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 ق آن بر انقالب اسالمی ایرانیها و تطبنظریۀ چرخش انقالب یابیارز
  *اینقاسم شبان

  دهيچک
مراحل مختلفي را طـي  ، چه تا قبل از پيروزي آن و چه بعد از تبديل شدن به يک نظام سياسي، هر انقالبي

انديشمندان اين حوزة مطالعاتي در اين مبحث مختلف و متنوع بوده اسـت. از ميـان ايـن     کند. ديدگاهمي
از ، شـود نظرية کرين برينتون که از آن به نظرية ترميدور يا نظريـة چرخشـي انقالبهـا يـاد مـي     ، هاديدگاه

مـابيش  اي کنتيجـه ، اهميت برخوردار است؛ چرا که وي تالش نموده با تحليل چهار انقالب بـزرگ دنيـا  
ـيفي ـ     مشابه آنها در ساير انقالبها بگيرد. در اين مقاله تالش شده است تا بـا بهـره   گيـري از روش توص

ـته   ، ضمن تبيين و تحليل اين نظريه براساس آثار اين انديشمند، تحليلي اين نظريه به نقد و ارزيـابي گذاش
اين نظريه در تحليـل وقـايع انقـالب     نارسايي، شود وآنگاه با تطبيق اين نظريه بر جمهوري اسالمي ايران

  بويژه با توجه به تحوالت پس از پيروزي انقالب اسالمي نشان داده شود.، اسالمي ايران
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  مقدمه
ک یـ بر  یمبتن، یاسیهر انقالب و نظام س یشناسبیو به طور خاص آس، طرح مباحث مرتبط با تحوالت

ابـد. متفکـران   یینمـ  یبحث سرانجام مناسب، ها است که تا پیش از روشن نشدن آنهافرضشیمجموعه پ
ها را مورد توجه قـرار دهنـد.   فرضشین پیاز ا یخود بخش يهااند در آثار و نوشتهاجتماعی تالش کرده

ن یـ از ا یکـ ی، یاسـ یس يهامشخص نظام يهابیو نش ن و فرازیمع يها به سمت و سوچرخش انقالب
، ن نوشـتار یـ بر آن نموده است. در ا ید فراوانیتأک، )Crane Brinton(کرین برینتونها است که فرضشیپ

هـا  ۀ چرخش انقـالب یاز نظر یحین صحییتب، نهین زمیدر ا يت کتاب مهم ویتالش شده است با محور
ق یـ ران تطبیا یه با انقالب اسالمین نظریا، یابیو ارز یز بررسرد و پس ایدگاه وي صورت پذیبراساس د

  مشخص گردد.، شیش از پیب، قین طریداده شود و نقاط ضعف و قوت آن از ا
 یاما به شـکل ، ه پرداخته شده استین نظریهرچند به مباحث مرتبط با ا، ها و مقاالتدر خالل کتاب

شـمند و  ین اندیـ افت نشـد. پـرداختن بـه مباحـث ا    ی يانوشته، ن نوشتار مورد توجه قرار گرفتهیکه در ا
ن نوشـتار  یـ است کـه در ا  يامر، یاسالم يق آن بر نظام جمهوریز تطبیو ن يدگاه وید یابیو ارز یبررس

  مورد توجه قرار گرفته است.
ـ انقـالب و   یۀ چرخشـ یـ است که تا چـه حـد نظر   ین سؤال اساسین نوشتار به دنبال پاسخ به ایا ا ی
آن  يهـا بیهـا و فـراز و نشـ   تحـوالت انقـالب   یفرض در بررسشیعنوان پتواند بهیم نتونیبردور یترم

شـمند  ین اندیـ الزم است ابتدا روشن شود که ا، ن سؤالیبه ا ییرد؟ به منظور پاسخگویمورد توجه قرار گ
ت چه نقـاط قـو   يه داراین نظریاست. سپس مشخص گردد که ا يادهیه به دنبال طرح چه این نظریدر ا

م ین سـؤال را خـواه  یپاسخ ا، تیم داد؟ در نهایها تعمر انقالبیتوان آن را به سایا میباشد. آیم یو ضعف
  ق داد.یآن تطب یخیو تحوالت تار یه را بر انقالب اسالمین نظریتوان ایا میداد که آ

هـر انقالبـی را    است که مسیر ياهینظر، »هاانقالب یۀ چرخشینظر«مراد ما از ، یادآوري است الزم به
، ییهـا بیشود و پس از فراز و نشیم یط یمراحل، داند و معتقد است در هر انقالبمحتوم و جبري می

