
 

 

 

 1زندرضا شجاعيعلي

 

سوو  واعيتو     جلب نمودن توجهات بهو آغاز نظام، « تمة انقالباخ» اعالن چكيده:
شود  اسو د دح لواکي کوه     هايش، کمتر بدان اذعوان  محقَّقي اس  که با تمام عطيت 

 ها  جاح   و عمو  دح عطف توجه و اذعان بدان، تأثترات شاياني دح نگا  به واعيت 
 آن خواهد داش .

برد و يوا آن حا  سر ميبه« انقالب»ايران همچنان دح سردحگمي دح اين باب که جامية 
گتور  موردم و کواحگااحان    شد  اس ، تنها دامن« نظام» پش  سرگذاحد  و واحد مرللة

نظران انقوالب و عيوا ن ستاسوي نتوا بوا آن دحگتور و دحبواح  آن        بلکه صالبنتس ، 

 اند.پاسخ صريح و حوشني بدان نداد تا کنون  اع   بالتکلتفندد يا
که، مستلام تأمو  دح ننود مسوأکة مقودماتي دحبواح       أنت  به پاسخي حوشن برا  اين مس

مشخصوات يو    »، «مبنا  تيتوتن و توعتو  نقواط عطوف انقوالب     » ،«اصاک  انقالب»

و « يوودمسووتلامات تيبتوو  و اننوواز نظووام جد»، «هووا  خاتموو نشووانه» ،«انقووالب پتووروز
 اس . « ها  دو وضيت  متياحف دح ماعب  و مابيد انقالبتفاوت»با خر  

 نظام، وضيت  انقالبي، وضيت  متياحف، ايران.انقالب،  ها:كليدواژه

 

حا موحد پرسش و واکاو  عراح « 2نهض  و نظام»شد  دحباح   اين مقال دح صدد اس  تا تلقي کلتشه

حا دح بتن موردم،  « نظام»و آغاز  « انقالب» زم برا  اعالن ختم   ها  ذهنينهدهد و از آن طريق، زمت

 کاحگااحان، حوشنفکران و پژوهشگران مبالث انقالب عراهم آوحد.

                                                                                                                     
  e-mail: Shojaeez@modares.ac.ir                                                 . عضو هتأت علمي دانشگا  تربت  مدحس1

 موحد تأيتد عراح گرع . 14/6/1389 دحياع  گرديد و دح تاحيخ  13/4/1389اين مقاکه دح تاحيخ 

ها و سطوح مختلف با تيوابتر متفواوتي از آن يواد شود      عامي اس  که دح لوز ي  شاخه از دوگانة « نهض  و نظام» .2

ها  نظور  از  و دح حهتاع « ايستا و پويا»شناسي با عنوان ، دح جاميه«ثبات و تغتتر»اس . از اين بحث دح علسفه با عنوان 

ها  نظتر، دح آن اس  که آنها اضوال  متفواوتي   با دوگانه« نهض  و نظام»تيبتر شد  اس . تفاوت « ستتا و تيادل»آن به 
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هوا  مطورح دح اطوراف    دح نگا  نخس ، يو  تأمو  نظور  دح تکمتو  بحوث     « خاتمة انقالب»

ل موضووعي اسو  کوه يواعتن پاسوخ      دح عوتن لوا  د 1انقالب اس  که کمتر بدان پرداخته شد  اس 

تواند تأثترات شاياني دح اوضا  جوامع پساانقالبي بواعي بگوذاحد و صووحت و    دحخوح برا  آن، مي

که بورا   أجه   مسائ  اين عبت  جوامع حا تالد  دگرگون سازد. واضح اس  که اهمتو  ايون مسو   

حا هم برا  سطح نظر  بحث، بوه  نتايني  بتشتر از جنبة اختر اس د اگرنه به طوح طبتييجامية ما، 

 همرا  خواهد داش . 

نووه از جوون   ،موودعا  ايوون مقاکووه دحبوواح  خاتمووة انقووالب، نووه از موضووع ضوود انقالبووي اسوو  

پووپر دح تورجتح اصوالح بور     بوا نظور   نوه   ،گور  سرخوحدگي و پشتماني و اعتراف به خطا  انقالبي

پايوان تواحيخ  عوکوياموا اسو د بلکوه دح      اس  و نه از سنخ ايد  خاتمة ايدئوکوژ  و سو هم 2انقالب

 شود.تقاب  و تباعد با تمامي آنها مطرح شد  و دنبال مي

تر اين مدعا حا دح عاکب پاسخ به هف  سؤال به شرح زير دنبال خوواهتم  برحسي و طرح تفصتلي

 کرد:

 عالن خاتمة انقالب وجود داحد؟تينتلي برا  ااساساً نه ضروحت و يا ( 1

                                                                                                                                        
گردنودد اموا ايون يکوي، اوضوا       ن موي از واعيت  هستند که لسب منظرها  اتخاذ شد  از سو  ناظران، آشکاح يوا پنهوا  

 گردد.بر واعيت  عاحض مي دهد که لسب شرايط،متياحضي حا نشان مي

 

 

 

 

 

سو   ها بحيي دحباح  به خاتمه حستدن  ي  انقالب پتوروز مطورح نت  شود دح هتچ ي  از اين سرعص که مشاهد  ميننان

 و اگر هم بود ، عمدتاً دح اطراف تداوم انقالب و يا توعف و بازگش  آن صوحت گرعته اس .

 .(1380پوپر و ماحکوز باح ، ح.ك.به: ). برا  تفصت  دح اين 2
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ام اس ؟ با انقالب اس  يا بوا ابقوا  وضوع موجوود و بازگردانودن اوضوا  بوه        اصاک  با کد( 2

 وضيت  متياحف؟

 حسد؟، نه وع  به پتروز  و نه وع  به خاتمه ميشودمي انقالب، نه وع ْ آغاز( 3

 مشخصات ي  انقالب پتروز نتس ؟( 4

 ها  خاتمة ي  انقالب پتروز کدام اس ؟نشانه( 5

 عالن خاتمة انقالب اس ؟يد، آيا مستلام او انناز نظام جدتيبت  ( 6

 تفاوت وضع متياحف دح نظام پساانقالبي با نظام پتشتن دح نتس ؟( 7

 

به واعع اگر ساية تهديدات به دکت  بر هم زدن مناسبات استيماح  و عطع دسو  بتگانگوان از منوابع    

حژيم انقالبي ايران اس  و لفظ پتانست  و آمادگي انقالبوي بورا    سرشاح اين سرزمتن، هنوز بر سر 

مقابله با آن همچنان ضروحيس ، نه اصراح و تينتلي برا  اعالن خاتمة انقالب هسو ؟ دح لواکي   

