
 1 

 

 انقالب اسالمی  
 

خود    'انقالب اسالمی' توان یافت، با این حال اصطالح  ای تا دورانھای اولیھ اسالم می ھرچند عناوین گوناگونی برای قیام ھای توده 
,  در  Inqila, Thawraاند، بویژه  است : کلماتی کھ در عربی، فارسی و ترکی برای توضیح انقالب جا افتادهدارای منشاء جدیدی  

بکار میرفت. بطور مشخص اصطالح   انقالب فرانسھ  بھ  از    'انقالب اسالمی' ابتدا مثل زبانھای اروپای غربی، برای اشاره  بعد 
سید ابوالعال ماودودیس  مثال در نسخھ فارسی مانیفست انقالب اسالمی از  جنگ جھانی دوم مورد استفاده قرار گرفتھ است (برای  

1962). 

مفھوم   مورد  اسالمی  در  دارد.  انقالب  وجود  نظر  اختالف  مارکسیسم  حتی  و  اسالمگرایان  مسلمانان،  میان  آن  تبیینی  ارزش  و 
می  مدنی  جامعھ  کردن  اسالمی  و  اسالمی  دولت  یک  بھ  گرایش  آنھا  ھمھ  مشترک  تفاوت بامخرج  عملکرد  شد.  از  ھاعبارتند 

ھای اسالمی تضمین میشود، و از طرف دیگر این  ایدئولوژی بھ عنوان آگاھی عرفانی، کھ با توسل  بھ آن، انسجام و بسیج جنبش
اسالمی،  ادعای   می انقالب  عملی  تحقق  مدعی  ایران  مورد  در  می کھ  طرح  را  سوال  این  بین  باشد،  شکاف  آیا  کھ  انقالب  کند، 

اعالم شده و تحقق یافتھ، بھ اساس این اصطالح تعلق دارد، و سوم اینکھ آیا اھمیت اجتماعی تاریخی آن نتیجھ تبدیل جھان    میاسال
را بھ جلو سوق    'انقالب اسالمی'اسالم بھ پیرامون (حاشیھ) توسط استعمار است، کھ بھ عنوان بدیل ایدئولوژیک و آلترناتیو تخیلی  

 می دھد. 

 

ن نوزدھم و بیستم قدرتھای اروپایی برای حفظ سلطھ خود بر بازار و تضمین روند انباشت اولیھ سرمایھ،  . بخصوص در قر۱
)،  ۱۹٦۲-۱۸۳۰)، الجزایر (فرانسھ  ۱۹٥۲-۱۸۸۲حاکمیت استعماری خود را بھ جھان اسالم نیز بسط دادند: در مصر (بریتانیا  

) و  ۱۹٥٦-۱۸۸۱)، تونس (فرانسھ  ۱۹٥٦-۱۹۱۲مراکش (فرانسھ    )،۱۹٤۷-۱۹۱۲)، لیبی (ایتالیا  ۱۹٥٦-۱۸۹۹سودان (بریتانیا  
ھای اسالمی ضد استعماری شکل گرفتند، کھ استعمار را بھ عنوان حاکمیت مسیحیت تشریح کردند و  غیره. در واکنش بھ آن جنبش 

جنبش ھای مختلف     ۱۹۲۰تاسیس یک حکومت اسالمی را بھ مثابھ بازسازی "خانھ اسالم" (داراالسالم) اعالم نمودند. از دھھ  
کھ در قرن پانزدھم تاسیس شده بود، دست بھ مبارزه مسلحانھ علیھ حکومت    فرقھ نقشبندی،اسالمی با استناد بھ اخوان صوفیان   

). ترجمھ آثار آنھا بھ عربی سبب شکل گیری  ٤٤ff، 1979پیترز بریتانیا و متحدانش (اغلب زمینداران ھندو) زدند (مقایسھ کنید با 
نوآوری اسالمی گشت ( وھابی  قدیریان تحت رھبری  ۱٤۹ff،  1994لویز  ت در عربستان سعودی امروز  و  الجزایر فرقھ  ). در 

