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.محمدرضا نیکفر – انقالب به یک فضا نیاز دارد که از پیوستگی هایی و گسستگی هایی پدید می آید

چه می شود اگر وضع موجود متزلزل باشد، اما فضای الزم برای تحول اساسی شکل نگیرد؟ 
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۳

•

بی آنکه حرفی بزنند تا میان خود قراردادی در مورد همکاری. دو نفر در قایقی می نشینند و پارو می زنند  

رساله درباره سرشت"دیوید هیوم این تصویر را در کتاب سوم . ببندند، پارو زدنشان با هم تنظیم می شود  

به کار می برد تا نشان دهد نظم مبنایی امور در جامعه چگونه است" انسان .

چندین میلیون در آن نشسته اند و با آنکه دسته های مختلفی دارند. قایق را بزرگ تصور کنیم، بزرِگ بزرگ  

آن گروه هم که همه علیه او. و آن دسته ها همرأی نیستند، در وضعیتی آشفته و توفانی هماهنگ پارو می زنند  

در ایران در. هستند، به شکل شگفت انگیزی چنان عمل می کند که برآیند کارش مکمل کار دیگران شود  

حتّا شاه و دربارش در خدمت. برهم افزایی شگفت انگیز نیروها:  چنین اتفاقی افتاد۱۳۵۷ و ۱۳۵۶سال های   

دستگاه سلطنت یک رأس مثلث انقالب. را شنیدند و به فرمان آن عمل کردند« صدای انقالب»انقالب  بودند،   

با حذف رأس. دو رأس دیگر نیروهایی بودند به درجاتی سنتی و به درجاتی متجدد. را تشکیل می داد  

آن فضای هماهنگ ساز که در موقعیتی ویژه پدید آمد و زودتر یا دیرتر. سلطنت، وضع دگرگون شد  

.نمی توانست به آن صورت پدید آید، متحول شد و حرکت قایق تنظیمی دیگر یافت

یکی از نتایج آن این است که معجزه ی هماهنگِی همگانی تکرار. این مقاله تأملی است بر منطق تحول  

در بر روی لوالی ناهماهنگی می چرخد. نخواهد شد .
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در این نوشته. بحث را با تحول در شکل اصالح آغاز می کنیم. بیشتر به دوره ی پس از انقالب می پردازیم  

.این خالف تصوری رایج درباره ی مرگ اصالح طلبی است. کالً توجه ویژه ای به موضوع اصالح شده است  

 می کوشد نشان دهد که داستان تمام نشده و هر (transformation) نوشته از طریق بررسی منطق تحول

تعجب نکنیم اگر اصول گرای امروزی فردا اصالح طلب شود، یا. فصل آن شمایل اصالح طلب خود را دارد  

نقش ها عوض می شوند وقتی دعوا بر سر نحوه ی. بخشی از براندازان منفعت را در حفظ وضعیت ببینند  

.توزیع امتیازها باشد، نه آنچه به نفس امتیازوری مربوط است

از انقالب به تحول اصالحی

. با پیروزی محمد خاتمی رواج یافت۱۳۷۶ دوم خرداد  اصالح طلبی اصطالحی است که پس از  

گمان عمومی این بود که او کامالً در خط خامنه ای است و ریاست. رقیب خاتمی، ناطق نوری بود  

.جمهوری اش به معنای تداوم وضعیت موجود حتّا در شکلی بدتر از دوره ی رفسنجانی است  

 مجموعه  ای از عامل ها باعث شد که یک قالب بندی صورت بگیرد و محمد خاتمی در قالبی نهاده

.شود که عنوان اصطالح طلب بر آن گذاشتند

پیش از آن.  خرداد است که دریافتند سکوالر هستند۲سکوالرها عمدتاً در دوره ی پس از   

وجه دینی آن را امری عارضی حکومت دینی را به عنوان یک حکومت مستبد نقد می کردند و   

منتقدان دین هم نفس نقد دین را کافی می دانستند و شأن خاصی را برای موضوع. می دیدند  

.حکومت دینی قایل نبودند

•

 مفهوم ها ساخته می شوند و آنها به نوبه ی خود گفتار ما و بر زمینه ی آن مفهوم های دیگر را

مفهوم اصالح طلبی که ساخته شد و رواج یافت، برای یک دوره به صورت سازنده ترین. می سازند  

سازنده از این نظر که باعث شد که برخی مفهوم ها کنار: مفهوم در گفتار سیاسی ایرانی درآمد  

و اصالح طلبی در. اصول گرایی را اصالح طلبی ساخت. روند، و مفهوم های دیگری شکل گیرند  

  چپ گرایان، ترکیب با فضای پس از فروپاشی شوروی، این حس را در میان بخش بزرگی از

 روشنفکران و فعاالن، پدید آورد که اکنون انقالب در دستور کار نیست و باید به تغییرهای ممکن

برای.  خود را هم ساخت از طرف دیگر مفهوم سازنده به سوی خود هم بازتاب یافت و. بیندیشیم  

هسته ای شد که گرد آن مجموعه ای از مفهوم های. آن تاریخ ساخته شد، معمار و مبتکر یافته شد  

سازمان(از آن جمله اند گفت وگو، گفتمان، جامعه ی مدنی، آزادی بیان، ان جی او : دیگر رواج یافتند  

کار تبلیغی و. جمهوریت، اسالمیت را بیدار کرد. مفهوم جمهوری هم برجسته شد). مردم نهاد  

اسالمیت و حکومت اسالمی به نوبه ی. ترویجی روی والیت فقیه و حکومت اسالمی شدت گرفت  

پیش از آن هم نقد دین داشتیم، هم نقد. خود باعث شد دین در شکل تازه ای به مسئله تبدیل شود  

 حکومت دینی پس از انقالب؛ اما نقد حکومت دینی به عنوان حکومت دینی و رابطه ی دین و



اصالح طلبان و روشنفکران شان در. اصطالح سکوالریسم رواج یافت. دولت چندان مطرح نبود  

درباره ی حکومت دینی چه می اندیشید و چه مرزی با کسانی: برابر مسئله ای اساسی قرار گرفتند  

روشنفکری و نواندیشی دینی زبانزد. چون مصباح یزدی دارید؟ بحث تفسیر متن دینی باال گرفت  

پیش از آن.  خرداد است که دریافتند سکوالر هستند۲سکوالرها عمدتاً در دوره ی پس از . شد  

وجه دینی آن را امری عارضی حکومت دینی را به عنوان یک حکومت مستبد نقد می کردند و   

منتقدان دین هم نفس نقد دین را کافی می دانستند و شأن خاصی را برای موضوع. می دیدند  

.حکومت دینی قایل نبودند

 در دوره ی آغازین اصالحات فصل تازه ای از تاریخ مطبوعات در ایران آغاز شد. نشریه های

 تازه ای تأسیس شدند و اقبال عمومی به روزنامه خوانی باال گرفت. ژورنالیسم تشّخص یافت. انتشار

 کتاب هم رونق گرفت. انبوهی کتاب تازه ترجمه شد. همه ی اینها جریان گفتمانی تازه را نیرومند

.کرد

همه ی نگرش ها و مفهوم های تازه به سوی اصالح. جریان با اصالح آغاز شد، اما تابع آن نماند  

مفهوم جامعه ی مدنی راه. اصالح طلبان گفتند جامعه ی مدنی. رو آوردند و آن را قالب بندی کردند  

منظورتان از جامعه ی: خود را رفت و وقتی نیرو گرفت در برابر اصالح طلبان ایستاد و پرسید  

مفهوم رها شده جامعه ی مدنی اصالح طلبان را. مدینة النبی: مدنی چیست؟ پاسخ شنیده شد  

اینان دلبسته ی حکومت دینی هستند، جامعه را می خواهند در قالب آن مهار کنند،: قالب بندی کرد  

.پس پشتیبانی جامعه ی مدنی نیست، پشتیبانی نیرویی که قرار است خود مهارکننده ی حکومت باشد  

.به این ترتیب است که قالب بندی کننده خود قالب بندی می شوند

 مثال های مختلفی در این باره می توانیم بزنیم که همه ی آنها شاهدی بر این نکته هستند که مفهوم ها

.خودشان برمی گردند و مهار می کنند. وقتی رها می شوند، مهارناشدنی می گردند. انرژی دارند  

وقتی یک. مفهوم هایی پرانرژی هستند... مفهوم های آزادی، قانون، جامعه ی مدنی، دموکراسی و   

این مفهوم. گفتمان مفهوم آزادی را به کار گیرد، باید متوجه ناآرامی مهارنشدنی این مفهوم باشد  

اینکه نشد: ایده ی خود را مدام در برابر واقعیت موجود و مدافعان وضع موجود قرار می دهد  

[1]!آزادی

قالب بندی و بازقالب بندی

این مفهوم مترادف. از اصطالح قالب بندی استفاده کردیم  framing ،است که در جامعه شناسی 

بنیادهای بحث درباره ی آن در. رسانش شناسی، روان شناسی، تئوری ادبی و سینما کاربرد دارد  

:بنابر توصیفی مشهور. فلسفه نهاده شده، به ویژه در مبحث های شناخت شناسی و هرمنوتیک  

قالب بندی کردن گزینش جنبه هایی از. قالب بندی اساساً با گزینش و برجسته سازی همراه است»  
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 واقعیت ادراک شده و برجسته کردن آنها در متن همرسانش است، به گونه ای که در رابطه با

 موضوعی که توصیف می شود، یک تعریف معین از مسئله، یک تفسیر معین علّی، گونه ای

[2].«یا ترغیب به انجام کاری تقویت شود/ارزش گذاری اخالقی و

 ما با قالب بندی مسئله ای را طرح می کنیم، علت بروز آن را بیان می کنیم، در مورد آن نوعی

همه ی اینها همواره [3].ارزش گذاری اخالقی می کنیم و راهی را برای حل آن پیش می گذاریم  

:اصالح مسئله ای را مطرح کرد.  خرداد را در نظر گیریم۲جریان اصالح طلبی . صریح نیستند  