هوا  اعتصواد  و عرهنگوي و    ها  موحد ادعوا و دحخواسو  انقوالب دح لووز     که بستاح  از آحمان

تحول انقالبي دح ايران  الب، نه مينايي جا ناتمام گذاحدنانقاجتماعي به تحقق نرستد  اس ، ختم 

 داحد؟

نظوام  برآمود  از    بوه او ً از کواوم اذعوان بوه تيبتو      ها  اين مطاکدح پاسخ بايد گف : ضروحت

ثاکيواً   دکاستن از اکتهابات و تالطمات انتشاح ياعتة تنربة انقالبوي  ختادد ثانتاً از ضروحتانقالب برمي

را  حابيواً بو   دناپوذير دح شورايط انقالبوي   ها  اجتنابعاعدگيه بخشتدن به برخي بياز وجوب خاتم

موردم از مواهوب    مندساختنسي کشوح و با خر  بهر ها  حاديکال از صحنة ستاويهکناحگذاشتن ح

 تالطم. زندگي دح شرايط متياحف و کم

انقالب به ميابه يو  پديود    اهتمام به اين بحث دح عتن لال بر پاية اکتاامي اس  که به تيريف 

ايوران  جميي خاص وجود داحد و عدم تطابق آن بوا واعيتو  و وضويت  جواح  دح جاميوة کنووني       

 اس .  

عالن خاتموة انقوالب توجوه شوود، شوايد ايون       اگر به برخي از عل  نگراني و مقاوم  دح برابر ا

کاح  و تماي  دن به محاعظهبدگماني که اصراح بر خاتمه، ناشي از اکقائات مخاکفتن اس  و دناح ش

 ستتا، برطرف گردد.ايدئوژ  به کتبراکتسم پتدا کردن
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بازگش  به اوضا  پتشتن  کند اعالن خاتمة انقالب به مينيبرخالف تلقي بستطي که گمان مي

اس    بايد گف  که اصراح بر آن، به منظوح توجه دادن به اين واعيت  محرز اس  کوه: جمهووح    

ي  نظام تيبت  شد  و با ثبات اس د نه حژيم انقالبي متاکاکي که هر آن، التموال   اسالمي دح ايران

شکس  و بازگش  آن به وضيت  پتشتن وجود داحد. پ  نتتنة شايد ناخواستة مخاکف  بوا خاتموة   

خام از تداوم انقالب دح خواح  از   دعا  انقالب، صحّه گذاحدن بر شائبة عدم تيبت  نظام اس . پ 

 نتا تمام شود.  ،تواند لتي به زيان انقالب و موکود آن، ييني جمهوح  اسالميآن، مي زمان محدَّد 

توان دح نهاح دکت  عمد  به شرح زيور از هوم مشوخ     ها با اين اعالن حا مينگراني و مخاکف 

 کرد:

به دکت  تداعي و تالعي پتداکردن با همتن دعاو  که ممکون اسو  کسواني دح مخاکفو  بوا      ( 1

 .ب و لقانت   آن ابراز کرد  باشنداص  انقال

به دکت  عالعه و احادتي که نسب  به اين برهة احزشومند تواحيخ مياصور ايوران وجوود داحد و      ( 2

 .گترندخاتمه حا بيضاً به ميني ادباح و انکاح و اعالم اناجاح از آن مي

، متوان   50ة به دکت  تياحضي که ادبتات دوح  انقالبي و انگاح  لاکم بور عضوا  عکور  دهو    ( 3

توداوم  بخشوتد و بور   ا  منفي به نظام  برآمد  از آن ميعائ  بود و صوحت و صبغه« نظام»و « نهض »

 .کردانقالبي و ايد  انقالب دح انقالب تأکتد مي

د ننان که گويي خاتمة انقالب، همواح  «خواهيآحمان»با « گر انقالبي»بتني به دکت  يکسان( 4

 دباح آحماني همرا  اس .   با ترك ايدئوکوژ  و ا

ا  نظتور جمهووح    ها  مخاکف  با نظام ستاسي تيبت  شود  دح حدّ اين د ي  بايد گف : انگتا 

ينو   ا اسالمي که موجب تحو ت شگرعي دح سطح منطقه و دح سال  جهواني شود  اسو ، هوم    

بوا   هوا  ا مخاکف گذحد و کذتر از مخاکف  با انقالبي اس  که بتش از سي سال از وعو  آن ميعو 

هوا   ايران، بتش از آنکه از جانب مخاکفان عديمي و وابسوتگان حژيوم پتشوتن باشود، از سوو  نظوام      

ها  اين نظام گتر شود و بايد آن حا به لساب جه ستاسي و تمدني حعتب اس  که دامن زد  مي

 گذاحد. 

هوا  آن، يوا ترديود دح    شعالو ، هتچ به ميني نفوي و انکواح احز  عرض و عبول خاتمة انقالب به

 کاوم لفظ آن دح خاطر  تاحيخي مل  ايران و تيظتم و باحگداش   هرگا  و همتشة آن نتس . 
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تياحض ادعاشد  دحباح  نهض  و نظام نتا او  ً ناشي از برداشتي اس  نادحس  و ناتموام از آن  

از آنها و صوحت محقَّوق   دود ثانتاً تياحض، نه ي  نسب  ذاتي اس  متان آن دو، بلکه تابع دحك ما

ها  مطرح شد  دح ندح عم  اس  و اينکه نظام منبيث تا نه لد دح مستر آحما گتر  آنهاو جه 

 آن نهض  عراح داحد و بر آن مداح باعي ماند  اس . 

ترين دکت  ابراز مخاکف  با ايد  خاتمه دح همتن نکتة اختر نهفته اسو  کوه برخوي بوه     شايد مهم

انود کوه خوتم انقوالب، يينوي      گرايي گرعته و ننوتن گموان کورد    ر  حا همان آحمانگخطا، انقالبي

که تماماً به ماهت  نظوام  أها  آن. دح صوحتي که اين مسوانهادن ايدئوکوژ   انقالب و ودا  با آحمان

آن نتا به هتچ حو با انقالبوي مانودنش توأمتن     تگي داحد و آحماني بودن يا نبودنبرآمد  از انقالب بس

مربووط بوه    تحقوق تغتتورات اسو  و آحموان،    « طُورُ   »گردد. توجه شود که انقالب، مربووط بوه   مين

تغتتر. پ  آنچه بايد تداوم يابود، نوه حاهبورد انقالبوي و حاديکاکتسوم ستاسوي اسو ، بلکوه         « مقاصد»

 .  1ها  انقالب اس ايدئوکوژ  و آحمان

گتورد کوه عقو  بورا      ت ميأي نشبه اين بحث، از حجحان ها  پرداختنيکي ديگر از ضروحت

هوا  نااصوت  مورجح    سوو  آن حا بور توعوف دح وضويت     اوضا  و اموح اصت  عائ  اس  و عبوح به