، روایـن دهـد. از یر جهـت مـ  ییت اصول حاکم بر آن انقالب به اصول حاکم بر پیش از انقالب تغیدر نها
ن یـ گردد. پس قائالن بـه ا یباز م، البپیش از انق يهاو به ارزش، شدهر ییانقالب هم دچار تغ يهاارزش

بازگشـت بـه   ، ک حالت چرخشی براي انقالب قائل هستند و معتقدند هر حکـومتی در نهایـت  ی، هینظر
حکمفرمـا  ، ویژه در میـان زمامـداران  و به، هاي سابق در جامعههمان حکومت سابق خواهد کرد و ارزش

  خواهد گردید.
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  نتونيرها در نظرية بب انقالبي. فراز و نش۱
انـد  هـا بحـث نمـوده   در مورد ظهـور و سـقوط تمـدن    خلدونابناندیشمندان اجتماعی بسیاري همچون 

و  سـوروکین ، مارکس اشـپینگلر ، تورگو، ویکو، سنت آگوستین، پلیبیوس). 334ص ، 1369، خلدون(ابن
ها یافـت  یا تمدنها توان نظریاتی از آنان در ظهور و سقوط دولتاز جمله کسانی هستند که می توین بی

). امـا نظریـۀ   98- 90ص ، 1382، که داراي اشتراکات و نقاط افتراق اساسـی بـا یکـدیگر هسـتند (بعلـی     
از اهمیـت خاصـی برخـوردار    ، هادر مباحث مربوط به تحوالت پس از پیروزي انقالب ترمیدور برینتون

توضـیح اجمـالی داده   » رمیـدور ت«بایسته است ابتـدا در مـورد واژة    کرین برینتوناست. براي درك نظریۀ 
  آنگاه نظریۀ وي در این زمینه بیان شود.، شود
در تقویم انقالبی فرانسه اصطالحاً بـه یـازدهمین   «) اصطالحی است که Thermidor» (ترمیدور«

شد که براساس تقویم گریگوري برابر بود با نوزدهم ژوئیه تا هفـدهم مـاه اوت.   ماه سال اطالق می
شـود  ) گفته می1794ژوئیه  27ریخ انقالب کبیر فرانسه به کودتاي نهم ترمیدور (این اصطالح در تا

دورة ارتجاع علنی بورژوایی در برابر مفـاهیم  ، ها خاتمه داد و در پی آنکه به دورة وحشت ژاکوبن
انقالبی معروف روسیه ایـن اصـطالح را    تروتسکیانقالبی روبسپیر و طبقۀ کارگر پاریس آغاز شد. 

به کار برد. وي معتقد است که تحمیل کنترل مرکـزي شـدید بـر حـزب      1903بار در سال نخستین 
کنـد.  طلبانۀ سوسیالیستی هموار میراه را براي ترمیدورهاي فرصت، لنیندموکرات روسیه از سوي 

خطـري بـود کـه    ، هاي اصلی مبارزه براي تصرف قدرت در دستگاه رهبري روسـیه یکی از موضوع
نامیدند؛ یعنی خیانت دولت جدیـد و  جدید می» ترمیدور«وي آن را خطر یک  و متحدان تروتسکی

). بـه  185ص ، 1382، (علـی بابـایی  » ساالري حزبی به انقالب روسیه و طبقۀ کـارگر روسـیه  دیوان
  ترمیدور:، فرهنگ علوم سیاسیتعبیر کتاب 

رتجاعی و ضد انقالبی و استقرار اشاره است به مرحلۀ ا، )1789یازدهمین ماه تقویم انقالب کبیر فرانسه ( 
 1794ترمیـدور)   9ژوئیـه (  27دیکتاتوري پس از انقالب. پیروان ترمیدور کسانی بودند کـه از کودتـاي   

ـتاوردهاي انقـالب    روبسپیرپشتیبانی کردند و به حاکمیت ژاکوبنها پایان دادند.  و یارانش را کشتند و با دس
  ).680ص ، 1383، رادفشاريکبیر فرانسه دشمنی ورزیدند (آقابخشی و ا

در واقع بازگشت به همـان دوران پـیش از انقـالب در    » ترمیدور«آید که دست میبه، از نقل عبارات فوق
هـایی کـه   برخی از جهات اساسی است که مبارزه با آن براي انقالبیون حایز اهمیت بوده اسـت. انقـالب  

در نهایت به همان وضعیتی گرفتـار خواهنـد   ، مایندهاي فراروي خود مقابله نها و چالشنتوانند با آسیب
هـا بـراي مقابلـه بـا آن     همچون استبداد که برخی از انقالب، هاي پیشین حاکم بودآمد که در درون رژیم
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اي رقم خورد که در نهایت همـان اسـتبداد   گونهها پس از پیروزي بهاما وضعیت آن انقالب، شکل گرفت
  بر مردم حاکم گردید.