:علت. انحراف هایی از آرمان انقالب اسالمی صورت گرفته است؛ وعده هایی متحقق نشده اند  

برجسته کردن: ارزش گذاری. مشارکت مردم پایین بوده و جامعه از آزادی برخوردار نگشته است  

راه حل مشکل رو آوردن به. انتصابی و امید بستن به امکان های انتخاب در نظام/دوگانه ی انتخابی  

مفهوم هایی چون. صندوق رأی و تأکید بر ظرفیت های موجود در قانون برای اصالح نظام است  

اینها خودشان روان که می شوند، دست به قالب بندی: آزادی و انتخاب را در نظر می گیریم  

آیا. مسئله این است که چرا مردم حق انتخاب ندارند و آرمان آزادی متحقق نشده است: می زنند  

 اکنون جریان اصالح طلبی می تواند مسئله را حل کند؟ به این ترتیب قالب بند خودش قالب بندی

.می شود

خودشان برمی گردند و مهار. وقتی رها می شوند، مهارناشدنی می گردند. مفهوم ها انرژی دارند  

.مفهوم هایی پرانرژی هستند... مفهوم های آزادی، قانون، جامعه ی مدنی، دموکراسی و . می کنند  

.وقتی یک گفتمان مفهوم آزادی را به کار گیرد، باید متوجه ناآرامی مهارنشدنی این مفهوم باشد

 هدف از ذکر مثال آزادی و حق انتخاب این نیست که گفته شود این مفهوم ها تازه در دوره ی

 اصالحات رواج یافتند و پیشتر مطرح نبوده اند. نه، آنها اما بار تازه ای یافتند، به دلیل پیوند خوردن

 گفتمانی آنها با مفهوم هایی چون جمهوریت، جامعه ی مدنی، مدرنیته و سکوالریزاسیون. سکوالرها

 در اینجاست که دریافتند، چندان هم سکوالر نبوده اند؛ آزادی خواهان تازه دریافتند که آنقدر هم

.آزادی خواه نبودند

  خرداد به عنوان سرآغاز در۲قرار دادن . تحول گفتمانی می توانست به گونه ای دیگر هم رخ دهد

رابطه ی علی ساده ای در. روایتی که به دست داده شد، به معنای تلقی از آن به عنوان علت نیست  

هر مفهومی بر دیگری برمی تابد. ، برقرار نیست"الف سبب ب می شود"تحول گفتمانی به صورِت   

نظمی به صورت صف های مرتب اول این بعد. و خود زیر تابش مفهوم های دیگر قرار می گیرد  

با وجود این می توانیم تاریخ تحول را دوره بندی کنیم، و در آن مفهوم ها و. آن وجود ندارد  

.جریان های مهمتر و پرتأثیرتر را تشخیص دهیم
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پایه ی اجتماعی

مفهوم ها بیهوده رواج نمی یابند؛ برخی از آنها بیهوده. جریان های گفتمانی پا در هوا نیستند  

بیهوده پرانرژی نمی شوند، یا به حاشیه نمی روند و نیروی خود را از جایگاهی کانونی نمی یابند،   

جریان های گفتمانی پیوسته به جریان های اجتماعی هستند، از آنها برمی آیند،. دست نمی دهند  

 امکان هایی برای بیان در اختیار آنها می گذارند؛ و در حالتی هم که بنیاد استواری ندارند، حتّا شاید

.مدتی پرخروش در فضای عمومی باقی بمانند تا انرژی خود را از دست بدهند و فروخوابند  

 خودشان هم زندگی پویایی دارند، آنچنانکه در نکته ی بازتاب مفهوم ها بر روی یک دیگر و

در جریان این زندگی پویا ممکن است در یک جا تولد یابند، اما موضع عوض. بازقالب بندی دیدیم  

.کنند و متکی به پایگاه اجتماعی دیگری شوند

.ایده ی اصالح طلبی به عنوان اصالح چیزی که در اصل صالح است اما منحرف شده مطرح شد  

برخی از آنان. کسانی که ایده را پیش گذاشتند نظام جمهوری اسالمی را ذاتاً صالح می دانستند  

خط امام روایتی از عوام  گرایی مقتدرانه ی. ریشه در جریان مشهور به خط امام داشتند  

(authoritarian populism) خط. خمینی بود، با تأکید بر عدالت و مبارزه با امپریالیسم  

گروهی از آنان. امامی ها به جریان های ریشه دار در بازار و اشرافیت حوزوی دید خوشی نداشتند  

این دانشجویان مالیان محبوب خود را داشتند، مالیانی که نسبت به. از میان دانشجویان آمده بودند  

 بقیه حوزویان کمتر سخت کیش بودند و از ادبیاتی استفاده می کردند که ریشه در چپ اسالمی

برخی از آنان. آن دانشجویان در جریان تصرف سفارت آمریکا نقش اصلی را ایفا کردند. داشت  

زندگی نامه ی بیشتر آنان بازنمای خصلت پیش آمدی. از ارکان تشکیالت نظامی و امنیتی شدند  

آنان می توانستند به سادگی مجاهد باشند، یا حتّا در دانشگاه یا زندان به چپ: انقالب ایران است  

.غیر مذهبی بگروند

سیاست. انبوِهگی، گوناگونی و اختالط از ویژگی های اساسی و پایدار جامعه ی ایران هستند  

نادیده گرفتن آنها شاخص سیاست یکدست کننده. دموکراتیک باید این ویژگی ها را در نظر بگیرد  

.است، سیاستی که به استبداد و تبعیض راه می برد

•

این نه به عنوان امکان محض، بلکه. در ایران بسیار کسان ممکن بود از جاهای دیگر سردرآورند  

بحران زمینه داشت و بروز. پیش آمد، می توانست پیش نیامد. همچون امکانی واقعی مطرح است  

در جریان آن دو نیرو در. اما انقالب می توانست کنترل شود، یا به مسیر دیگری افتد. می کرد  

دو بُن انقالب در. میان آنان دیوار کشیده نشده بود. سنت گرایان و متجددان: برابر شاه قرار گرفتند  

همپوشانی گاهی از وسط ذهن و دل افراد. نهایت دو گرایش بودند که در جاهایی همپوشانی داشتند  

در مورد چپ اسالمی چنین بود. می گذشت .



 انبوِهگی، گوناگونی و اختالط از ویژگی های اساسی و پایدار جامعه ی ایران هستند. سیاست

 دموکراتیک باید این ویژگی ها را در نظر بگیرد. نادیده گرفتن آنها شاخص سیاست یکدست کننده

 است، سیاستی که به استبداد و تبعیض راه می برد. خمینی و اطرافیانش با قرار گرفتن در رأس

 انقالب چنین سیاستی را پیش گرفتند. وعده های دوره ی پیش از قدرت گیری را زیر پا نهادند،

 خودی−غیرخودی کردند، غیرخودی ها را حذف کردند، سرکوب کردند، کشتند. اما سیاست

۱۳۶۰یکدست سازی موفق نشد. مقاومت برانگیخت و مقاومت با وجود سرکوب خونین در دهه ی   

.درهم شکسته نشد

در میان کادرهای آن هم کسانی بودند که هنوز در. حکومت خودش را هم نتوانست یکدست کند  

اما وضع. ذهن و جانشان بر روی آرمان های عدالت و آزادی زنگار ایدئولوژی والیی ننشسته بود  

  نبودند که از۱۳۵۰کاره ای بودند در نظام و دیگر آن فعاالن سیاسی دهه ی . دوگانه ای داشتند

 استبداد انتقاد می کردند، مسلمان هم اگر بودند چیزی درباره والیت فقیه نمی دانستند و به اسالم در

 روایت کسانی چون آیت هللا طالقانی، علی شریعتی و بنیان گذاران مجاهدین باور داشتند، مصدقی

آنان معموالً از. بودند و خبرها و ادبیات جنبش های ضد استعماری در جهان را دنبال می کردند  

از طبقه ی متوسطی. خانواده های سنتی بودند، درس خوانده بودند و با دنیای جدید آشنایی داشتند  

آنان به حسی از اطمینان به خویش و ارج گذاری به جایگاه. بودند که مشارکت سیاسی می خواست  

 خویش رسیده بودند؛ از این رو دیگر نمی توانستند به آن بسنده کنند که به عنوان مهندس یا پزشک

به. به مال و مکنت برسند − که واقعاً هم می توانستند همچون نسل تحصیل کرده ی آن دوره برسند  

 یاد آوریم که از سودایی ترین بخش جوانان طبقه ی متوسط ایران آن دوره اتفاقاً کسانی بودند که

دانشجویان دانشگاه های نخبه، به ویژه در دانشکده های مهندسی، و: شانس بورژوا شدن را داشتند  

دانشکده های بورژواپرور، چریک پرور شدند. دانشجویان خارج از کشور .