بوا انقوالب يوا بوا      :آوحد که اصواک  بوا کودام اسو     شماحد. بر اين اساس اين پرسش حا پتش ميمي

 وضيت  متياحف؟  

 

نفسوه و ابتودا بوه    گوا  عوي  ر، اصاک  نداحندد نرا که هتچبديهي اس  که انقالب، جنگ و لتي تغتت

گترند. ايون سوخن لتوي دح لوق      ا  هم عراح نميشوند و هدف غايي  هتچ مبادح ساکن مطاکبه نمي

ها بوا  اين عبت  پديد  ها  تغتتر نتا صاد  اس .طلب و ايدئوکوگا  و مردان جنگانقالبتون لرعه

کننود و خوود حا بوه ميابوه يو  واعيتو        س  که تحقق پتدا ميلصول شرايط و تنمتع اعتضائات ا

  ب  ناپايداح و غتر دائمند و لتي عيوا ن و طاکبوان جودّ    د دح عتن لال،2نمايندناگاير، تحمت  مي

                                                                                                                     
، «مودير انقالبوي  »، «نهواد انقالبوي  ». دح اغلب مواحد  هم که اوساط ستاسي از اصوطاللاتي بوا پسووند انقالبوي )نظتور       1

به مينا  دعتوق کلموه اسو  و    « انقالبي»کنند، منظوح از آنها نتا  غتر از استفاد  مي«( اعدام انقالبي»و « انقالبيتصمتم »

 ميمو ً از آن همان آحماني بودن و داشتن انگتا  و انرژ  عراوان حا مطمح نظر داحند.

 حسند.مي شوند، بلکه از حا ها، ساخته نميتيبتر  اس  از وندل عتلتپ ، که انقالب 2
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کنندد زيرا لُکم ايستادن بور زموتن دا    سربردن  طو ني مدت دح جواح آنها حا تحم  نميآنها نتا به

اندن  دح آن، موجب بازماندن از بستاح  از اهتمامات ديگر  اسو  کوه تنهوا دح    عالو  محا داحند. به

 جويي هستند.شرايط عاد  و متياحف عاب  پي

توان از حويکرد حهبور   انقوالب اسوالمي ايوران بوه ايون       اصاک  نداشتن انقالب حا همچنتن مي

ي حژيم  پتشوتن، تودوين و   حاهبرد استنباط کرد که تمامي همّشان از نخستتن حوزها  پ  از عروپاش

تصويب عانون اساسي جديد و تشکت  احکان لواکمتتي و اسوتقراح نظوام مبتنوي بور آن بوود  اسو .        

 .   1ها  شناخته شد  جهان نداحدتينت  و شتابي که هتچ نظتر  دح انقالب

انقالب و جنگ و لتي اصالح و تغتتر، بدان حوس  کوه آنهوا نوعواً از     علمداد کردنغتر اصلي 

و کذا با تمام اهمت  و ضروحتشان دح شورايط خواص، بايود از     2جن  حاهکاح و طُر  نت  به اهداعند

آنها به سرع  و با طتب خاطر عبوح کرد تا به اهداعي که همان انقالبْ وعد  حستدن به آنها حا داد  

عث گرديد  تا ، با3انسان با تالطم و اکتهاب و خشون  طبتييجا آن، ناسازگاح  اس ، نائ  آمد. به

  به آحامش و تنديد اوضا  متياحف، همواح  برا  او حجحان و اوکوي  داشته باشد. ش بازگ

پ  ضروحت پتدا کردن و احزش ياعتن انقالب دح شورايطي خواص، نبايود موجوب گوردد کوه       

نفسه، اصاک  و موضوعت  يابد و لفظ و ابقوا  شورايط انقالبوي، هودف موردم،      انقالب به نحو عي

 ران و کاحگااحان ي  جامية پتش از اين انقالب کرد ، شود.حوشنفک

انقالب به ميابه حاهکاح  برا  حعع انسدادها  ستاسوي و اجتمواعي   ينحو  و موجود تغتتورات      

بنتاد  و سريع دح اوضا  و گشايند  مستر تحو ت حو به جلو  جاميه، بوا پتوروز  و نتو  بوه ايون      

                                                                                                                     
کموي پو  از   ها  ميروف جهان، تنها انقالب آمريکا اس  کوه عوانون اساسوي ايوا ت حا بوه عاصولة       . از متان انقالب 1

شوود. ح.ك. بوه:   نويسد. نگاحش و تصويب عانون اساسي عدحال دح آمريکا لوداع  د  سوال بيود اننوام موي     پتروز ، مي

 (.322-323: 1347)توکوي  

الب حا ما دح ايننا به ميابه حاهکاح خاصي برا  تغتتر که سريع، عمتوق و همورا  بوا خشوون  اسو ،      . توجه شود که انق 2

 ايم.ايم و بر همتن اساس، آن حا مربوط به سال  طُر  و نه مقاصد محسوب کرد ديد 

 اسو ،  سوان دانسوته  . اکبته اين تلقي با آنچه توماس هابا دحباح  طبتي  وجود   انسان، ادعا کرد  و انسوان حا گورگ ان   3

 (.157-158: 1380تفاوت داحد. برا  تفصت  ح.ك.به: )هابا 
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د بوا اينکوه ممکون    1دهود و عايدت خويش حا از دس  مياعتد و ضروحت اهداف، از موضوعت  مي

ساز، تا دههوا و بلکوه صودها سوال، دح ذهون و      ا  سرنوش ا  شترين و واعيهاس  به عنوان خاطر 

 شود.  حوح مردمان آن سرزمتن باعي بماند و باحگ داشته

ي از بديهي اس  خاتم  و زوال ضروحت، مربوط به انقالبات پتروز  اس  که  اع  بوه بخشو  

از اسواس عاعود موضوو  اسو .      هوا  ناتموام،  وگرنه دح بواب انقوالب   اندداهداف خويش نائ  آمد 

ا  هم به نام خاتمه نوداحد. پو   زم اسو  نظور  بوه      انقالبي که محقق نشد  اس ، مقطع و مرلله

 هوا  خاتموه  الئوم و نشوانه  نقاط عطف ي  انقالب بتفکنتم و برحسي نمايتم که ع بتانگرمشخصات 

 ي  انقالب پتروز کدام اس ؟   پتداکردن

 

ي  انقالب، اتفوا  نظور اجمواکي وجوود داحدد اموا      « نقطة پتروز  »با اينکه دحباح  تيتتن و تشخت  

آن وجوود نوداحد.   « خاتموة »و همچنوتن دحبواح    « گتر سرآغاز شک »همان متاان از اجمال، دحباح  