ــرین بر ــونک ــایی ، ینت ــورخ آمریک ــارم ــث در تب ، تب ــدة مباح ــیعم ــن نظری ــاب ی ــود را در کت   ۀ خ
The Anatomy of Revolution ، کـه بـا   ، ن کتابیانعکاس داده است. ا، انتشار داد 1938که آن را در سال

ـ   یاز انقالب مذهبو با نام  یمحسن ثالثتوسط  کالبدشکافی چهار انقالبنام  توسـط   نیتا انقالب سـرخ لن
، امریکـا ، هـاي انگلسـتان  پژوهشی تطبیقی از تاریخ انقالب، برگردان شده است یبه فارس، تیود عنامحم

اي بین چهار دوره را مورد تحقیـق قـرار داده و   در این پژوهش مقایسه« نتونیبرباشد. یفرانسه و روسیه م
خـود بـوده اسـت. اینکـه      قویاً معتقد بود که انقالب روسیه داراي وجوه مشترك زیادي با انقالبات ماقبل

اي کـه در آن شـور و   دور از انتظـار نخواهـد بـود؛ مرحلـه    ، احتماالً به موقع وارد مرحلۀ ترمیدوري شود
وجود آیـد  نظام دولتی نوین کارآمدتري به، شوق انقالبی فروکش کند و رو به خاموشی نهد و پس از آن

، (کـارلوت » بـه مرحلـه تثبیـت نظـام برسـد      اش را پشت سر گـذارده و کنندهگري تباهکه دوران آزمایش
  ).99ص ، 1383

- مدعی است که هر انقالبی در طی عمر خـود دوره ، با محور قرار دادن چهار انقالب مذکور برینتون
شـادي و  ، اي متمایز از دوران پیشینپس از پیروزي انقالبیون و آغاز دوره، کند. از نظر اوهایی را طی می

، دانسـت. در ایـن دوران بحرانـی   » مـاه عسـل  «توان دوران ان دید. این دوران را میتوها میامید را در دل
بایـد از  ، جبهـۀ پیـروز  ، پشت سر گذاشتن نظام پیشین و جایگزینی تشکیالت و نظامی جدید به جاي آن

رو شود. زمانی که عمالً به کـار بـر روي ایـن    خود حکومت تشکیل دهد و با یک رشته مسائل تازه روبه
). پس از پایان ایـن  108- 106ص ، 1366، پذیرد (برینتونماه عسل خیلی زود پایان می، پردازدمی مسائل

  گیرد:دوران مراحل ذیل شکل می
  روهاالف. دوران حكومت ميانه

، که در واقع اولین گروه حاکم پس از هـر انقالبـی هسـتند   ، روهادر دوران حاکمیت میانه، برینتوناز نظر 
در مراحـل نخسـتین آن یـک    ، در هر چهار انقالب بررسی شـده ، دهد. به اعتقاد اوچندین تحول رخ می

گیرد. اما یک حکومت رقیب و غیررسمی نیز وجـود دارد کـه آن   روها شکل میحکومت قانونی از میانه
تنهـا در برابـر   خـود را نـه  ، حکومـت قـانونی  «، برینتـون کشاند. به تعبیر حکومت رسمی را به چالش می

که بهتـر سـازمان یافتـه بـود و     ، بلکه خود را با یک حکومت رقیب، خوي یافته بودافراد دشمناحزاب و 
اي است که شاید بر سـر هـر   دید. این حادثهرو میبهرو، شدکادر بهتري داشت و بهتر از آن فرمانبري می
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هـدف  ، ز همان آغـاز اما همۀ رهبران و پیروانش ا، حکومتی بیاید. این حکومت رقیب البته غیرقانونی بود
پنداشـتند  جانشینی حکومت قانونی را در سر داشتند. آنها غالباً خود را صرفاً مکمل حکومت قانونی مـی 

، این مخالفـان حکومـت قـانونی   ، خواستند آن را در یک مسیر انقالبی نگهدارند. با این همهو یا شاید می
آمدنـد. در یـک بحـران    شـمار مـی  رقیب به بلکه به هر روي یک حکومت، صرفاً منتقد یا مخالف نبودند