بخش غیر مذهبی نیروی قیام فوراً به مقاومت در برابر. سودای انقالب به راحتی فروکش نکرد  

بخشی از آنان. مذهبی های متجدد دچار مشکل گسیختگی شدند. قدرت اسالمی مستقر شده رو آورد  

موضع ضد. ِگرد مجاهدین جمع شدند، و بخشی دیگر ترجیح دادند از خمینی پشتیبانی کنند  

این تردید در. آمریکایی، یک عامل جذابیت خمینی و تردید به روی آوردن به تقابل با او بود  

 ذهنیت جوانانی نه چندان مذهبی که در فضای انقالبی به مخالفت با شاه و آمریکای پشتیبان او

جنگ به رژیم امکان داد که نیروی سرکوبش را بهتر سازمان دهد و. گرویده بودند، بارز بود  

تقابل آشکار با رژیم کاهش یافت،. توده را از دفاع از میهن به دفاع از اسالم و نظام والیی بکشاند  

 اما در همان حال تردید رشد کرد و می شد نشانه های آن را دید، حتا در درون حاکمیت، از همه

.بارزتر در اطراف آیت هللا منتظری که قرار بود جانشین خمینی شود



با یک تأخیر ده. شروع شد و این جایی بود که اصالح طلبی ساخته شد« سازندگی»پس از جنگ   

این اصطالح اشاره دارد به بورژوازی ایران، چه به  .ساله دوره ی بورژوازی اسالمی رسیده بود  

 صورت موجودی حقیقی یا چه به صورت گرایش و استعداد، در وضعیت استقرار نظام اسالمی،

برخورداری از. طبقه ای که برای انباشت سرمایه به نهادهای پشتیبان انباشت در نظام نیاز دارد  

 این پشتیبانی مستلزم والیت مداری و اسالم پناهی به عنوان مبنای توافق در میان کلیت طبقه ی حاکم

اسالم اینک مجموعه ای از ُکدهاست که تعیین می کند چه کسی َمحرم است چه کسی در. است  

وقتی از تعهد عملی به نظام حرف می زنند به این کدها اشاره دارند که از. زمره ی اغیار است  

باید دین دار بود و دین داری. االهیات سیاسی برمی آیند نه االهیات محض یا تصور عامه از دین  

 داشتن امتیازهایی است که امکان ارتقا در محور عمودی سلسله مراتب طبقاتی را در نظام والیی

.فراهم می کند

و بر عکس« سازندگی»نظام در کلیت خود به عنوان نهاد پشتیبان : دو خط شکل گرفت  

خط نخست به جامعه اعتنا داشت، خط دوم در درجه ی. به عنوان پشتیبان نظام« سازندگی»  

خط نخست به شکلی محدود و هدفمند آرمان انقالب مبنی بر مشارکت. نخست به نظام می اندیشید  

 جمهور مردم را یادآور می شد، خط دوم تأکید بر اصالت نظام داشت و مبنای اندیشه خمینی را

سردسته های نیروهای امنیتی، گردانندگان بنگاه های. محور قرار دادن حکومت اسالمی می دانست  

 اقتصادی فرادولتی و مؤسسه های دینی−اقتصادی، اشرافیت حوزوی و محافظه کاران کهنه کار

 بازاری و بخشی از مدیران و مجموعه ی امتیازورانی که هست و نیستشان در وابستگی و

 سرسپردگی به نظام منحصر می شد، از خط دوم پشتیبانی کردند، خطی که بعداً به اصول گرا

او که امتیازهای خمینی را از نظر وجهه و. خود خامنه ای محور اصول گرایی شد. معروف شد  

او اولویت دهی به. رتبه ی علمایی نداشت، از ابتدا پشت نظام قایم شد و نظام اسم مستعار او گردید  

قدرت و نفوذ هاشمی رفسنجانی، نزدیک ترین کس به خمینی و. نظام را اولویت دهی به خود می دید  

، با والیت مطلقه و اولویت مطلق شخص۱۳۶۰پیش برنده ی جنگ و مدیر دوره ی توفانی دهه ی   

نفوذ او کمتر و کمتر شد به. رفسنجانی، معمار ارشد نظام، به نظام باخت. رهبر جور درنمی آمد  

در مورد مرگش این شایعه معنادار پیچید که سرش را. طوری که کار به تحقیر آشکارش کشید  

.زیر آب کرده اند

 اسالم اینک مجموعه ای از ُکدهاست که تعیین می کند چه کسی َمحرم است چه کسی در زمره ی

وقتی از تعهد عملی به نظام حرف می زنند به این کدها اشاره دارند که از االهیات. اغیار است  

باید دین دار بود و دین داری داشتن. سیاسی برمی آیند نه االهیات محض یا تصور عامه از دین  

 امتیازهایی است که امکان ارتقا در محور عمودی سلسله مراتب طبقاتی را در نظام والیی

.فراهم می کند



•

 رفسنجانی که در ابتدا در نمازهای جمعه خطبه  عدالت می خواند، با شروع دوره سازندگی از

مانُور» یکی از خطبه هایش به. همان جایگاه به مدح و ثنای ثروت و ثروت مندی پرداخت  

ثروتمند" او به یک گشایش محدود رو آورد، از انقالبی گری فاصله گرفت و. مشهور شد «تجمل  

در دوره ی گشایش محدود مقطع ریاست جمهوری [4].را از شعارهای خود قرار داد" شوید  

در میان آنان. رفسنجانی بود که موضع کسانی که بعداً به اصالح طلب مشهور شدند، تقویت شد  

 تأکید بر ارزش هایی برجسته بود که خود به نظام می افزودند به جای ارزش هایی که از نظام

آنان گشایش فرهنگی. در همین راستا از شایسته ساالری و قانون مداری دفاع می کردند. می گرفتند  

.و اجتماعی و باز کردن فضا برای ابتکار را الزم می دانستند

 با انتخابات دوره ی هفتم ریاست جمهوری گفتمان اصالح طلبی فراگیر شد و در میان طبقه ی میانی

تصور می شد دوره ی سیاه سرکوب و اختناق به. به ویژه تحصیل کردگان شور و هیجان به پا کرد  

این گمان پدید آمد. پایان رسیده و اکنون می توان بدون لزوم یک انقالب دیگر به آزادی دست یافت  

 که دیگر می توان به هدف مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت کشور رسید، هدفی که متجددان

.برای دستیابی به آن علیه شاه به پا خاسته بودند

جامعه، به ویژه. به شرحی که گذشت مفهوم هایی که اصالح طلبان به کار بردند راه خود را رفتند  

 جوانان طبقه ی متوسط، از جمله از میان نسلی که والدین شان طرفدار خمینی بودند، برداشت ها و

از ابتدا شکاف افتاد میان اصالح طلبی به عنوان یک جناح در. آرمان های خود را در آنها گنجاندند  

دوگانگِی واقعیت و گفتار. نظام اسالمی یعنی مجموعه ای از مقام و صندلی، و ادعاهای اصالحی  

دست بر روی واقعیت که می گذاشتی، به گفتار. باعث سختی داوری در مورد جریان می شد  

.ارجاع داده می شد، به گفتار که ارجاع می دادی، به واقعیت اشاره می شد

 اصول گرایان و محافل امنیتی نظام والیی بیکار ننشستند و به فکر مهار جریان اصالح طلبی

واقعیت را در مبنای شخصانی و نهادی. آنان هم متوجه دو گونه ی واقعیت و گفتار بودند. افتادند  

 جریان می دیدند و از این رو به فکر کوبیدن چهره های شاخص و در آوردن نهادها از دست آنان

.برای مهار گفتار به سروقِت روشنفکران رفتند و به محدود کردن آزادی بیان رو آوردند. افتادند  

گفتمان،. قتل های زنجیره ای را طراحی کردند و در صدد بستن و محدود کردن روزنامه ها برآمدند  

  به یکی از فرازهای۱۳۷۸ تیر ۱۸مقاومت دانشجویان در . بدنه ی خود را در جامعه یافته بود

در جریان همین مقاومت شکاف میان واقعیت و گفتار. جنبش دانشجویی ایران بدل شد  

اصالح طلبان در برابر دوراهی انتخاِب چسبیدن به جایگاهی در نظام یا. اصالح طلبی آشکار گشت  

.جدی گرفتن ادعاهای خود قرار گرفتند
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جمهوری اسالمی از ابتدا از شعار عدالت برای. هم آزادی از آرمان های انقالب بود، هم عدالت  

رفسنجانی و به دنبال او صاحب منصبان اصالح طلب از عدالت رو. مقابله با آزادی استفاده کرد  

.اصول گرایان در برابر آزادی خواهِی اصالح طلبانه عدالت خواهِی والیی را گذاشتند. گردان شدند  

و از این« مستضعفان»آنان به محمود احمدی نژاد میدان دادند که خواهان رو آوردن دوباره به   

.این رویکرد را با تحقیر طبقه ی متوسط پیش بردند. طریق احیای انرژی جنبشی پشتیبان نظام بود  

.پاسخش را در جنبش سبز گرفتند

فشار از پایین

 زمانی راه کار اصالح طلبانه را سعید حجاریان، مشهور به مغز متفکر جریان اصالح، این گونه

پرسیدنی است. فشار از پایین، چانه زنی در باال: تقریر کرد :

• این کدام پایین است که توانایی فشارآوری را دارد؟

• فشار پایین چگونه منعکس می شود؟

• انعکاس فشار پایین در باال چگونه است؟

• چانه زنی چیست، چه شکل ها و کارکردهایی دارد؟

پایین را می توانیم اجتماع،. ابتدا دقت کنیم روی مفهوم پایین و پاسخ به پرسش پایه ای نخست  

.الیه هایی از آن یا مشخصاً الیه ی پایینی آن با نظر به محور عمودی مراتب طبقاتی در نظر گیریم  

در یک دوره مثالً اعتراض بازنشستگان یا. این برداشت به کار تحلیل رخدادهای مقطعی می آید  

.کارگران پیمانی خبرساز است، یا در خطی ممتد و به شکل های مختلف اعتراض  زنان به تبعیض  

 اما اگر بخواهیم بستر عمومی رخدادها را در نظر گیریم، آن هم در یک بازه ی زمانی طوالنی که

.، آنگاه پایین را به گونه ای دیگر می بینیم[5]در آن عامل های مختلفی دست به دست هم می دهند  

 پایین اکنون به صورت جریانی دیده می شود که از مرحله های مختلفی می گذارد و به شکل های

.مختلفی نمود پیدا می کند

 تحول، خود در تحول است و به جریان رودی می بیند که آرام می شود، بستر گسترده تری می یابد،

این یک انقالب اجتماعی است که. شتاب می گیرد، طغیان می کند و به همین سان پیش می رود  

از ویژگی های اصلی و اغلب مورد.  شروع شده است ۱۳۴۰مرحله ای از آن از اوایل دهه ی   

 توجه آن است گسترش سرمایه داری، گسترش تجدد و زیست شهری، به هم خوردن روابط سنتی،

 استحاله ی سنت، بازتولید پدرساالری و در آمدن آن به صورت پدرساالری جدید که والیت فقیه و

تقابل سنت و مدرنیته در. شکل گیری مراتب والیی در زیر این شکل سلطنت از جلوه های آن است  