انقالبوات اسو  کوه او ً    « خاتمة»و « آغاز»باح  بتش از هر نتا، ناشي از ماهت  ظر دح ايناختالف ن

ا  تودحتوو از وعوايع و   ا د ييني دح آن دو مقطع، طتفي وستع و منموعهاند و ثانتاً غتر نقطهاعتباح 

ا به حوشني و با ا  حتوان نقطهاز تغتترات خُرد و کالني جريان داحد که نمي ا  به هم پتوستهسلسله

. اگر 2اطمتنان از آن متان برگايد و دحباح  آن به عنوان اوکتن جرعه و يا آخرين گام به اجما  حستد

، اتفا  نظر و اجماعي لاص  «3وضيت  انقالبي»هم دح تيتتن سرآغاز ي  انقالب پتروز و وحود به 

                                                                                                                     
پردازان انقالب کساني هم هستند که از اساس هتچ ضروحت و عايدتي برا  انقالب عائ  نتسوتند. بورا    . دح بتن نظريه 1

،  192،  27: 1376د برينتوون   332،  313،  226،  160: 1361د آحن   291: 1365)توکوي  باح  ح.ك. به: اشاحاتي دح اين

 (.6: 1380د ماحکوز  و پوپر  1078: 1369د  370: 1  1364د پوپر  243

 (.3-6: 1382زند دح ايران، ح.ك. به: )شناعي 57دحباح  نقطة آغازين انقالب اسالمي سال هايي برا  بحث.  2

و  متيواحف  و لوال  از وضع ، جاميهدح آنا  اس  که (، برهه(revolutionary situation« وضيت  انقالبي». منظوح از  3

 ها از جرعهاين برهه  .گرددمي انقالبي از تب ناشي سخ  ها و تکانه شود و دناح تشنجمي خود خاح    عاد زيس 

 نمواد  تورين شواخ   و يوا عوراح   ، هالکو  دسوتگتر   نوعاً بوا کحظوة   که پتروز  آغاز و دح نقطة   همپش  کنند تحري 

و  گور  انقالبوي  کاومواً بوا خاتموة    انقالبي وضيت  خاتمة يابد. اگر نهمي شود، خاتمهمي مشخ    لاکمستاسي عدحت

از  پو   بالعاصله دوح  از مهمي ها با تفاوت هر صوحت ، امّا بهنتس  همرا  انقالبي هتنانات و   اکتهاباتکردنعروکش

 گردد.متمايا مي  پتروز
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ندحت هم مووحد بحوث و اعتنوا    هآيد و بدس  ميشودد ننتن تواعقي دحباح  زمان خاتمة آن کمتر به

و نفرت ضود   1عراح گرعته اس . شايد بدان حو که او ً اعالن  خاتم  همواح  با تمايالت ترمتدوح 

شد  اس  و ثانتاً کاوم انقالبي همرا  بود  و طبياً با امتنا  و ابراز نگراني از سو  انقالبتون مواجه مي

ها  بالعاصله پو  از پتوروز ، بوه منظووح برداشوتن      لفظ ظرعت  و انرژ  انقالبي جاميه برا  سال

ها   زم دح توسيه و بهبود اوضا  و همچنوتن کواوم   ماندگي و جهشها  بلند دح جبران عقبگام

ها  اعتصاد  و عرهنگي و اجتماعي که دح عتاس با لوز  ستاسي، با بسط و تيمتق انقالب دح عرصه

 اس .   به اين موضو  بود دّج تأخر همراهند، همواح  مانع از پرداختن

همچنان که آمد، بحث از خاتمة انقالب، تنها برا  انقالبات پتروز اسو  کوه موضووعت  پتودا     

، 2گتور  کاحگتر  آن دحباح  انقالباتي که به هر دکت  و دح هر مقطيوي از عراينود شوک    کند و بهمي

انود، نابناسو  و يوا      شود  خويش، دناح شکس ، توعف و يوا واعيوة ترمتودوح    4و تيبت  3استقراح

جا آنچه مطمح نظر اين مقال اس ، داحد. دح اين صوحت  زم اس  ابتودا مشخصوات يو     مينايي 

 انقالب پتروز بتان شود تا بتوان بر آن اساس، بحث خاتم  آن حا طرح و دنبال کرد. 

 

-اجتماعي اسوتفاد  موي   و  ها  ستاسيوحشاساساً وعتي از اصطالح انقالب برا  ميرعي جنبش يا ش

شود که با پتروز  همرا  شد  باشند و منظوح از پتروز  دح آنها، سورنگوني حژيوم پتشوتن و ظهووح     

گوران  دوک  انقالبي يا کمتتة اجرايي آن اس . شايد تنها اتفا  نظر ممکن متان انقالبتوون و تحلتو   

                                                                                                                     
اصووطاللي اسوو  بوورا  ميرعوي وضوويتتي کووه مشخصوواً دح انقوالب انگلووت  و عرانسووه ح  داد و طووي آن،   « ترمتودوح » 1

سرنوش  انقالب واژگونه گرديد و حژيم پتشوتن بوه عودحت بازگشو  و عنوان لکومو  حا منوددًا دح دسو  گرعو .          

سال، منودداً بوه عودحت     22برکناح و ملغي گرديد  بود، پ  از حسماً  1792ها و نظام سلطن  عرانسه که دح سال بوحبون

هوا عوراح   لکوم  دح اختتاح ناحکا دوم از خانودان سولطنتي اسوتواحت   سال مندداً  20بازگشتند و دح انگلت  نتا پ  از 

وتتن سوپردن  ها پو  از بوه گتو   ها  انقالبي عرانسه اس  که دح آن حوبسپتر، حهبر ژاکوبنگرع . ترمتدوح نام يکي از ما 

بواح ،  بورا  اشواحاتي دح ايون   تمامي حعبا  خويش دح جناح حاس  و حاديکال، خود نتا به همان سرنوش  دناح گرديد. 

 (.107، 101 :11 .  1370 دوحان د  17: 1376ح.ك. به: )برينتون 

2. genesis 

3. establishment 

4. consolidation 
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شود. بوا  شد که ميمو ً از آن به کحظة پتروز  ياد ميهمتن واعيه از عرايند انقالبي با ر سرانقالب، ب

اين وصف به علو  آنکوه پتوروز  انقالبتوون دح آن مقطوع هنووز عطيوي نشود  و هور آن، التموال           

واژگونه شدن اوضا  وجود داحد و دح مواحد  نتا ننتن شد  اس ، نتازمنود سوپر  شودن زموان و     

بتوان آن حا دح شماح  انقالبات پتوروز تواحيخ    ها  بتشتر  اس  تاتکمت  شدن با مشخصات و نشانه

 علمداد کرد.