) اقدام بھ یک مبارزه ضد استعماری برای تاسیس یک حکومت اسالمی کرد، در لیبی فرقھ سنوسی ھا  ۸۳-۱۸۰۸عبدل القدیر (
مل مھم در تاسیس اولین کشور سودان جنبش تحت رھبری محمد احمد بود،  نقش مھمی در مبارزه علیھ   ایتالیا ایفا کرد، یک عا

 'مھدی' (مسیح موعود) نامید (جنبش مھدی).    ۱۸۸۱کھ خود را در سال 

ھای استقالل طلبی در نھایت بستگی بھ تجزیھ و تحلیل از استعمار بھ عنوان عامل ظھور آنھا دارد: اگر بھ  ارزیابی از این جنبش 
ب  [استعمار]  و  آن  شناسان  انسان  از  زیادی  تعداد  کھ  ھمانگونھ  شود،  نگاه  (مدرنیزاسیون)  نوسازی  پروژه  یک  عنوان  ھ 

)، مخالفان مسلمان آنھا بھ  ۱۹۹٤لویز  ؛  ۱۹۷۲  لک لرک ؛  ۱۹۷٦ریگل  کنند (مقایسھ کنید با  ھای مدرنیزاسیون طرح میتئوریسین
باشند؛ اگر بھ نقش استعمار بھ عنوان تالشی قھرآمیز  ت اسالمی میشوند، کھ مخالف مدرنی ھای ارتجاعی ارزیابی میعنوان جنبش

ماھیت یک انقالب اولیھ بورژوایی، کھ قصد جلوگیری از انتقال مازاد    انقالب اسالمیبرای جلوگیری از صنعتی شدن نگاه کنیم،   
 کند.  بھ غرب و ایجاد شرایط انباشت سرمایھ و شکل گیری بورژوازی را دارد، را کسب می 

 

کند و ھم تالش ھای روشنفکرانھ برای غلبھ بر  ھم مناسبات حکومتی کھ محصول استعمار ھستند را منعکس می انقالب اسالمی .2
)، کھ از یک طرف ضد امپریالیسم و  ۹۷-۱۹۳۸بود (ھای اصلی پان اسالمیسم اسد عبدی معروف بھ افغان  آنھا. یکی از چھره 

)، و از طرف دیگر رویای خود را می خواست از  ۱۰۰و    ٦٤،  ۱۹۸۳کاندیل  ضد استبداد مذھبی را تبلیغ میکرد (مقایسھ کنید با  
بخشد  تحقق  'شاھزاده'  بھ کمک یک  و  باال'  از  'انقالب  پروژه ضد اس  -طریق  است.  ھدف  ماکیاولی  یادآور  تعماری،  تالشی کھ 

 / TM 26.1مارکس،ھژمونی طلبانھ او حمایت از امپراطوری عثمانی بود و در عین حال حمایت از "فرقھ ھای ایدئولوژیک "(
 اسالم در مقابل تھدید غرب.   عالمان  (259

بود، کھ آنھا    تاسیس شد و خود را ادامھ دھنده افغانی می دانست، در این نکتھ  ۱۹۲۸المسلمین، کھ در سال  کیفیت جدید اخوان 
). رھبر کاریزماتیک  ۱۹۰٦  -٤۹دیگر قصد تغییر جامعھ از باال را نداشتند و مستقیما خلق را مخاطب قرار دادند. حسن ال بنا (

این سازمان با سلسلھ مراتب محکم، بھ این نظر بود کھ افول جھان اسالم نتیجھ سلطھ معیارھای "ماتریالیستی غربی" (زنان نیمھ  
شود و غیره)، میباشد و خواھان احیای یک  ات الکلی، تئاتر، رقص، مدارسی کھ در آنھا 'شک و بدعت' تدریس می برھنھ، مشروب 