پدرساالری جدید: مدارها و قالب هایی تازه جلوه گر می شود؛ همزمان حالت هایی التقاطی پدید می آید  

.و سنت مدرن یا با تقریری دیگر تجدد سنت گرا
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انقالبی بی کنش است، بی کنش از این نظر که در کلیت خود با کنش [6]انقالب اجتماعی ژرف راه  

 عمومی به صورت حرکت انقالبی پرجلوه نمود نمی یابد، اما اینجا و آنجا دارای نمودهای کنشی

،۱۳۵۷مثالً، یا انقالب از پایین، در نمونه انقالب « انقالب سفید»است به صورت انقالب از باال،   

تنها با رجوع به این [7].و حرکت هایی چون جنبش سبز و مبارزات گسترش یابنده ی کارگری  

۱۵، «انقالب سفید»، به این جریان عمقی است که ارتباط میان پدیده های متفاوتی چون «پایین»  

، گسترش جنبش روشنفکری و دانشجویی علیه شاه، جنبش چریکی، رخدادهای۱۳۴۲خرداد   

، قتل عام زندانیان سیاسی، دوره۱۳۶۰، درگیری های دهه ی ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۶پرتنوع   

و« جنبش سبز»، بروز پدیده ی احمدی نژاد، سپس برآمد «اصالحات»و سپس « سازندگی»  

نظمی به پا می شود، دوباره به هم می خورد، گاه همه. رخدادهای عمده ی پس از آن آشکار می شود  

مبارزه بر سر امتیازهاست، قید. چیز به هم می ریزد در عین حال در اینجا هم منطقی وجود دارد  

 و بند برقرار می کنند، اما زنجیرها گسیخته می شوند، مقدس ها تقدس شان را از دست می دهند،

.حرمت ها شکسته می شوند و حریم ها برداشته می شوند

 در این انقالب اجتماعِی پیش رونده در ژرف راه عامل های مختلفی دست به دست هم می دهند و

نمود آنها در مبارزه ی طبقاتی، مبارزه [8].پدیده های مختلف و چه بسا متضادی قرین هم می شوند  

 بر سر امتیازها، برقراری تبعیض و در هم شکستن حصارهای تبعیض، درگیری های سیاسی،

 اصالح، ارتجاع و انقالب، تحول های فرهنگی و تحول در سبک زندگی و آن چیزی است که در

این پاسخی است فشرده به پرسش. باال به آن به عنوان تحول گفتمان ها و مفهوم ها اشاره کردیم  

.دوم

ُکد. باال، به عنوان کانون قدرت، بر پایه ی منطق خود عمل می کند: به پرسش سوم بپردازیم  

، اساس این منطق[9]سرپیچی، آن گونه که در تئوری سیستم های اجتماعی تبیین می شود-تبعیت  

زیرسیستم سیاسی، ناظِر روندها و چیزی به مثابه عقل. جلوگیری از سرپیچی و تابع سازی: است  

اجباری سیستمی در برخورد به زیرسیستم های. ابزار بی واسطه اش شناخت نیست. کل نیست  

 مختلف و کل جامعه ی زیر سلطه وجود دارد که تابع ساختن را تا حدی و به شکلی به تابع شدن

ممکن است به صورت دوره ای یا به صورت جناحی تأکید بر تابع سازی یا لزوم تابع. تبدیل می کند  

گاهی حتّا در شکل انقالب از. شدن باشد، تابع شدن برای از دست ندادن امکاِن تابعِ خود کردن  

ممکن است کانون قدرت سیاسی در. باال و اصالحات بنیادی، دست پیش را می گیرند تا پس نیفتند  

 انطباق دادن خود بر محیط منعطف و چابک باشد و همچنین ممکن است با وجود هیبت

.دایناسورواَرش نتواند به الزام های بقا پاسخ مناسب و به هنگامی را بدهد و سقوط کند
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اینکه. نیز گرایش های مختلفی عمل می کند" باال"یکدست و همنوا نیست، در " پایین"همان گونه که   

 کدام گرایش دست باال را بگیرد پیرو آن است که زیرسیستم سیاسی برای کاستن از پیچیدگی ها و

.داشتن تحرک به کدام سو بگرود، چه چیزی را بخواهد تابع سازد و خود تابع چه چیزی شود

 این که جامعه − (normative) هر بحثی جدی درباره جامعه ی مدنی در مفهومی هنجارین

 آن (factual) باید چه شود و چگونه از خود در برابر دولت دفاع کند − باید از مفهوم واقع

 بیاغازد، یعنی از جامعه در ساختارمندی اش بر اساس نظامی از امتیازها، ساختاری جدا کننده و

بحث جدی باید از نقد تبعیض به سوی جامعیت برود. در جداکنندگی، پیوند دهنده و تابع  کننده .

•

 بر این قرار در بررسی هر روندی، هر گرایشی، هر جناح و دسته ای در باال، نیکوست که معیار

متمرکز شویم روی خود آن، به صورتی که در تحلیل سیاسی رخدادهای: دوگانه ای را به کار بندیم  

 روز عمل می شود، و همچنین آن را نه به عنوان عامل، بلکه به عنوان پدیده ای محصور در یک

 ساختار و محصول یک انتخاب سیستمی برای انطباق دهی بر محیط ببینیم، از یک طرف به عنوان

این دو نوع نگرش. کنش، از طرف دیگر واکنش، از یک طرف سازنده، از طرف دیگر برساخته  

هر دو سطح سیاسی هستند اما به دو شکل. به دو سطح مختلف برخورد با پدیده برمی گردند  

سطح نخست سطح همراهی یا ستیز با کسی،. یکی عملی تر و دیگری نظری تر است: مختلف  

:سطح دوم سطح فهم است. دسته ای و جناحی است؛ در این سطح است که می بخشیم یا نمی بخشیم  

 چرا چنین می کنند نه چنان؟ پایه و انگیزه حرکتشان چیست؟ فهمیدن همواره بخشیدن نیست، تفاهم

اسیر. تفاوت سطح فهم و سطح تفاهم یا عدم تفاهم را همواره باید در نظر داشت. داشتن نیست  

 سطح نخست نمی مانیم و در سطح دوم به فهمی عمیق تر می رسیم اگر نسبت رخدادها، جناح ها و

.شخصیت ها با روندهای ژرف تر را در نظر گیریم

اصالح طلبان و جامعه ی مدنی

در سطح نخست، سطح قضاوت و دوستی و دشمنی،: اکنون با این دید به اصالح طلبان نگاه کنیم  

 ممکن است جریان را ابزاری برای فریب بدانیم یا نقش آنان را از نظر گشایش فضا و نوعی

در سطح فهم دیگر صحبت از فریب و انحراف یا ستایش از این یا. نمایندگی پایین مثبت بخوانیم  

 آن دستاورد یا شخصیت کافی نیست، باید جایگاه آنان را در فضای اجتماعی و نسبت شان را با

خود آنان، هم در رابطه با جناح مشهور به اصول گرا و. جریان های ژرف در جامعه تعیین کنیم  

 دستگاه رهبری والیی، و هم در رابطه با پایین از منطق دوگانه ی تابع شدن و تابع کردن پیروی

اکنون که در یک دوره ی سستی و ناتوانی به سر می برند، رابطه ی شان با باال عمدتاً، یا. می کنند  

 دست کم از دید منتقدان، به صورت تبعیت دیده می شود، و در رابطه با پایین به صورت فعالیت

در دوره ی خاتمی، دوره ی مجلس ششم و جنبش سبز نگاه به آنان بسی. برای تابع سازی شهروندان  



به نظر می رسید اصالح طلبی جریانی است که تابع خواست پایین شده و می کوشد باال: مثبت تر بود  

.را به متابعت از پایین وادارد

جامعه  ی مدنی،. در دوره بحث های همه گیر دوره ی سیدمحمد خاتمی جامعه ی مدنی بود" پایین"اسم   

 آن پایینی معرفی می شد که آگاه است، متشکل است، از خود دفاع می کند و می تواند به عنوان

 عرصه ی عمومی، عرصه ی سیاست را زیر تأثیر بگیرد و در نهایت قدرت را به تبعیت از خود

به جای مقاومت مسلحانه، به جای ایجاد تشکیالت مخفی، علنی کار: این طرحی جذاب بود. وادارد  

 کنیم، علنی حرفمان را بزنیم، جلسه برپا کنیم، شبکه ای از سازمان های مردم نهاد بسازیم و قدرت

این دعوت پس از دهه ی خونین پس از انقالب، پس از دوره ی جنگ، و. را به این شیوه مهار کنیم  

جامعه ی مدنی در. ، امید و عالقه برمی انگیخت«سازندگی»پس از دوره دپرسیون و بی تفاوتی   

دعوت در واقع فراخوان برای گذار از جامعه ی توده ای به. برابر جامعه ی توده ای گذاشته می شد  

.سوی جامعه ی مدنی بود

این گمان که جامعه ی موجود توده ای به هم ریخته است: همین جا اِشکال اصلی طرح دیده می شود  

نیِت خیری است، اما جامعه  آنسان که در. که وظیفه ی ما آن است که به آن سر و سامان بدهیم  

سامانی دارد که با امتیازهای طبقاتی، جنسیتی،. طرح معرفی می شود، بی تفکیک و نابسامان نیست  

 قومیتی، برخورداری از سرمایه ی اجتماعی، دین داری یا دین نداری به مثابه داشتن یک امتیاز

جامعه ی مدنی عرصه مبارزه بر سر. ایدئولوژیک، و تمایزهای فرهنگی مشخص می شود  

ناطِق سیاسی امتیازهاست، نه صرفاً حوزه ی بُروز عقالنیت انسان به مثابه حیواِن   (zoon 

logon politikon). طبعاً هدف عمومی مبارزه ی دموکراتیک و ضد تبعیض این است که 

 جامعه ی موجود به یک مدنیت بسامان برسد و اجتماع انسان های برابرحقوق و برخوردار از حق

هدف این است که جامعه جامعیت یابد، دربرگیرنده باشد، نه. تشکل و آزادی بیان باشد  

اما برابری در برابر قانون هنوز برابری حقیقی. کنارگذارنده، نه پر از حاشیه های محرومیت  

تفکیک طبقاتی و اختالف در امتیازوری از برابری در برابر قانون، نابرابری می سازد. نیست .