ترين شاخصة مير ف پتروز  برا  انقوالب، بوتش از دحك نقطوة عروپاشوي     حسد مهمبه نظر مي

هوا  ، نت  به اهداف آن اس  که ميمو ً دح برهة دحگتر دح وضيت  انقالبي بستاح بودان 1حژيم پتشتن

توان دح دو دسته اهداف سلبي و اينوابي  حا دح نگاهي کلي ميشد  اس . اهداف هر انقالب اشاح  

از آن « وضع مطلووب »به « وضع موجود»از هم تفکت  کرد. همان که ميمو ً تح  عنوان گذح از 

شود. اشاح  بوه  ميانقالب، طرح و تيقتب  تر ايدئوکوژ شود و دح شياحها و محتوا  تفصتليياد مي

بر اس  و  اع  برخوي از  ن، سه  و دح مقام تحقق، بستاح دشواح و زماناين اهداف اکبته دح مقام بتا

ناياعتني هستند و کذا بر اين شاخصه هتچ نهاي  و پايان ناديکي متصوح نتس  و آنها، ممتنع و دس 

 توان آن حا مالك تشخت  و تيتتن پتروز  انقالب عراح داد. نمي

 جورم بايود سورا     صوة موذکوح اشواح  شود،     هايي که برا  هر ي  از دو مشخبا وجود نقصان

تر  برا  تشخت  انقالب  پتروز حع  که نه بور اوضوا  متاکوال و نوامطم ن     مير ف و عاطع شاخصة

بالعاصله پ  از سرنگوني استواح باشد و نه تحقق کامو  اهوداف آحمواني و دوح دسو  انقوالب حا      

کمت  و اسوتقراح و تيبتو  آن توا نتو  بوه      دهد. شايد برپايي  لاکمت  جديد و تمير ف خويش عراح 

مناسوب و گويواتر     مشخصة ياد کرد،« نظام  ستاسي کام »ا  که بتوان از آن به عنوان ي  مرلله

 برا  اين پديد  باشد.

تواند به عنوان شاخ  و مالك پتروز  انقالب ميرعي تحقق و تيبت  اين نظام دح صوحتي مي

هوا   گرعته و ثانتاً تيقتب شياحها و تحقق آحموان  ژ  انقالب شک شود که او ً دح حاستا  ايدئوکو

مالك احزيابي توعتوق يوا عودم توعتوق      ،انقالب حا وجهة هم  خويش عراح داد  باشد. به بتان ديگر

اس  و دح ثاني آنکه بتوان اين نظام حا « نظام جديد»ها  ي  ي  انقالب، او ً تحقق و تيبت  پايه

لضرت اموام از تسوختر    تيبترسو  با آن احزيابي کرد. انقالب دانس  و همموکود و محصول همان 

د و همچنوتن از  «انقالب دوم»مهندس بازحگان گرديد، به دوک   نة جاسوسي که مننر به استيفا  

                                                                                                                     
1. breakdown of last regime 
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بتش ، «نگيانقالب عره»ها و نظام آموزش عاکي، به منموعه اتفاعات و تصمتمات مربوط به دانشگا 

ي س  که اشاح  شدد يينو ا ا باشدد مربوط به همتن جنبهسو همانقالب دح انقالب  ةاز آنکه با نظري

مووحد  « حاهکواح »انقالب. نرا که اهمت  اين دو واعيه بتش از  تالش برا  تحقق شرط دوم پتروز 

 آنها اس .« گتر  جه »استفاد ، دح 

انقالبوي بوودن، بلکوه دح     پ  تفاوت دو جامية مستقر  پتش و پساانقالبي، نوه دح انقالبوي و غتور   

   آحماني بودن ي  نظوام و يو  جاميوه دح ايننوا، اهمتو  و      نف آحماني بودن و نبودن آنها اس .

هوا   ها داحد. دحگتربودن بوا دغدغوه  کنندگي به مراتب بتشتر  از نو  و سم  و سو  آحمانتيتتن

انقالب  شود که سايةيد باعث ها  ي  انقالب، نباآحماني و مقايسة دائمي متان دستاوحدها و آحمان

آن، خود حا دح ي  انقالب دائموي و   مردم و کاحگااحان نندان بر سر  نظام جديد سنگتني کند که

 منتها ببتنند.  بي

 

-خاتمة ي  انقالب پتروز، همان نت  به نقطة مطم ن پتروز  اس . ييني هرگا  ي  انقالب، وحطه

حيختگي اوضا ، تهديدات ضد انقالبي  بازماندگان و هواداحان حژيم دحهم ها  ناشي از آشفتگي و

ا  حا جبههها  مدعي و طاکب سهم و لصّه و اختالعات حاهبرد  دحونسابق، منازعات متان طرف

به سالم  پش  سر گذاحْد و عانون اساسي حژيم جديد حا بر تراز ايدئوکوژ  انقالب تدوين نمود و 

نظام جديد حا بر پاية آن تشکت  داد و به عنووان يو  نظوام ستاسوي عيوال دح       ساختاحها  لکومتي

اکمللي لضوح پتدا کرد و دح انوا  مناسبات و تيوامالت بوا کشووحها  دوسو  و حعتوب      منامع بتن

 ترين تيابتر، به خاتمة خويش حستد  اس . دس واحد شد، انقالب نتا با گشاد 

، تلقوي  «آغاز نظوام »و « خاتمة انقالب»توان از موعد  ، نميهمچنان که پتش از اين نتا اشاح  شد

ا  عاب  الراز و استنباط اس . اکبته بوه هموان د يو     طرعانها  داش د با اين وصف به نحو بينقطه

پتوروز ، بوه تقوويم و     حسد تا همچوون جشون  گا  به اجما  و اعتراف همگاني نميگفته، هتچپتش

هوا و منواد ت، از   جوا  انقوالب دح بحوث   حد شود و از آن پ  بوه حوزشماح تاحيخ ي  انقالب وا

 ييني نظام ستاسي برآمد  از آن سخن گفته شود.  ،محصول آن
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تحقق و تيبت  نظام ستاسي به ميابه ي  واعيتو  عتنوي، بوه هوتچ حو ميطو  ا عوالن خاتموة انقوالب         

هوا اگور هوم    انقالب نتا منتظر اعالم و اذعان کسي نتس . اعالن و اذعانماند و خاتمه يا تداوم نمي

ها اثر داحند و از آن طريق و دح عرايند  نه نندان مطم ن اس  که بور  مؤثر باشند، بر اَذهان و تلقي

 گذاحند.. واعيت  جاح  و محقَّق تأثتر مي

هوم دح سوطح    هوي  ذهنوي، آن  همرا که همچنان که دح مقدمة بحث آمود، أاصراح مقاکه بر اين مس

نخبگان ستاسي و عکر  اسو  بورا  بوازنگر  دح ادبتوات ستاسوي غاکوب و عراتور حعوتن از برخوي          