گیرند. این جریـان در  اي طبیعی و آسان جاي حکومت شکست خورده را میاینان به گونه، انقالبی معین
، (برینتـون » کندهاي انقالب آغاز میهاي پیشین و پیش از برداشته شدن نخستین گامواقع در درون رژیم

  ).159ص ، 1366
  ،  پس از سپري شدن تحوالت فوق، روهادر مرحلۀ حکومت میانه
آیـد. حکومـت قـانونی    به گونۀ نبرد میان دو ماشین حکـومتی رقیـب در مـی   ، روها و تندروهاستیز میانه

بالفعل یـا   - بخشی از منابع مالی ، جاي مانده استبخشی از اعتباري که هنوز از رژیم پیشین به، روهامیانه
ـین کـه   ، تعدادها و نهادهاي آن را به ارث برده است. این حکومتو بیشتر اس، حکومت پیشین - بالقوة  هم

یابد که این میراث به گونـۀ آزار  درمی، تواند دگرگون سازداین میراث را تا آنجا که می، آیددرصدد برمی
ـیاري دهنده بـه  ، اي پابرجاي است و از میان برداشتن آن بسیار دشوار است. حکومت قانونی در چشم بس

ـین  رو باید برخی از عدم محبوبیتکه یک حکومت آشکار و مسئول است و ازاین این دلیل هاي رژیم پیش
رو هایی روبهحکومت غیر قانونی تندروها با چنین دشواري، نامحبوب است. به هر حال، را به دوش کشد

ی کـه  برخـوردار اسـت؛ یعنـی کسـان    ، نیست و از حیثیتی که رویدادهاي اخیر به حمله کنندگان بخشیده
ـبتاً کمـی   اند؛ این حکومت غیر قانونی مسئولیتتوانند مدعی باشند که در پیشاپیش انقالب بودهمی هاي نس

ـین    ، صورت موقتدر حکومت قانونی دارد و ناچار نیست حتی به از ماشین کهنه و نهادهـاي رژیـم پیش
  استفاده کند (همان).

  ،پس از طی این مرحلۀ حکومت دوگانه
ـنتی و     ، با تندروها، بر ماشین رسمی حکومت نظارت دارند روهایی کهمیانه و یا ترجیحـاً بـا مخالفـانی س

هاي فشار و حتی شـورش را  هاي گروهرو هستند که ماشین طراحی شده براي تبلیغ و فعالیتمصمم روبه
. ایـن  شـود در اختیار دارند؛ ماشینی که اکنون دیگر بیش از پیش به عنوان ماشین حکومت به کار برده می

ص ، 1366، گیرد (برینتونبا پیروزي تندروها و تبدیل حاکمیت دوگانه به حاکمیت یگانه پایان می، مرحله
162.(  

  ب. دوران حكومت تندروها

رسـد؛  نوبت به زمامداري و حکومت تندروها مـی ، روهاپس از افول قدرت میانه، برینتونهاي در بررسی
، انـد در دست نداشته، می و قانونی را پس از پیروزي انقالبچراکه تندروها هرچند تاکنون حکومت رس
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آورنـد و آن را بـراي یـک کودتـاي     دسـت مـی  از آن روي که نظارت بر حکومـت غیرقـانونی را بـه   «اما 
  ).175ص ، 1366، (برینتون» شوندبرنده می، اندازندکننده علیه حکومت قانونی به کار میتعیین

کننـد انحصـار   تـالش مـی  ، دست گرفتن رسمی قدرت و حکومتز بهتندروها پس ا، برینتوناز نظر 
کـه  ، هـا هاي حکومتی با بیرون راندن هر مخـالف فعـال و مـؤثري از ایـن سـازمان     خویش را بر سازمان

  دست آورند.به، گیردمعموالً از طریق یک رشته درگیري انجام می
هـاي  نخسـت در گـروه  ، تندروهاي پیروز است اندیشی و تمرکز اقتدار که نشانۀ فرمانروایییگانه، انضباط

هایی که در جریان رشد حکومت غیرقـانونی  شوند. ویژگیانقالبی حکومت غیرقانونی پرورده و کامل می
گرایـان  همچنـان در میـان ریشـه   ، گرددمی» قانونی«حتی پس از آنکه حکومت غیرقانونی ، اندشکل گرفته

ـین    ، هاي مفیداري از این ویژگیراستی که بسیشوند. بهحاکم ماندگار می نخست در روزهـاي رژیـم پیش
دادنـد کـه   هاي فشردة بسیار کوچکی را تشـکیل مـی  قالب گرفته بودند؛ یعنی در زمانی که تندروها گروه