 این که جامعه باید − (normative) هر بحثی جدی درباره جامعه ی مدنی در مفهومی هنجارین

 آن بیاغازد، (factual) چه شود و چگونه از خود در برابر دولت دفاع کند − باید از مفهوم واقع

 یعنی از جامعه در ساختارمندی اش بر اساس نظامی از امتیازها، ساختاری جدا کننده و در

بحث جدی باید از نقد تبعیض به سوی جامعیت برود. جداکنندگی، پیوند دهنده و تابع  کننده .

هدف جنبش های سیاسی و اجتماعی) انتگراسیون(جامعیت یابی . جامعه ی ایران جامعیت ندارد  

امید می رفت با انقالب ضد سلطنتی به آزادی و. ترقی خواه از دوران مشروطیت تا امروز است  

اما چنین نشد، برخی تبعیض های. برابری برسیم، به وضعیتی که جامعه به راستی جامع شود  

تبعیض دینی و عقیدتی فوراً بار طبقاتی. موجود تشدید شدند و تبعیض های دیگری برقرار گشتند  



داشته ی ویژه دین. دین داران مورد پسنِد حکومت، رجالی بودند دارای چیزی ویژه. نیز یافت  

 والیی بود که دِر دفتر هیئت مدیره بانک و کارخانه و انواع و اقسام بنگاه های معامالتی را به

نظم طبقاتی و امتیازوری در. دین والیی اسم رمز طی مراتب شد. روی دارنده ی آن می گشود  

.همه ی شکل های عمده ی آن کیفیتی االهیاتی یافت

 به جامعه ی امتیازوران تعلق داری، یا با آنکه اسماً شهروند هستی به آن تعلق نداری، یا وجودی

برای جریان اصالح طلبی نه عدالت اجتماعی مطرح بود، نه عدالت [10].داری معلق میان این دو  

محمد. حقوقی و سیاسی، از جمله به صورت حقی قایل شدن برای دگراندیشان در مشارکت سیاسی  

برنامه ی اصالح، برنامه ی. خاتمی، جامعه ی مدنی را به صورت مدینة  النبی تصور می کرد  

این برنامه ی اصالحی، امیدی شد برای طبقه ی متوسط. جامعه ی برخورداران و امتیازوران بود .

منظور از این سیاست. در دوره ی جنبش سبز کانون سیاست ستیهنده در میان طبقه ی متوسط بود  

ستیهندگی رشد. نارضایتی ای است که به کنشگری پرجلوه راه برده و با نظم حاکم درگیر می شود  

 کرده در جنبش سبز بخشی از اصالح طلبان را از میان طیف حاکم خارج کرد، به خواست

عده ای هم ساکت شدند تا ببینید دوباره کی بخت به آنان رو. خودشان یا با غضب کانون قدرت  

یک سر جریان در. کنش های مختلف خصلت طیف وار جریان اصالح طلبی را نشان داد. می کند  

.درون یا اینک در حاشیه حاکمیت است و سر دیگر در حاشیه نیروهای مخالف

 بر این قرار اگر بخواهیم درباره ی وضعیت اصالح طلبان قضاوت کنیم، نباید گمان کنیم که صحبت

صحبت بر سر بخشی از بورژوازی ایران. بر سر یک حزب معین با حدود و ثغوری میان است  

 و طبقه ی متوسطی است که در هراس دایم است که مبادا پایگاه اجتماعی خود را از دست دهد، و

.انتخاب کند میان فروپاشی نظام و تالش برای اصالح آن: از این رو فکر می کند باید انتخاب کند  

تا جایی که آگاهی و گرایش را موضوع. در میان طبقه ی میانی هم همه یکسان فکر نمی کنند  

.طبقاتی تعیین می کند، می توان به جایگاه های مختلف در ماتریس اجتماعی نظر داشت

مردم و رهبری

کارگران،.  کانون سیاست ستیهنده به تدریج به میان فرودستان منتقل شد۱۳۸۸پس از   

 بازنشستگان تهی دست، مالباختگان، آموزگاران، پرستاران، مردم نواحی فقیر و درگیر مشکالت

  اعتراض ها۱۳۹۸ و آبان ۱۳۹۶در دی . زیست محیطی، به طور مدام دست به اعتراض زدند

:  این بود۱۳۹۶یکی از شعارهای سر داده شده در اعتراض های دی . سرتاسری شدند  

از آن شعار تفسیرهای مختلفی شد، آن هم عمدتاً«. اصالح طلب، اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا»  

ی که به لحاظ عینی و ذهنی موضعش موضع محرومان نیست،"اپوزیسیون. "به صورت شعاری  

گمان بردند یک طبقه حاکم بدیل به زودی جای. آن را به منزله ی چیرگی خط براندازی دانست  

گفتند که به راستی کار تمام است، اگر طبقه ی میانی هم به جنبش. طبقه حاکم مستقر را می گیرد  
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شکل می گیرد" خلق"اما اگر بپیوندد با چه خواسته هایی می پیوندد؟ آنگاه دوباره . اعتراضی بپیوندد  

خواهیم داشت، و سرانجام آن روز فرا می رسد که خلق ضد خلق" خلقی"و ما دوباره یک انقالب   

.را از پا درآورد؟ بعید است که ماجرا این گونه پیش رود و چنین سرانجامی بیابد

۱۳۵۷ آذر ۲۰انقالب − تظاهرات عاشورا، 

بسی پیچیده است و در" خلق" نشان می دهد که شکل گیری جبهه ی ۱۳۵۷" خلقی"نمونه ی انقالب   

در ایران آخر عصر پهلوی امری تصادفی بود وجود چهره ای که. آن تصادف هم نقش دارد  

 وعده های زمینی و آسمانی را با هم ترکیب کند و امید و اعتماد برانگیزد، حتّا در میان کسانی که

نکته ی چشمگیر دیگر در انقالب. به لحاظ فرهنگی و افق دید از امثال خمینی گذر کرده بودند  

طبقه ی حاکم −.  ضعف طبقه ی حاکم از نظر نشان دادن اراده ی حفظ جایگاه بود۱۳۵۷  

 کارخانه دار و مالک و دالل و صاحب منصب − توکل به قدرت اعلیحضرت کرده بود و وقتی شاه

اما. و دستگاه در تصمیم گیری فلج شدند، توانی برای مقاومت نداشت و تنها به فرار می اندیشید  

 اینک پیوندی نیرومند میان قدرت و امتیازوری طبقاتی وجود دارد، و اراده به قدرت طبقه ی حاکم

در دوره ی شاه می شد دستگاه امنیتی را آلت و ابزار دانست، اما اینک این دستگاه نه. قوی است  

.فرمان گیر بلکه رکنی از فرماندهی است

با رشته های مختلفی به طبقه ی متوسط. خود طبقه ی حاکم یک قشر نازک مجزا از جامعه نیست  

.وصل می شود

طبقه. طبقه چیزی چون جعبه نیست و نظم طبقاتی به چیدن چند جعبه روی یکدیگر نمی ماند  

در ماتریس. موضع است، و موضع همواره موضعی است در یک فضا، در یک ماتریس  

محور عمودی محور طبقاتی است و محور. اجتماعی رأس قدرت جایی است در باال سمت راست  

محور ارتقا در مراتب. افقی جدایش هایی را از نظر اعتقادی، قومی و فرهنگی مشخص می کند  

هر کس به کانون قدرت نزدیک تر باشد، نسبت به. اجتماعی خم می شود به سوی کانون قدرت  

.همترازان خود از نظر بقیه ی مختصات ، برای امتیازوری شانس آشکارا بیشتری دارد

 ما اکنون جمع ناامیدانیم، و هر چه بیشتر از بدی اوضاع می گوییم، بیشتر از آنکه شوقی برای

.حرکت برانگیزیم و این امید را تقویت کنیم که می توان وضع را بهتر کرد، ناامیدتر می شویم  

 در این وضعیت آنکه دارد، دو دستی می چسبد به آنچه دارد؛ پا سفت می کند بر موضعش اگر

آنکه ندارد، کاری خواهد کرد؛ نه! کاری کنید: چه ممکن است در لفظ فراخواننده به تغییر باشد  

.منتظر می ماند و نه گوش به فرمایش  ها دارد

•



قدرت با این: از خم شدن بُردارهای ارتقا به سمت کانون قدرت می توان این تفسیر را هم داشت  

 خِمش قدرت می شود، به این خمش اتکا دارد، اگر بماند با اتکا به آن است و برای آنکه فرو ریزد

تمرکز بر جامعه: این عوض کردن دیدگاه است. باید این بُردارها سست شوند و در جایی بشکنند  

.به جای تمرکز محض بر دولت

 جامعه عرصه ی درگیری است؛ جامعه ی مدنی عرصه ی تفکیک، تبعیض و تخاصم است؛

این سخن امروزه بسی پرمایه تر از. جدایش ها و تقابل های درون آن تنها محصول حاکمیت نیستند  

اما نگاه ها کمتر متوجه. جامعه ی آن دوره هم فضای تفکیک  شده ای داشت.  است۱۳۵۷سال   

این امید را پیش. تفکیک بود؛ همه رو به آینده ای داشتند که امید می رفت در آن همه چیز بهتر شود  

ما اما اکنون جمع ناامیدانیم،. آینده زودتر متحقق شود از انقالب داشتند و به انقالب رو آوردند تا   

 و هر چه بیشتر از بدی اوضاع می گوییم، بیشتر از آنکه شوقی برای حرکت برانگیزیم و این امید

در این وضعیت آنکه دارد، دو. را تقویت کنیم که می توان وضع را بهتر کرد، ناامیدتر می شویم  

 دستی می چسبد به آنچه دارد؛ پا سفت می کند بر موضعش اگر چه ممکن است در لفظ فراخواننده

آنکه ندارد، کاری خواهد کرد؛ نه منتظر می ماند و نه گوش به! کاری کنید: به تغییر باشد  

.فرمایش  ها دارد

در آن دوره مثلثی شکل گرفت که یک.  نیست۱۳۵۷جامعه ی ایران آن جامعه ی آستانه ی انقالب   

.رأس آن شاه بود، یک رأس آن گرایش و نیروی سنتی، و رأس دیگرش گرایش و نیروی متجدد  

همراهی این دو: سه چیز معجزه وار رخ داد. این دو نیرو علیه شاه همراه شدند و او را برانداختند  

آن. گرایش، شکل گیری و تثبیت رهبری خمینی، فلج شدن دستگاه قدرت و فروپاشی آن از درون  

فرمول. هژمونی، به معنای اعمال رهبری در آن بوِدش یافت. مثلث مکان انقالب را تشکیل می داد  

تصور کنید مکان سیاسی شکل گرفته را. این علیه شاه+ این : به صورت شگفت انگیزی ساده بود  

شاه نیز در دو. همه هماهنگ عمل می کردند، به هم پاس می دادند. به صورت یک زمین بازی  

به حریفان پاس می داد تا حمله کنند. بود" خوبی"سال آخر بازی کن  .