بند  و انقالب اس . اشاحات زير به موجاترين صوحت ممکن، لُکم جمع ها  حايج دحباح کلتشه

 گتر  از مطاکبي حا داحد که دح پاسخ به سؤا ت عو  عرضه شد:نتتنه

 نه مقصد و کذا اصاک  نداحدد، طريق اس ، «قالبان»( 1

 تر اس د شايسته« نظام»آن برا  استفاد  شود،  وو اصاک  وواگر جايا باشد که از اين اصطالح ( 2

«. گر انقالبي»اس  نه « خواهيآحمان»کنند  اس ، از آن نگران ( آنچه ترك و عاصله گرعتن3

ديگور، موجوب انقوالب علتوه نظوام لواکم        بخشد و دح گوا  مي ها لقانت  و اعتباحهمان که به نظام

 گردد.مي

آن، کم  کند تا نگا  ديگر  نسب  به موعيت  ايران دح    متياعبهاشايد اين اعالن و اذعان

اهوداف و   دوحنموا  لرکو  جاميوه،   جهان پديد آيد و موجب تحو ت مهمي دح اوضا  داخلي، 

پتشوگان دح  ها و خصوصاً کحون و ادبتوات کواحگااحان و ستاسو     ها و برنامهها، ستاس گتر جه 

لي گردد و نظام جمهوح  اسالمي حا با پشوتوانة يو    اکملداخ  و دح تيام  با کشوحها و منامع بتن

 احتقا بخشد.  ، به سطح با تر  از آنچه هس  و شناخته شد  اس ،1سازانقالب باحگ دوحان

                                                                                                                     
شووند و ثانتواً   موي  جاميه دح ي  و گسترد  عمتق تغتتراتي او ً موجب هستند که ساز، آنهاييکبتر و دوحان تانقالبا.  1

حا دح  خصوصوت   دو گردند. ايون مي بدل جهان دح تاحيخ مهمي عطف نقاط ديگر، به بر جوامع ماندگاحشان با تأثترات

 انقالبوات  از هموتن  ترديود، يکوي   بودون  عرانسوه  . انقوالب گرع  سرا  توانمي آن با   تخاصماتو شدت   دشمنانکيرت

 هموتن  ا، بو جهواني  و مسوائ   بر مناسبات انکالنش تأثترات به نتا با توجه ايرانحوسته و  و از انقالب اس  ساز بود دوحان

. اسو   عرانسوه  تور از انقوالب  بواحگ  لتي ايران دهد، انقالبمي دس  به ناحکا تتلي که با ميتاح  .اس  ياد شد  عنوان

 تورين دح کام « آمد انقالبيپي» دح دوح  جايگايني خود حستد و لادترين وضع به« انقالبي وضيت »دح  ناکش نرا که

 د 54 :1379وکوو  ع د 21 :1357 وبولسو ): بوه  بواح ، ح.ك.و هايي دح ايون برا  اشاحات و اذعان. پتوس  وعو  بهآن  سطح

 (.Skacpol 1982: 265-283; Tilly 1978: 196-198د 556: 1377 د عوحان 415 :1375پاحسونا، 
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  در قبل و بعد از انقالب
تووان  ، موي هوا  محقَّوق و محتمو  انقالبوي    عوام  عابو  انطبوا  بوه تموامي تنربوه      بند  دح ي  تقستم

دح سه دوح  از هم منواا کورد. طبيواً    ها  متفاوت عاحض بر جاميه حا دح نسب  با انقالب، وضيت 

توان و نبايد دح نسب  با انقوالب عوراح   گانه حا نميجامية دح دو وضيت  ماعب  و مابيد اين ادواح سه

گانوه کوه مبوتن وجوود     داد و دح ناحنوب مبالث و نظريات انقالب تحلت  کرد. از ايون ادواح  سوه  

جاميوة  »و « منقلوب  جاميوة » ،«ملتهوب  جاميوة »نسبتي متان جاميه و انقالب اس ، به ترتتب با عنووان  

 بريم.    نام مي« انقالبي

دوحانوي طوو ني دح    ناسواکمي اسو  کوه پو  از سوپر  کوردن       وضويت  جاميوة   ملتهب، دوح 

ت و مسائ  جديد  مواجوه شود  اسو  کوه     نابساماني و انوا  اختال ت ساختاح ، اين  با ميضال

انود.  هوا  لواد  سواخته   دهند  بر تشديد اوضا  داشته و آن حا دناح اکتهاب و نواآحامي اثر  شتاب

س  که اگر به موعع شناسايي نشود و کنترل و ترمتم نگردد، جاميه حا به ا ا اوضا  ملتهب به گونه

. هموتن  1شودوح ميشيله ها  انفناح ،ون جرعهحساند که با وعو  لوادثي خُرد همچا  ميآستانه

نقاط عطف انتقال جاميوه از وضويت  ملتهوب بوه      اهمت ، دح ي  شرايط آماد ،لوادث به نظر کم

انود، انحصواح   نتوا يواد کورد    « 2وضويت  انقالبوي  »منقلب اس . دح دوح  منقلب که از آن بوا عنووان   

ساايي برا  بستج ستاسوي موردم   د و عابلت  بهيابنها گسترش ميشود و مخاکف عدحت، شکسته مي

گتور  اعواايش پتودا    آيد و حغب  آمدن و ماندن دح ختابان نتا به شک  نشوم دح مخاکفتن پديد مي

نشتني و شکس  حژيم لواکم و پتوروز  انقالبتوون همورا  شوود، بوه       کند. اين دوح  اگر با عقبمي

پتروز   که از کحظة تيبتر کرديم. اين دوح  3البيانق گردد که از آن به دوح سومي منتهي ميدوح  

گانوة  آخرين مرلله از مرال  سوه استقراح و تيبت  نظام ستاسي جديد تداوم داحد،  تا مرال  ظهوح،

ها بستاح طوو ني و بوا عوراز و    انقالبي دح برخي از انقالب دحگتر با پديد  انقالب اس . دوح  جامية

                                                                                                                     
 دسوتة  سوه  حا بوه  بوروز انقوالب   ، عوامو  اسو   گرعتوه  ( صووحت Temporal) زماني دح سطح که بند دسته دح نوعي.  1

 ، بواح ايون  دح تفصوت   اند. بورا  کرد  تقستم (trigger) «زنند جرعه»و  (precipitating) «زاشتاب»، (structural) «بنتاد »

 (.Kimmel 1990: 9-10) :به ح.ك.

