم
1

( )4بازبینی تئوری انقالب اجتماعی نزد مارکس و انگلس
( )5تعریف انقالب از دیدگاه تحول نهادی
( )6بازبینی مفهوم انقالب به مثابه هدف یا وسیله در پرتو دیدگاه
نهادگرایانه
نتایج
ی
معرف بحث
امروزه برخالف دوران پیش از انقالب بهمن ،گفتمان انقالبی در میان بخش غالب اپوزیسیون ایرانی جمهوری اسالمی چه
در خارج و چه در داخل کشور مذموم تلقی میشود .این رویگردانی از مفهوم انقالب باالخص در چهار دهه ی اخیر با بروز
’انقالبهای اسالمی‘ در ایران و افغانستان در  ۱۹۷۹و نیزپسامدهای فروپاشی دیوار برلین در ۱۹۸۹و سپس’ انقالبهای رنگی‘
رواج یافته است .حتی آن بخش از اصالح طلبان دیروز و برخی از جریانات چپ که اکنون به سترونی مشی اصالح طلبی
معترفند ،ترجیح میدهند با جانبداری از ’تحول طلبی‘ بر فاصله گذاری خود از مشی انقالبی تاکید بگذارند .در حالی که
مفاهیمی همچون ’تحول طلبی‘ و ’اصقالبی )‘ (Refolutionدر دستگاه فکری این بخش از اپوزیسیون نقش محوری یافته
است ،اصطالحات مرسوم میان پژوهشگران علوم سیاسی وتاریخ در بررسی این تحوالت نظیر ’ انقالبهای غیر خشونت
آمیز‘ ’،انقالبهای مذاکره شده )‘(Negotiated revolutionو هر اصطالح دیگری که مضربی از ’انقالب‘ داشته باشد،
یکسره نادیده گرفته میشود.
گفتار کنونی سه هدف را دنبال میکند .نخست آن که تالش خواهم کرد به اجمال حوزه ی مطالعات آکادمیک بین رشته ای
پیرامون انقالب را طی قرن بیستم معرفی نمایم و ضمن دوره بندی تئوریهای انقالبی در این قرن ،پیرامون تحوالت اخیر آن
طی چهاردهه ی اخیر که به ’نسلهای سوم و چهارم تئوریهای انقالبی‘ موسومند درنگ کنم و این موضوع را واکاوی کنم که
آیا مفاهیمی همچون ’تحول طلبی‘ و ’اصقالبی ‘بدیل نظری موجه ای برای مفهوم انقالب محسوب میشوند؟
دوم آن که با مقایسه عصر انقالبات بزرگ طی دو قرن  ۱۹۸۹–۱۷۸۹با موجهای انقالبی متاخر در سالهای ،۱۹۸۹ ،۱۹۷۹
و بهارعربی  ۲۰۱۱نشان دهم که چگونه مفهوم انقالب نیز نظیر همه پدیده های اجتماعی در طول تاریخ متحول شده است.
با ظهور اسالم سیاسی و انقالبهای رنگی ،انقالب از انحصار انقالبیون چپ دموکرات و سوسیالیست خارج شده ،منادیان
تازه ای یافته است که از آن نه در جهت بنای نظم اجتماعی و سیاسی نوین بلکه به عنوان ابزاری در جهت گسترش نظام
موجود لیبرال دموکراسی و یا استقرار اقتدارگرایی اسالمی استفاده میکنند .این امر چه تاثیری بر تحول مفهوم انقالب داشته
است؟
سرانجام در پرتو انقالب بهمن به بازبینی مفهوم ’انقالب اسالمی‘ بازخواهیم گشت و جایگاه آن را در قیاس با انقالبهای
بزرگ اجتماعی مورد پرسش قرار خواهیم داد .سپس این پرسش را مطرح خواهیم ساخت که آیا مفهوم انقالب همچنان برای
تحول بنیادین نظام جمهوری اسالمی موضوعیت خود را حفظ کرده است؟
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