 اکنون جامعه ی ایران چنان دستخوش جدایش است که تشکیل مکانی برای انقالب به صورت 

هر یک. مشخص کنیم... بیاییم تکه های جامعه را با الف، ب، پ، ت، ث و . گذشته بعید می نماید  

الف با. از اینها به طبقه ای، قشری، گرایشی سیاسی یا دینی، و همچنین قوم یا هویتی اشاره می کنند  

 ب همراه می شود، اما با بقیه نه، و ب فقط ممکن است عالوه بر الف تنها با ت همراه شود و ت با

اینها نمی توانند یک فضا ایجاد کنند، مگر جمعی از آنها فضایَکی به صورتی... سه تای دیگر-دو  

.موقتی

 اکثر تئوری هایی که در گذشته در مورد هژمونی رواج داشتند، همه بر اساس پیش فرض امکان

این و این و این، گرد یک برنامه ی: شکل گیری مکان تحول به صورتی بسته طرح می شدند  



این و این و این و آن با. جمع کننده و با رهبری ای که همه چیزی از خود در او می یافتند، علیه آن  

].هم یک مکان بسته را تشکیل می داند که مرکز ثقلی داشت که برنامه و رهبری بر آن استوار بود

دانه ها به شاخک ها. این ساختار هژمونیک را به صورت خوشه ای هم می توانیم تصور کنیم [11  

ایران فاقد مرکز ثقل. در ایران این شاخه وجود ندارد. و شاخک ها به شاخه اصلی وصل هستند  

 است، و نه فقط ایران؛ اکثر جامعه ها دچار جدایش هایی طبقاتی، سیستمی، فرهنگی و هویتی ای

.شده اند که باعث شده سازش گرد برنامه و رهبری ای برای تغییر بنیادی بسیار مشکل شود  

 تکه پارگی جدید اندیشه ی سیاسی جدیدی می طلبد و درک تازه ای از هژمونی یا اصوال کنار گذاشتن

حلقه هایی به هم: تکه پارگی جدید را می توان به صورت زنجیره ای گسیخته  تصویر کرد. این مفهوم  

.وصل می شوند، یک یا چند زنجیره  ی کوتاه تشکیل می دهند؛ برخی حلقه ها تک می مانند

دو گونه نوپدیدی

باالهایی نمی توانند و: اما ساختار صوری آن ساده است. انقالب پدیده  ای به شدت پیچیده است  

ضعف توان و اراده در باال رویارو می شود با انباشت متمرکز توان و اراده. پایینی ها نمی خواهند  

در پایین، باید هم توان و اراده وجود داشته باشد، هم تمرکز. در پایین .

 یک شاخص مهم انقالب نوپدیدی و ناگه آیندی آن است، به زبان تئوری سیستم خصلِت

emergent انقالب زمینه دارد، علت دارد، می توان نشانه هایش را دید، اما به ناگهان. آن است  

 در مورد Emergence .رخ می دهد و در این رخ نمایی چیزی پدید می آید از بسیاری لحاظ تازه

 انقالب تنها ناگه آیندی آن نیست، این هم هست که وضعیت پس از آن را تنها با تحلیل نیروهای

.پیش برنده آن در پیش از رخداد نمی توان توضیح داد

 نوع یک می خوانیم و پی جوی نوع دیگری از نوپدیدی (Emergence) انقالب را نوپدیدِی

.می شویم

 در انقالب خلقی، بخش فعال اهالی گرد یک اراده واحد جمع می شوند، و پس از مدتی زورآزمایی

درهم شکستن دستگاه مستقر معموالً با شکستن آن از درون. با نظام حاکم آن را در هم می شکنند  

اما تحول. همراه است  (transformation) تنها به شیوه ی انقالبِی طغیان پایین و درهم شکستن 

انرژی انباشته ی حاصل از تحول عمقی و کشاکش ها در سطح، تنها به. باال صورت نمی گیرد  

ممکن است نیروی پایین، ضمن اینکه پرفشار و مؤثر باشد،. صورت انقالب سرریز نمی شود  

 شکل متمرکزی نیابد و با برهم افزایی ُخردکننده نشود، و از طرف دیگر نظام حاکم شکاف بردارد

زنجیره ی رخدادها یا یک رخداد مهم ممکن است به تحولی راه برد که باعث شود. اما نشکند  

این گونه نوپدیدی. فصل تازه ای آغاز شود  (Emergence) را هم الزم است در نظر داشته 

.باشیم
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اکثر کودتاها و به قدرت رسیدن. نوپدیدی لزوماً پدید آمدن چیزی خوب از موضع پایینی ها نیست  

آنها هم. راست گراترین و سرکوبگرترین جناح ها نمونه های شناخته شده تحول های منفی هستند  

.تحول هستند؛ در برآورد ما از وضعیت و اینکه از این پس چه باید کرد، دگرگونی ایجاد می کنند  

۲۷ مرداد روزی بود کامالً متفاوت با ۲۹.  یک تحول نوپدید از این دست بود۱۳۳۲ مرداد ۲۸  

.مرداد

 پیشتر از پراکندگی نیروها و مشکل شکل گیری جبهه ای به صورت خوشه ی هژمونیک صحبت

گفته شد که در وضعیت کنونی به جای جبهه ای خوشه وار، به مجموعه ای از نیروها. شد  

در تقابل با یکدیگر هم که. برمی خوریم که به صورتی ناهمزمان و ناهماهنگ فعال می شوند  

اگر فرض را بر این بگذاریم که شکل گیری. نباشند، همگرا نیستند؛ به جهت های مختلفی می روند  

 آن خوشه ی هژمونیک و توان یابی طغیان در پایین در حد براندازی ممکن نباشد، آنگاه باید افق

باید به یک نوپدیدی نوع دو هم بیندیشیم با فرض اینکه وضعیت آبستن. دیگری را در نظر گیریم  

 حوادث است، و حادثه ای یا مجموعه ای از حادثه های متصل به هم رخ خواهد داد که به دنبال آنها

.با وضعیتی نو مواجه خواهیم شد، اما نه در آن حد نو که بگوییم جمهوری اسالمی به سر آمد  

تصوری از این گونه نوپدیدی داریم؟

تا نزدیکی  تحولی پیش) به ویژه در دور دوم( خرداد، جنبش سبز، و حتا احمدی نژاد ۲پدیده های   

 رفتند یا افقی را از یک دگرگونی نشان دادند که اگر چه داستان را عوض نمی کردند، یعنی کتاب

فصل تازه آغاز. جمهوری اسالمی را نمی بستند، اما محتمالً فصل تازه ای از آن را می آغازیدند  

 (formalization & generalization) نشد، اما ما از طریق صوری کردن و تعمیم دادِن

ترکیبی از دگرگونی ای در: اتفاق های نام برده می توانیم تصوری از امر سیاسی نوپدید داشته باشیم  

ممکن است تحول. آرایش قوا در باال و دگرگونی ای چشم گیر در موضع و نحوه ی حرکت در پایین  

 از باال شروع شود، یا ممکن است فشار پایین تحولی را در باال برانگیزد و این دگرگونی در

تحول در باال ممکن است زیر عنوان های مختلفی برده شود ، مثالً اصالح،. جامعه بازتاب یابد  

تغییر ممکن است تقویت. بازسازی نظام، انتقال قدرت به رهبری بعدی یا تغییر قانون اساسی  

همه چیز محتمالً با ادعای ترمیم و. ارتجاع و حتا آمدن سپاه پاسداران به جلوی صحنه باشد  

احمدی نژاد اسم با نظر به احتمال سمت گیری منفی تحول در باال، از . اصالح پیش برده می شود  

احیای شور مهدی گرایانه ابتدای: بردیم، زیرا او هم می خواست نوعی اصالح پیش ببرد  

[12].قدرت گیری نظام

.ما در حالت نوپدیدی نوع دوم از چند در می گذریم، در حالی که هنوز در داالن نظام والیی هستیم  

  در۱از شکاف درونی ش: به صورتی شماتیک سیر رخدادها را می توانیم این گونه ترسیم کنیم

ما به. ، تحولی صورت می گیرد به صورت گشوده شدن دِر یکم۱حاکمیت و فشاری از ناحیه ن  
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  بروز می کند، فشاری از ناحیه۲شکاف درونی این بار به صورت ش. وضعیت تازه ای می رسیم

ما. همین امر ممکن است چند بار تکرار شود.  به آن می رسد و این باردر دوم گشوده می شود۲ن  

 با یک فرآیند طوالنی مواجه می شویم که نمی دانیم کی به پایان می رسد و چه سازوکار مشخص

پیش آیندی ها مرکب. فرآیند بسته به اراده ی ما یا دیگران ندارد. دیگری مبنای تحول ها می شود  