باشد و تا زمانی کھ دولت اسالمی موجود نیست، مسلمانان در  اسالم اصیل بود. برای او " دولت صورت مجسم ایدئولوژی" می 
می  زندگی  با  گناه  کنید  (مقایسھ  تراکت،  کنند  در  ۲٦ff،  31 ، 15پنج  نظر  اختالف  سبب  آنھا  ندارند، زیرا  جایی  اینجا  احزاب   .(

  .(34f، ۱۹۹٤کوگل من  گردند (جامعھ (امما) می
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 انقالب) جانشین او و عمالً تئوریسین  ۱۹۰٦-٦٦، سعید قطب (۱۹٤۹پس از ترور ال بنا توسط یک مامور دولتی مصر در سال  
ا اوضاع و احوال روز منطبق میکند، کھ در قرآن بھ جامعھ ماقبل اسالم با ویژگی بت  شود. او مفھوم "جاھلیت" را ب می   اسالمی

پرستی و وحشیگری (برگرفتھ از 'جھل'، نادانی و بی اطالعی) اطالق شده است. او از آن نھ بھ عنوان یک دوره، بلکھ بھ عنوان  
. در این تصویر از تاریخ تنھا دو شکل اجتماعی وجود  برندوضعیتی یاد میکند، کھ جھان اسالم و عمالً کل جھان در آن بسر می

می  سوسیالیستی  و  داری  سرمایھ  نظام  شامل  او  دیدگاه  از  کھ  جاھالن،  جامعھ  شرع  دارد،  آن  در  کھ  اسالمی،  جامعھ  و  شود، 
 ). ٥۰و   ۳٥، ۱۹۹٤کوگل من (اسالمی) حاکم است و تنھا از طریق یک جنگ عادالنھ (جھاد) قابل تحقق است (

 

با موفقیت بھ اینکار پرداخت، کھ  ۱۹۰۲  -۸۹هللا روح هللا موسوی خمینی (ر مورد ایران آیت . د۳ تبعیدگاه خود در عراق  ) از 
). مفاھیم  ۱۹۷۱،۷باشند (تشیع سکوت گرا را بھ نوعی الھیات تھاجمی سیاسی تبدیل کند. دشمنان اصلی، استعمار و متحدانش می 

شود کھ در  شود و نتیجھ گرفتھ می مدیده) برای توضیح سلطھ اقتصادی نیز بکار گرفتھ می 'ظالم' (زورگو، ظالم) و 'مظلوم' (ست 
اقتصادی جایی نخواھد داشت ( نظام اسالمی ستم  شود. در رھبر  بھ عنوان وظیفھ شرعی طرح می   انقالب اسالمی).  ٤۲ffیک 

شوند، رابطھ او با ملت  ه قضایی، متمرکز میاسالم، کھ در عین حال عالم حقوق نیز ھست، وظایف قوه مقننھ، مجریھ و دستگا
 ).  ٦٥اند (طبق نسخھ قیمومیت برای کسانی است کھ بھ سن قانونی نرسیده 

"ضد امپریالیستی“، کھ کل جھان سوم را در بر میگیرد،   اسالمی انقالب)، بھ عنوان نظریھ پرداز یک  ۱۹۳۳-۷۷علی شریعتی (
ای از درک تاریخی مارکسیستی دست زد، کھ بھ آن عنوان"  یس بھ ترکیب مجموعھ شناختھ شده است. او در حین تبعید  در پار

جبرگرایی علمی" اطالق نمود، ھمراه با عناصری از اگزیستانسیالیسم ژان پل سارتر و جامعھ شناسی ماکس وبر و امیل دورک  
تلفیق کند. الگوی اصلی مبارزه طبق با ھم  تقابل بین ھابیل و قابیل  ھایم، او سعی کرد اسالم و سوسیالیسم را  اتی برای او ھمان 
). در مرکز انتقاد او بھ  ٦۹ff،  ۱۹٦۹نامد (است، کھ در قرآن بھ آن اشاره شده است، و او آنان را نمایندگان طبقات مختلف می 