2. Revolutionary situation 

موا  عسو    »يواد کورد  اسو . تيوابتر ديگور  نوون        (revolutionary outcome)« پتامد انقالبوي ». ناحکا تتلي از آن به  3

 نتا از آن شد  اس .« عصر ولش »و « بتونانقال
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. دوح  پو  از آن حا  1دح برخي ديگر با سرع  بتشتر  پتمود  شد  اس  عرود عراوان همرا  بود  و

با اينکه موکود   توان و نبايد دح احتباط با انقالب عراح داد و تحلت  نموددبا هر اوضا  و شرايطي، نمي

ي  تنربة انقالبي اس  و با گذح از همان ادواح و مرال ، پديد آمد  اس  و آثواح و عوواحض آن   

 .2خود به همرا  داحد حا نتا با

شناسي برا  بحث ما دح اين اس  که بدين طريق، مبنايي بورا  تفکتو  دوح    اهمت  اين برهه

دهد تا بتوان بر دس  ميبالعاصله پ  از پتروز  انقالب با مسائ  خاص خود، با دوح  بيد از آن به

ان بسوتاح  حا بوه خوود    ا  که ديگر وجود خواحجي نوداحد، اموا همچنوان اذهو     تداوم غتر زم پديد 

داشته اس ، نقطة پاياني گذاحد و متقابالً امکان عهم و پذيرش واعيت  ديگر  حا که تحقوق  مشغول 

 اعتنايي ناحوايي مواجه اس ، عراهم آوحد.ياعته و تيبت  شد  اس ، اما با بي

و عبول ختم انقالب و آغاز نظام، همچنان که اشاح  شد، هوم بور سوال  عمو  دح سوطح خورد       

آن دح  اثور  کالن اثرگذاح اس  و هم بر سال  نظر دح مطاکيات آکادمت  و تأمالت حوشونفکر . 

آوحد که ميسال  عم  تا بداننا اس  که دح صوحت وعوف، مسائ  و اعتضائات ديگر  حا پديد 

بتشتر از جن  مسائ  جوامع متياحف اس  تا جوامع انقالبي و عرض آن به ميابوه واعيتتوي از جون     

شود تا دح عهم و تحلت  مسائ  آن از مباني، مداخ  و مفاهتم مناسب همتن وضع ر نتا باعث ميديگ

 و شرايط استفاد  گردد.  

تووان گوذاحد و  زم   انقالب ايران هوتچ نقطوة پايواني نموي    ها و مطاکية با اينکه بر مطاکية انقالب

حخان و عاکمان ستاس  عراح داشته شناسان و موها  مطاکياتي جاميهاس  همچنان دح عهرس  برنامه

کنووني ايوران از منظور و مودخ       هوا  مختلوف جاميوة   دحعتن لوال اصوراح بور مطاکيوة جنبوه      باشدد

شود برحسوي مسوائ  جواح  جاميوة ايوران حا توا زمواني        شناسي انقالب، بالتوجته اس  و نميجاميه

                                                                                                                     
نويسد: اين انقالب هنووز  مي انقالب فرانسه و رژيم پيشين. توکوي  دح بتش از نتم عرن پ  از انقالب عرانسه، دح کتاب  1

 (.55: 1365هم دح لال عم  اس . ح.ك. به: )توکوي  

خووبي از هوم   ة پو  از عروپاشوي حژيوم پتشوتن حا بوه     با تفاوت عائ  شدن  متان حهايي و آزاد ، اين دو مرللو  . آحن  2

نخسو  )مرللوة انقالبوي(، بوا دو سرنوشو        هوا  پتوروز پو  از طوي مرللوة     گويود انقوالب  تفکت  کرد  اس . او مي

ماننود. او  ها  دائمي بواعي موي  شوند و دح سلسله انقالبشوند و يا موعق نميمواجهند: يا موعق به بنتادگذاح  آزاد  مي

آوحد که از طريق تنظتم عانون اساسي و تشکت  لکوم  مشروطه بدان نائو  آمود و بورا     کي آمريکا حا ميال ميبرا  او

-203: 1361يابند. نگا  کنتود بوه: )آحنو      کوتاهي بدان دس برد که نتوانستند دح عاصلة دومي از نتن و حوسته نام مي

200.) 
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کرد. مگر اينکه مدعي، وضويت    ها  مطاکياتي انقالب دنبالذي  همان عناوين و سرعص  ناميلوم،

، بلکوه مطوابق دوح  اول از يو  انقوالب     57دوح  سوم از انقالب  ايران حا نه دح ادامةکنوني جامية 

هوايي اثبوات   گتر  بداند و بتواند آن حا با استناد بوه شوواهد و بور طبوق تحلتو      جديد  دح لال شک 

 .  1نمايد

بايد گف  که جاميه و نظام پساانقالبي ايوران دح    ،گتر  و دح پاسخ به سؤال عودح مقام نتتنه

بوا ايون    شرايط کنوني، نظتر همان جاميه و نظام پتشتن اسو  توا عبو  از وحود آن بوه دوح  ملتهوبد     

هوا  عوراوان بورا  دگرگووني و و     نوپا  ي  انقالب عراگتر اس ، با انرژ  تفاوت که اين، موکود

اينکوه بوتش از سوي سوال از عمور آن گذشوته و مرالو          هوا  بوا  بورا  اصوالح. يينوي بوا      ظرعت 

گتر  و استقراح و تيبت  خويش حا پش  سر گذاحد  و مشخصات ي  نظام مستقر و باثبوات  شک 

هوا  نرعتوة   نووز حا  حا پتدا نمود  اس ، اما به دکت  ماهت  ديني و ايدئوکوژي   آن و اکبته جواني، ه

سواز  بوه   سواز  و جاميوه  کامالً متفاوتي حا دح دوکو   ةحو داحد و عادح اس  تنرببستاح  دح پتش 

ديگور، دح ميورض    منصة ظهوح برساند. دح عتن لال اين نظام و اين جاميه، نظتر هر نظوام و جاميوة  

داح و مامن بدل هايي اس  که اگر به موعع شناسايي و عال  نشود و به ميضالتي حيشهانوا  آستب

حا دح دحون خود خواهد پروحاند و با طي مراللي که پتش از ها  ي  انقالب محتم  گردد، نطفه

  انقالبي ديگر عراح خواهد گرع . دح آستانةاين اشاح  شد، 

ها  متوواکي دح عواصو  ناديو ، توا     دح عتن لال اين تبصر  حا نتا بايد اعاود که وعو  انقالب

مابيود،   التموال آن دح مرللوة   د اموا 2برد، محتمو  اسو   سر ميزماني که جاميه دح مرللة انقالبي به

                                                                                                                     
هوا  پو  از انقوالب دح مقايسوه بوا      آحنو  حا دحبواح  نظوام و دوکو      و نظرات سراسر منفي  توکوي . به همتن اعتباح،  1

گذاحدد زيرا احزيوابي و مقايسوة دو نظوام متيلوق بوه      « دوح  انقالبي»ها  پتشتن، بايد به لساب احزيابي آنها از همان حژيم

گويود:  يو  موي  هوا  آن، هوتچ تووجتهي نوداحد. توکو    ها  انقالب و با ميتاحهوا و شواخ   شرايط متياحف دح ذي  بحث

شود، همتشه از نظام اجتماعي بالعاصله پو  از انقوالب بهتور    وستلة ي  انقالب سرنگون ميميمو ً نظام اجتماعي که به

 هوا  عصور جديود توا اموروز، ديکتواتوح       هوا  انقالب آشنا  متو هم گفته اس :  (. آحن 324: 1365اس  )توکوي  

: 1361آحنو   باشود )  داد  تون  گذشوته  وضوع  به بازگش  و به اننامتد  شکس  به بانقال اس د مگر اينکه بود  انقالبي

226). 