به یک رخداد واکنشی نشان می دهیم و به دنبال. هستند و رویارویی با آنها قابل برنامه ریزی نیست  

ما باید پرسش کنان پیش رویم و راه. آن در موقعیتی قرار می گیریم که آن را پیش بینی نمی کرده ایم  

.درست را تشخیص دهیم

ما سر راه تنها یک دروازه نداریم؛ در غار جمهوری اسالمی از پیچ و: نکته اصلی این است  

در هیچ. خم های مختلفی عبور خواهیم کرد که پیشاپیش نمی توانیم جهتشان یا پیامدشان را بدانیم  

. که دیگر ماجرا تمام است موردی نمی توانیم با قطعیت نظر دهیم

برانداز. ما در هر فصلی با شمایل تازه ای از اصالح طلبی مواجه خواهیم شد: و نکته ای دیگر  

 امروز ممکن است اصالح طلب فردا باشد، اصول گرای امروز هم ممکن است، اصالح طلب شود،

.اصالح طلبانی هم وجود خواهند داشت که کامالً دل از اصالح برکنند

ما سر راه: نکته اصلی این است. ما باید پرسش کنان پیش رویم و راه درست را تشخیص دهیم  

 تنها یک دروازه نداریم؛ در غار جمهوری اسالمی از پیچ و خم های مختلفی عبور خواهیم کرد

در هیچ موردی نمی توانیم با قطعیت نظر. که پیشاپیش نمی توانیم جهتشان یا پیامدشان را بدانیم  

. که دیگر ماجرا تمام است دهیم

•

 عامل های مختلفی باعث می شود که وضعیت این گونه پیچیده باشد و کار با یک ضربه و با یک

بخش های. می خواهد و نمی خواهد. طبقه ی متوسط یکی از عامل های اصلی است. حادثه تمام نشود  

 مختلفی دارد، هم از نظر برخورداری یا نابرخورداری و هم از نظر گرایش اعتقادی و سیاسی و

وضع باید عوض شود، اما من دیگر: برای بخش هایی از آن، تصمیم گیری مشکل است. فرهنگی  

گاه زاویه و تضادی وجود دارد میان آنچه از موضع در. نمی توانم هزینه کنم و دست به خطر زنم  

 راستای محور عمودی برخورداری در ماتریس اجتماعی حاصل باشد با آنچه از موضع روی

جایگاه بر روی محور عمودی. محور افقی برمی آید که محور گرایش های سیاسی و فرهنگی است  

 و میل به ارتقا سازش با نظام را ایجاب می کند، در حالی که جایگاه بر روی محور افقی، مثالً به

[13].دلیل سبک زندگی مدرن، به تنافر نسبت به نظام میل می کند

شکاف های قومی، منطقه ای، مسئله ی آب. عامل مهم دیگر سست شدن احساس همسرنوشتی است  

 و دیگر مسائل زیست محیطی باعث می شود درک های مختلفی از مسئله ی مرکزی وجود داشته
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اگر در حاشیه باشیم، ممکن است آنچه برای دیگری مسئله ی مرکزی است، از نظر ما. باشد  

.مسئله ی مرکز باشد نه مسئله ی ما

 به همه ی اینها باید اضافه کنیم سنگینی فشار تجربه ی تلخ انقالب و جنگ را، و بدبینی و نگرانی ای

 را که به ناامیدی دامن می زند، در عین اینکه حس و انگیزه ی عصیان به صورتی چشمگیر وجود

.دارد

در جنبش سبز بخش بزرگی از مردم. ما از زمان انقالب داریم مجسمه پایین می کشیم  

ها ی موسوی و کروبی را باال بردند، اما بعداً جریان بر عکس گردید و پایین کشیدن آنان"مجسمه"  

ی" مجسمه"در دوره ی ترامپ سلطنت طلبان . نیز آغاز شد در حالی که در حبس بودند و هستند  

را برکشیدند؛ اما چیزی نگذشت که دمونتاژ او هم آغاز شد، آن هم در میان خود" رضاشاه دوم"  

دمونتاژ کردن سرگرمی روزانه شبکه های اجتماعی است. سلطنت طلبان .

جّو عصبی این فضا امکان تفاهم را: به عامل اغتشاش در فضای همگانی هم باید اشاره کنیم  

. بیزاری گسترده ترین و بانفوذترین حزب است در میان ایرانیان حزب. ضعیف کرده است  

در. فهرست چیزها و کسان دل زننده بسی بلندتر از فهرست پذیرفتنی ها و دوست داشتنی هاست  

.شکاف های نسلی گفت وگوها را مشکل کرده است. درون خانواده ها هم افراد به جان هم افتاده اند  

 فردگرایی رشد کرده، اما همپای آن امکان تبادل آزاد نظر و همبازی گری در عرصه های مختلف

مکالمه ها کوتاه هستند و با رسیدن به اولین نقطه ی اختالف نظر، رشته ی  شان. شکل نگرفته است  

با هر پرسش و. میان مایگی، فرومایگی و ابتذال در فضای عمومی موج می زند. گسیخته می شود  

 فکر و چهره ای که خالف جریان غالب و آن سوی خط میانه ی در دسترس باشد، مخالفت می شود،

 به جز شاید در مورد چهره هایی که از دسترس خارج شده باشند، به شکلی ساکت شده یا مرده

مخالفت به صورت رادیکالیسم عرضه می شود، رادیکالیسمی کم عمق، بدون درکی. باشند  

.رادیکال، رادیکال در شعار دادن و پرخاش کردن

 به نظر می رسد که ایرانیان دارند مدام باالیی ها را پایین می کشند؛ آن باالی باال را که نتوانند، به

میل به پایین. هر کسی بند می کنند که دم دست باشد اما در پله ای به نظر باالتر قرار گرفته باشد  

 کشیدن گرایش خوبی به نظر می رسد، اما این مشکل را هم دارد که به گونه ای است و در جهتی

احترام در معنای. است که اجازه نمی دهد چیزی رشد کند و ارزشی پابگیرد ورای نظام تبعیض  

ایرانیان گویا فقط قهرمانان مرده دارند، در حالی که. رعایت و ارج گذاری دارد رنگ می بازد  

در جنبش سبز. ما از زمان انقالب داریم مجسمه پایین می کشیم. هنوز از قهرمان بی نیاز نشده اند  

ها ی موسوی و کروبی را باال بردند، اما بعداً جریان بر عکس"مجسمه"بخش بزرگی از مردم   

در دوره ی ترامپ. گردید و پایین کشیدن آنان نیز آغاز شد در حالی که در حبس بودند و هستند  



را برکشیدند؛ اما چیزی نگذشت که دمونتاژ او هم آغاز" رضاشاه دوم"ی " مجسمه"سلطنت طلبان   

دمونتاژ کردن سرگرمی روزانه شبکه های اجتماعی است. شد، آن هم در میان خود سلطنت طلبان .

.از طریق آنها هم هم نظری تقویت می شود، هم ناهم نظری. رسانه های جدید، اطالع رسانی می کنند  

 بحث با بغل دستی ها در جایی مثل استادیوم پرجمعیت فوتبال به جایی نمی رسد و اگر هم برسد بعید

اتفاِق دگرگون ساز خواهد افتاد، نه لزوماً روی آن بخش مقابل دید ما. است که نتیجه فراگیر شود  

.از زمین بازی یا با حرکتی در ردیف ما

زمانیت ما

مسائل. در سیر رویدادها دست آخر مسائلی در دستور کار قرار می گیرند که بتوانند حل شوند  

 اسم های درشتی پیدا می کنند، مثل آزادی یا عدالت، اما در دستور کار که قرار می گیرند فرو کاسته

.مسئله، حل می شود و حل نمی شود. می شوند به تغییری در یک رویه یا نهاد یا ترکیب نیروها  

 تاریخ این حل شدن و حل نشدن در هر مورد، جزئی از آن جریان ژرف راهی است که پیشتر به

.آن اشاره کردیم

 ما غرق در اخباریم، و خبر در ذهن ما به ستیز با تاریخ برخاسته است؛ بینش تاریخی ضعیف

.روزآمد، تاریخ آمد نیست. می شود هر چه بیشتر احاطه ی مان به خبرهای روز بیشتر می گردد  

حقیقت. رجوع به تاریخ به شکلی فراتر از حد معمول، گزینش گرانه و همراه با دستکاری است  

از سه بُعد زمان، بُعد اکنون. تاریخی رنگ باخته و آنچه جهان را پر می کند، خبر روز است  

همه [14].زمان تخت می شود؛ هر چه هست اکنون است. برمی آید و بر کل زمانیت چیره می شود  

پیمانکاری در. همه ی قراردادها موقتی می شوند، حتّا قراردادهای دوستی. چیز موقتی است  

سیستم از این طریق به همه جا رخنه می کند و. عرصه ی زیست جهان جای همپیمانی را می گیرد  

.به بقا ادامه می دهد

 ما غرق در اخباریم، و خبر در ذهن ما به ستیز با تاریخ برخاسته است؛ بینش تاریخی ضعیف

روزآمد، تاریخ آمد نیست. می شود هر چه بیشتر احاطه ی مان به خبرهای روز بیشتر می گردد .  

•

به هر. حصاِر اکنون، اجازه بلندپروازی را نمی دهد. حل مسائل نیاز به امید و شوق و برنامه دارد  

بدیل ها موقتی، بی ربط و پوشالی هستند. سو بپری، در حیطه ی اکنون هستی .