) "بیگانگی"  فیلم۱٦،  ۱۹۸۰غرب مفھوم  با  ارتباط  در  و  بھ ھربرت مارکوزه  استناد  با  را  آن  او  دارد، کھ  قرار  عصر جدید    ) 
برد. بھ متابھ بدترین شکل، او بھ بیگانگی فرھنگی اشاره دارد، کھ با توسل بھ آن غرب در جھان سوم بھ  چارلی چاپلین بکار می 

و    ۲۲ffکند. (کسب بازار برای مازاد تولید خود می پردازد و بھ اینصورت در کل جھان ھویت فرھنگی انسان ھا را  نابود می 
۲٥ .( 

ای کھ باید بازسازی شود، یک جامعھ بی طبقھ خواھد کھ بر مالکیت جمعی استوار است، و "رھبری  ی، جامعھ طبق نظر شریعت 
گیرند، بھ ). در عین حال علما مورد انتقاد قرار می ۱۹۸۳، ۷٤گیرد (واقعی" آن از طریق اسالم بھ عنوان یک دین جامع انجام می 

از  با ستمگران. او صریحاً  باید توسط روشنفکران تدوین شود  شکلی اسالم 'پروتستان' دفاع می   دلیل چند قرن ھمدستی  کند، کھ 
 .(۲٥، 1980اخوی  (مقایسھ کنید با 

آل، خواھان تصمیم گیری بر اساس توافق (اجماع) نظر است، در مقابل "دموکراسی  علیرغم اینکھ شریعتی بھ عنوان شکل ایده
دھد، کھ در آن در  دوره گذار برنامھ انقالبی بدون مالحظھ اکثریت خلق، بدلیل عدم بلوغ  قرار میآزاد“ شکلی" رھبری شده"  

 ). ۲۰ff، ۱۹٦۹/۱۹۸۱شود (مردم، اجرا می 

بنیانگذاران سازمان مجاھدین خلق یافت، کھ عالوه بر این سعی میکرد، نوعی از مارکسیسم   نظریات مشابھ را میتوان در نسل 
ازی از شھدا پیوند دھد. آنھا [حضرت] علی، اولین امام، را اولین سوسیالیست جھان میدانستند، کھ طبق الگوی  عامیانھ را با بت س

او جامعھ اسالمی باید توسط مبارزه مسلحانھ بھ عنوان یک جامعھ بی طبقھ برپا شود. اشکال مبارزه آنھا البتھ از انقالب کوبا الھام  
ھای بعدی مجاھدین خلق باید بوضوح تمایز قائل شد: بسیاری از اعضا، بعد از عبور از  سل گرفتھ شده بود. بین بنیانگذاران و ن 

 نوعی مارکسیسم استالینیستی، گرایش بھ راست داشتند.  

 

توان حرف زد، از ابتدا مورد اختالف شدید چپ بود. در  ایران بعنوان انقالب می  ۱۹۷۸. این موضوع کھ آیا اصوال از انقالب  ٤
ایرا 'قیام' استفاده می مباحث  تولید شکل  نی مارکسیست ھا اغلب از واژه  نشان دھند، کھ یک تحول اساسی در مناسبات  تا  کنند، 

نگرفتھ است. حزب کمونیستی توده و فدائیان اکثریت در چارچوب تئوری راه سوم بھ سوسیالیسم، نظام جدید را یک رژیم خرده  
اسالمیستی در مقابل جناح بورژوا    -بھھ مشترک ضد امپریالیستی با جناح روحانی  بورژوایی انقالبی می دانستند و خواھان یک ج

). این دیدگاه سبب شد کھ آنھا زنانی  ۱۹٤ff،  1999بھروز  لیبرال بودند، کھ آنھا علیھ آن بھ عنوان 'رفرمیست' مبارزه می کردند (
زدند، و کردھا را کھ  ی مطبوعات دست بھ تظاھرات می ھایی' کھ برای آزاد را کھ علیھ حجاب اجباری اعتراض میکردند، 'لیبرال 