دسو  شودن عودحت و    بوه  ها  دح انقالب، بتش از آنکه انقوالب بوه مينوا  واعيوي و دعتوق آن باشوند، دسو        انقالب .2

هوا  عرانسوه، حوسوته و نوتن ح      انقوالب کودتاها  انقالبي دح شرايط ناپايداح ستاسي و اجتماعي هستندد نظتر آنچه دح  

 ( بدان پرداخته اس .1376) كالبدشكافي چهار انقالبداد  و کرين برينتون دح کتاب 
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نظام  1يابد. اين بتش از هر نتا ناشي از ظرعت  آحماني شدت کاهش ميييني دح نظام پساانقالبي به

برآمد  از انقالب اس  و عابلت  عراواني که برا  بهبود اوضوا  و اصوالح امووح داحد و اکبتوه عودم      

 ديگر  از همان نو .     به تنربةها  دحگتر دح تنربة انقالبي، برا  وحود آمادگي نس 

 

نورا کوه مسوتلام     انقالب ي  پديد  ديرياب اس  و وعوعي دشواح و توعتقي بو  دشوواحتر داحدد  

موانيي بستاح.  حو برداشتن گ رد آمدن عواملي عراوان دح سطوح خُرد و متانه و کالن اس  و از پتش

   از آن بود  اس . دها  اختر، شاهد مواحد متيد با اين وصف، تاحيخ جهان دح سد

هايشوان  سازد و با تمام تفاوتها  کوح جدا ميها که آنها حا از انوا  شوحشاز ممتاات انقالب

دهد، داشتن هودف اسو  و آن نتوا برخاسوته از ايودئوکوژ  آن اسو  کوه از        دسته عراح ميدح ي 

کوژ  و اهداف هر انقالبي، خاص همان انقالب اسو د  ها اس . ايدئوناپذير انقالبعناصر انفکاك

وصف، آنها دح ي  محوح با هم مشترکند و آن بنتانگذاح  نظام و ايناد ساختاح  جديد دح اين با 

 ها  ستاسي، اعتصاد ، عرهنگي و اجتماعي اس .تمامي عرصه

ان انقوالب،  شود  دح کووح  هوا  مطورح  بديهي اس  که خواستة برپايي نظام جديد بر پاية آحمان

شودد بلکه عرايند  اس  که دح بهترين شورايط، نتازمنود گذشو  زموان، همراهوي      دعيتاً محقق نمي

ها  حاسخ اس . لال پرسش اين اس  که با توجه به عرايند  بوودن   احاد  متدان آمدن عوام  و به

  از ادواح انقالبوي و  تووان جاميوه حا خواح  شود    ا  به بيد  آن عرايند، مياز نه نقطه امر تحقق نظام،

ا  از اين عرايند، از کاح بواز  نائ  به نظام جديد محسوب کرد. به عباحت ديگر، انقالب دح نه نقطه

نظوران  و از سال  ماللظات و محاسبات مردان ستاسو  و صوالب   دپتوندايستد و به تاحيخ ميمي

 گردد؟مسائ  اجتماعي خاح  مي

« انقوالب خاتموة  »أکة ي برا  تأم  نظر  دح اطوراف مسو  باب تالش مقاکه دح گام نخس ، گشودن

سواز  ذهنوي و حوانوي موردم و     شوود و همچنوتن آمواد    نظر از پاسخي که بدان داد  ميرفصبود، 

کاحگااحان برا  عبول ختم انقالب و آغاز نظام، به سبب تأثترات شاياني که دح عم  اجتماعي آنان 

 خواهد داش .

                                                                                                                     
1. utopic 
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اح و شاخصي برا  جداساز  ادواح اجتماعي، دح نسب  بوا انقوالب   دح گام دوم سيي شد تا ميت

نقطة پايان انقالب و آغاز نظام حا شناسايي و ميرعي نمود و موعيتو    احائه گردد تا ضمن آن، بتوان

 دس  آوحد.کنوني ايران حا دح سي ساکگي پ  از انقالب به

اعب  و مابيد انقالب گرديود توا   متان دو وضيت  متياحف دح م گام سوم مقاکه، مصروف مقايسة

نه دح انقالبي بودن و نبودن، بلکه دح ماهت  اتوپت  آنها  نشان دهد که تفاوت متان اين دو جاميه،

هوا اسو  نوه تورك ح ويوه و      آحمان ، مربوط به وانهادناس . پ  اگر جايي برا  ابراز نگراني باشد

 حويکردها  انقالبي. 

 

 

 خواحزمي. : انتشاحاتعو دوند. تهران اهللعات ترجمة ،نقالبا( 1361)، هانا. آحن  -

 . ستمر  : انتشاحات. تهرانثالثي محسن ترجمة ،چهار انقالب كالبدشكافي (1376. )، کرينبرينتون -

 . علم : انتشاحات. تهرانمحمود طلوعي ترجمه ،دو سفير خاطرات (1375) .پاحسونا،آنتوني -

: انتشاحات تهران ، عو دوند اهللعات ترجمة ،آن باز و دشمنان جامعة .(1364. )ندحيمو پوپر، کاحل -

 .خواحزمي

 . خواحزمي : انتشاحاتتهران ،عو دوند اهللعات ترجمة ،آن باز و دشمنان جامعة (1369) .وووووووووووووو  -

 اهللحلم  ترجمة ،در آمريكا وكراسيدم تحليل. (1347، شاحل هانر  موحي  کلرل دو. )، آککسيتوکوي  -

 زواح، عرانکلتن.  : انتشاحاتتهران ،ا مراغه مقدم

 .نقر انتشاحات  : تهران ،ثالثي محسن ترجمة ،پيشين و رژيم فرانسه انقالب( 1365). وووووووووووووو  -

 :. تهرانبتگياصغر بهرامو علي تشاهيدوک اسماعت  ترجمة ،عصر ناپلئون تمدن تاريخ (1370) .، وي دوحان  -

 . اسالمي انقالب و آموزش انتشاحات
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