آن جریان تاریخی. مسائل درشتی داریم، اما رویارویی با آنها در محدوده ی خبرهای روز است  

 عمیقی که رخدادهای چند نسل را در جامعه ی ایران رقم زده، اکنون گویا در زیر پایمان تنها

به اسب هایی می مانیم که در کشیدن گاری در سرباالیی،. زمین لرزه ایجاد می کند، اما پیش نمی رود  

.چون از نفس می افتند، یکدیگر را گاز می گیرند
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پایان سخن

 همه ی سیستم های اجتماعی نوپدیدآ هستند، به این اعتبار که به عنصرهای سازنده ی خود

اما. فروکاستنی نیستند، یعنی صرفاً از جمع آنها تشکیل نشده اند و در هر لحظه چیزی هستند نو  

آن دگرگونی کمابیش ناگهانی ای را مفهوم: نوپدیدآیی در بحث این نوشته مفهوم مشخص تری دارد  

  بازگشت پذیر نیست، با آن پیوند های تازه ای میان عناصر سیستم برقرار می شود که می کند که

 برنامه ریزی شده نبوده اند و چون رخ دهد، تصورها، موضع گیری ها، روش ها و منش ها را به

 صورتی محسوس تغییر می دهد، تغییر در آن حد که مدام بگوییم دیروز چنان بود و امروز چنین

.است

نوع اول که در آن به قول لنین پایینی ها نمی خواهند و باالیی ها. از دو نوع نوپدیدی سخن رفت  

انقالب درمی گیرد اگر نخواستن به کنش متمرکز راه برد و نتوانستن باالیی ها بالفعل. نمی توانند  

نوع دوم حالتی است که چنین دگرگونی رادیکالی صورت نمی گیرد اما وضع هم آن گونه که. شود  

.بود نمی ماند

 در نوشته به جریان اصالح نسبتاً به تفصیل پرداخته شد، تا به سویه هایی از دگرگونی های گفتمانی

 پس از انقالب توجه شود ، و همچنین پتانسیل دگرگونی ای نشان داده شود که لزوماً به سوی

.نوپدیدی نوع یک، یعنی یک انقالب دیگر نمی رود

ریخت-آنچه رخ می دهد، روندی با مشخصه ی ورا  (Trans-Formation) ،سیستمی است 

آن. ریخِت سیسستم عوض می شود اما تا مدتها برخی مشخصه های اساسی خود را حفظ می کند  

 مشخصه ها در مورد جمهوری اسالمی در درجه اول به جایگاه دین و ولی فقیه و دربار و

 آویزه های او، نقش سپاه، بنگاه های فرادولتی، حقوق زنان، آزادی بیان و تشکل و خط مشی

.خارجی برمی گردد

نمونه ها آن قدر [15].نمونه های فراوانی از وراریخت سیستمی در چند دهه ی اخیر وجود داشته اند  

 فراوان هستند که در آکادمی ها تئوری های تحول یا وراریخت سیستمی جای تئوری های انقالب را

بحث در مورد وراریخت سیستمی قرابتی ندارد یا بهتر است [16].از نظر میزان توجه گرفته اند  

 بگوییم قرابت دوری دارد با بحث بر سر تعیین مشی اصالح طلبانه بر پایه ی یک تئوری مراحل

در این مرحله به این هدف مقدور و ممکن دست می یابیم، سپس هدف: که به این صورت است  

.دیگری را پیش رو می گذاریم تا سرانجام به مطلوب اصلی خود برسیم

یکی آن پیچی که پایان فصلی از کشاکش است و رژیم حاکم: تعیین کننده رسیدن به دو پیچ است  

این عقب نشینی روحیه می دهد و. سرانجام مجبور می شود از یک موضع مهم عقب نشینی کند  

یک فصل. منجر شود) افتادن پیاپی مهره ها(حتا ممکن است به یک فرایند دومینویی   
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.تعیین کننده ی دیگر آن فصلی است که رژیم مجبور می شود مشروعیت خود را به رأی بگذارد  

.این می تواند آغاز قطعی پایان باشد

•

 بحث تحول یا وراریخت سیستمی در دوره ی اخیر اساساً به عنوان توصیف و تشریح وضعیت در

 مجموعه ای از کشورها مطرح شده است نه تعیین استراتژی، هر چند می توان چنین استفاده ای هم

هر کشوری از دل تجربه هایی متحول شده که نکته هایی از آنها تقریر شده اند و. از آن کرد  

نکته ی اصلی آمادگی برای هر چیز است. نیکوست که در موقعیتی چون موقعیت ما آموخته شوند  

 و آمادگی اصلی مبتنی است بر چابکی ذهن، باز بودن چشم به روی روندها، و تالش برای

.برساختن گفتمانی پیوندپذیر و رو به سوی تشکل

در وضعیتی که به لحاظ بسته بودن آن را به داالن: از مجموعه ی درس ها این نکته بسی مهم است  

یکی آن پیچی که پایان فصلی از کشاکش: و غار تشبیه کردیم، تعیین کننده رسیدن به دو پیچ است  

این عقب نشینی. است و رژیم حاکم سرانجام مجبور می شود از یک موضع مهم عقب نشینی کند  

یک. منجر شود) افتادن پیاپی مهره ها(روحیه می دهد و حتا ممکن است به یک فرایند دومینویی   

 فصل تعیین کننده ی دیگر آن فصلی است که رژیم مجبور می شود مشروعیت خود را به رأی

این می تواند آغاز قطعی پایان باشد. بگذارد .

 در قسمت پایانی نوشته نسبت به آمادگی و وجود توان عمومی برای رویارویی با حوادث ابراز

می شود پیش بینی کرد که پس از رو در رو. مشکل تنها با توصیه و تأکید حل نمی شود. شک شد  

چه فرصت هایی از دست دادیم، به جای آماده کردن خود: شدن با نخستین نوپدید خواهیم گفت  

!مشغول چه کارهایی بودیم

شاید واقعه خودش گره از کار بگشاید. در حال حاضر گشایشی دیده نمی شود .

––––––––––––––––––––

پانویس ها

:درباره ی سازندگی مفهوم ها و نیرومندی آنها بنگرید به این مقاله ]1[

تاریخ مفهوم ها :محمدرضا نیکفر

]2[ Robert Entman: Framing: Towards a Clarification of a Fractured 

Paradigm. Journal of Communication 43 (3), 1993, P. 51 (DOI)

.P.52 ،همانجا ]3[

 سیاستمدار فرانسوی ،(François Guizot) این سفارش یادآور شعار مشهور فرانسوا گیزو ]4[

 شعار گیزو به صورت .(ثروتمند شوید) Enrichissez-vous :دوره ی پس از انقالب کبیر است

.بازنمای یک خصلت اصلی دوره لوئی فیلیپ وارد تاریخ نویسی قرن نوزدهم فرانسه شده است  
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او در آنجا می گوید که دوره دستیابی به حقوق.  مشهور است۱۸۴۳سخنرانی او در اول مارس   

 سیاسی و مدنی با انقالب به سرآمده و اینک باید از آن حقوق استفاده کرد، بنیه ی مادی و َمنِشی

.کشور را تقویت کرد و ثروتمند شد

بنگرید به آثار فردیناند". آنال"در این باره پراهمیت است اندیشه  های مکتب تاریخ نگاری  ]5[  

:برودل به ویژه به

Fernand Braudel: Geschichte und Sozialwissenschaften. Die longue 

durée. In: Marc Bloch, Fernand Braudel, Lucien Febvre: Schrift und 

Materie der Geschichte. Vorschläge zu einer systematischen 

Aneignung historischer Prozesse. Hrsg. von Claudia Honegger, 

Frankfurt/M 1977.

:در فرهنگ سخن این ترکیب آمده است با استناد به این بیت از شاهنامه ]6[

کدام است مردی پژوهنده راز – که پیماید این ژرف راه دراز؟

:در این باره ]7[

، ترجمه تارا بهروزیانانقالب های گرامشی؛ انقالب منفعل و انقالب مداوم :توماس. پیتر دی

نمودهای ُکنشی یک انقالب بی ُکنش :محمدرضا نیکفر

 عبارت های دست به دست هم دادن و قرین هم شدن حاوی اشاره ای هستند به اصطالح ]8[

conjuncture ،که فرناند برودل از آن استفاده می کند برای توصیف زمان تاریخی میان بُرد 

و کوتاه برد که محمل زمانی رخدادها در) و بخشی و مرحله ای از آن(زمانی میانی زمان دوربرد   

نگاه کنید به. شکل خبری شان است :

Fernand Braudel, On History. University of Chicago Press1982, p 25ff.

:در این باره بنگرید به ]9[

، جلسه ششمدرآمدی بر تئوری سیستم :محمدرضا نیکفر .

:درباره تعلق به جامعه و جامع بودن جامعه بنگرید به ]10[

تعلق ، وتعلق داشتن، تعلق نداشتن − بررسی عمومی مسئله ی انتگراسیون :محمدرضا نیکفر  

.داشتن، تعلق نداشتن − مسأله ی پایدار انتگراسیون در ایران

کارگران، دهقانان و سربازان – یعنی اکثریت اهالی:  دیدیم۱۹۱۷مثال اعال را در روسیه  ]11[  

 – گرد برنامه ای مشهور به تزهای آوریل پیش گذاشته شده از سوی لنین، رهبر بلشویک ها، علیه

.تزار و پایگاه اجتماعی و پشتیبانان سیاسی اش

احمدی نژاد و بن بست اصالح طلبی به شیوه او :محمدرضا نیکفر ]12[

:در این باره نگاه کنید به این مقاله ]13[
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طبقه ی متوسط ایران و الیه های فقیر آن :محمدرضا نیکفر .

 این شیوه ی توصیفی و مغلق صحبت کردن درباره ی زمان، در جمله های باال و در ادامه، تا ]14[

پدیداری اش را. از زمان به صورت ایما و اشاره می توان حرف زد. حدی از سر ناگزیری است  

 تنها در پدیدارهای دیگر می توان دید، در دنیای ما در شتاب داشتن و به جایی نرسیدن، در

اما اینها تحلیل های مفصلی می طلبند. سنگینی، کسالت و بسته بودن افق .

.شاید جالب ترینشان شیلی باشد، از آغاز زوال قدرت پینوشه تا انتخابات اخیر ]15[

:این یک کتاب جامع و معرف مجموعه ای از منابع مهم درباره تحول سیستمی است ]16[

Raj Kollmorgen, Wolfgang Merkel, Hans-Jürgen Wagener (Hrsg.): 

Handbuch Transformationsforschung. Springer 2015.

ازسایت زمانه
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