برای استقالل بیشتر مبارزه می کردند، محکوم کنند و در سرکوب آنان شرکت کنند، تا زمانی کھ خودشان دستگیر و از طریق  
در حزب رنجبران     ). در مقابل گرایش مائوئیستی۲۳۹f،  2003علی  شکنجھ وادار بھ 'انتقاد از خود' علنی شدند (مقایسھ کنید با  

بھ این نظر بود، کھ بخش مذھبی رھبری 'فئودال' است و بھ این علت خواھان یک جبھھ مشترک از چپ ھا و لیبرال ھای اصالح  
طلب بود. فدائیان اقلیت رژیم اسالمی را بیان نقش ھژمونیک بورژوازی تجاری میدانست و برخی دیگر از یک 'دولت استثنایی'، 

کردند. تحلیل ھای متضاد سبب انشعابات و از ھم  قوا بین طبقات اصلی جامعھ شکل گرفتھ است، صحبت می  کھ بر اساس توازن
 .(260ff ،1999بھروز ھای چپ شدند (مقایسھ کنید با پاشیدگی سازمان
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بر زمینھ یک 'انقالب  گذار از ماقبل سرمایھ داری بھ سرمایھ داری پیرامونی،     را میتوان بعنوان پدیده  انقالب اسالمی در ادامھ،  
منفعالنھ پیرامونی' مرتبط با آن، تجزیھ و تحلیل کرد. طبق نظر گرامشی 'انقالب منفعالنھ' شکلی از مدرنیزاسیون اجتماعی است،  

توده ای"    - ابتکار  با "عدم وجود  باال رھبری و ھدایت می   -ھمراه  از  بلوک قدرت حاکم  دفتر  ھای زندان،  نامھ شود (کھ توسط 
۱۰.II §41.XIV, 1329f  ویژگی انقالب منفعالنھ پیرامونی در این نکتھ است، کھ 'انفعال' انقالب نھ نتیجھ اتحاد بین نیروھای .(

داخلی (ھمانند ایتالیا بین صنعتگران شمال و زمینداران بزرگ جنوب)، بلکھ از طریق یک اتحاد نامتقارن بین سرمایھ فراملیتی،  
ضعی  زمینداران  و  دارد،  تفوق  می کھ  بوجود  را  ف  شدن  صنعتی  روند  اگر  است،  توسعھ  و  تکامل  مانع  وضعیتی  چنین  آید. 

سازماندھی نکند و بشکل یک جانبھ بخش صادرات مواد خام را تقویت کند و از این طریق تفاوت ھای ساختاری بین کالنشھرھا  
نوعی مکانیسم "دگرگونی" موجود است کھ     ای را تحکیم بخشد. ھرچند در 'انقالب منفعالنھ' کالسیک گرامشی و مناطق حاشیھ 

امکان پیرامونی  شرایط  در  ادغامی  چنین  میکنند،  جلب  را  "ژاکوبینی"  عناصر  روھا"  "میانھ  آن  وجود  توسط  عدم  نیست.  پذیر 
دائمی گردید و شکل   بحران  ایران سبب یک  در  بیگانگان)  دخالت  با  با سلطھ (بخصوص  آن  مشارکت ھژمونیک و جایگزینی 

 ناصر انقالب اسالمی را تقویت نمود.  گیری ع

گردد. بر خالف ایدئولوژی ھای جدید  ماھیت اسالمی انقالب ایران قبل از ھرچیز بھ نقش ویژه مذھب در زندگی روزمره بازمی 
تکار)، مرد  ھا در تنظیم روابط بین کارفرمایان و کارگران (استاد/خدماستداللی ندارد. قرن -[مذھب] نیازی بھ تبیین دوباره ارتباطی

). گذار بھ  48ff ،1972بوردیو  و زن، والدین و فرزندان و نیز شرایط مکانی مربوط بھ آنھا، نقش داشتھ است (مقایسھ کنید با  
ھا را تضعیف میکند و در زندگی روزمره سبب بحرانھای متعدد  سرمایھ داری پیرامونی، مناسبات سنتی بین جنسیت ھا و نسل 

برای   کھ  میشود،  نوعی  عاداتی  دیکتاتوری،  توسط  مذھبی  غیر  و  دموکراتیک  ھای  حل  راه  سرکوب  دلیل  بھ  مذھب  آنھا،  حل 
کند. روشنفکران آشنای سنتی، تغییرات در سطح خرد تحت شرایط سطح کالن را، از طریق سخنان  موقعیت انحصاری کسب می 

شود و از سوی دیگر شکافھای  ن عالم و عامی میزنند، کھ از یک سو سبب یک رابطھ قدرت ناموزون بی ای بھم پیوند میاسطوره 
 کند.  میان امت را پرده پوشی می 

 

کند، کھ عملکرد ھای سمبولیک ، ارتباطی، نظارتی و یکپارچھ کننده دین اسالم را  ، کھ این ھدف را دنبال میانقالب اسالمی .5
باشد، کھ در آن گروھای اجتماعی  م گرامشی می در سطوح خرد و کالن، پیش ببرد، خود نتیجھ یک "بحران ارگانیک" بھ مفھو

می  سنتی جدا  احزاب  از  را  را ممکن میخود  کاریزماتیک  یک حکومت  انقالبی  تثبیت  این طریق،  از  و  (کنند  دفترھای  سازند 
جایگاه  ۱٥۷۷f§،  ۲۳،  ۱۳دفتر    زندان، اساس  کھ  غرب،  مقابل  در  فرھنگی  'استقالل'  وعده  اسالمی]  [انقالب  ایران  در   .(

می ا تشکیل  را  اسالمی  علمای  تغییر یدئولوژیک  معنای  بھ  اقتصادی  جدید  واقعیت  یک  ایجاد  بھ  قادر  البتھ  کرد.  متحقق  را  داد، 
مناسبات تولید و یا بھبود قابل توجھ شرایط زندگی تھیدستان و طبقھ متوسط نبود. بخشی از اقشار بھ حاشیھ رانده شده، بھ پایگاه 

م جدید تبدیل شد، اما یک استراتژی 'ضد امپریالیستی' برای تغییر رابطھ نابرابر بین سرمایھ داری  پسند بازوی سرکوب رژی عامھ
متروپل ھا و پیرامون قابل رویت نیست. میتوان تشخیص داد کھ بویژه، در مقابل تحوالت مدرن روایط جنسیت ھا، یک دولت  

شود.  در سطوح کوچک نیز در صورت لزوم بھ زور تحمیل می   کامالً مردساالرانھ تاسیس شده است، کھ در آن تسلط مردان حتی
شیوه   بھ  مدنی  جامعھ  مجدد  سازماندھی  دولتی،  ھای  دستگاه  مراتب  سلسلھ  بازسازی  دولتی،  بوروکراسی  بر  روحانیت  کنترل 

 اسالمی : مدرنیتھ اسالمی شد و ھمزمان مناسبات قدرت آن مستحکم گردید.  

فرھن  اجتماعی،  زندگی  سازی  و  اسالمی  تضعیف  برای  است  تالشی  اسالمی،  کشورھای  برخی  در  نمایشی  بازنمایی  و  گی 
جلوگیری از وقوع یک انقالب اسالمی. علیرغم تغییر توازن قوا بعد از از بین رفتن بلوک ھا [فروپاشی بلوک شرق]، انقالب  

خاطر   بھ  بھ غرب  نسبت  نفرت  دلیل  بھ  اوالً  پذیرند:  امکان  نیز  آینده  در  اسالمی  امپریالیسم ھای  و  استثمار  نظامی،  مداخالت 
فرھنگی ، و از طرف دیگر بھ خاطر تناقضات اجتماعی و بحرانھای ھژمونیک، کھ در گذار از جوامع ماقبل سرمایھ داری بھ  

 اند. سرمایھ داری پیرامونی شکل گرفتھ 
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