  عیار حکومت بودند (همان).تمام» استبداد«تحت 
  ،  برینتونبراساس دیدگاه 

دهند. ن پیروز جرأت توسل به آراي عمومی را به خود نمیگرایایک از ریشههیچ، در این مرحله از انقالب
زمانی که بحـران انقالبـی فـروکش    ، توانند به مخاطرة یک نوع انتخابات آزاد تن دهند. تنها بعدهاآنها نمی

ـین انتخابـاتی   مرحلۀ آراي عمومی پیش می، کرد و جامعه وضع عادي خویش را پیدا کرد آید. البته اگر چن
  ).181ص ، 1366، رینتوندر کار باشد (ب

بلکـه تمـام   ، گشـایند تنهـا میـدان را بـر مـردم نمـی     نـه ، تندروها پس از کسب قدرت قانونی، از نظر وي
با برقراري یک نظام متمرکـز حکـومتی پایگـاه خـود را     ، هاي متنازع مهم را از صحنه خارج ساختهگروه

  سازند.استوار می
ـیچ کـس جـرأت    توانند تا دلشان میمی تندروها، چند ماه بعد یا سالی پس از این خواهد تندروي کنند. ه

خوانـده  » عصـر وحشـت  «ایم کـه عمومـاً   مبارزه با آنها را ندارد. ما به آن بحرانی در تب انقالب رسیده
اي بـر  العـاده داند که فشار فـوق عصر وحشت را عصري می، برینتون). 205ص ، 1366، شود (برینتونمی

تر اسـت  تفاوتیعنی شخصی که نسبت به سیاست از همه بی، ترین فردحتی افتادهشود و مردم تحمیل می
اش کی فرا خواهد رسید و چـه زمـانی او را بـه عنـوان یـک      تواند بگوید که نوبت او و خانوادهنیز نمی

  ).211ص ، 1366، دشمن طبقاتی و یک ضدانقالبی به دادگاه فراخواهند خواند (برینتون

  ج. دوران ترميدور

دوران ترمیـدور را  ، هاي خود پس از عصـر وحشـت  بر این اعتقاد است که باید در بررسی کرین برینتون
دانسـت.  » نقاهت پس از فرو نشستن تـب انقـالب  «توان آن را دوران مورد توجه قرار داد؛ دورانی که می
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را نـدارد و نبایـد   » ينوعی تمجید از واکنش ترمیـدور «قصد ، کند که با این تعبیرتصریح می برینتونالبته 
). براســاس مطالعــات و 241ص ، 1366، آمیــزي داشــت (برینتــونبرداشــت ســتایش، از ایــن تعبیــر او

چنـین دورانـی تحقـق یافتـه     ، در هر چهار انقالبی که او مورد مطالعه قرار داده است، برینتونهاي بررسی
  کند:می اند. وي تصریحها دچار چرخش و دور گردیدهاست و همۀ این انقالب

، که ایـن نـام از آن برگرفتـه شـده اسـت     ، اي نیست که به انقالب فرانسههیچ روي چیز یگانه به ترمیدور
گیـري اخالقـیِ   یک آسـان ، اندمحدود باشد. ما در هر سه انقالبی که دور کامل خود را پشت سر گذاشته

یـک بازگشـت مشـابه    ، »توردیکتـا «یا » خودکامه«یک جریان تمرکز قدرت مشابه در دست یک ، همانند
را به وجود آورده بودنـد و یـک بازگشـت هماننـد     » عصر وحشت«یک طرد مشابه مردانی که ، تبعیدیان

  ).275ص ، 1366، ایم (برینتونعادات کهن در زندگی روزانه را یافته
یسـت.  منحصـر بـه ایـن چهـار انقـالب ن     ، هاي پیشـین این مرحلۀ بازگشت به رژیم، برینتونالبته از نگاه 

جزء تقریباً گریزناپذیر جریان انقـالب بـه   ، پدیدة واکنش و بازگشت به رژیم پیشین«توان ادعا کرد که می
انکار این واقعیت دشوار بـه نظـر   ، حتی براي بیشتر عاشقان خوشبین به انقالب، رسد. به هر روينظر می

  (همان).» خویش یافته باشیم اي را در هر چهار انقالب مورد بررسیرسد که ما یک چنین پدیدهمی

  هار انقالبينتون به سايم نظرية بريت تعميا عدم قابليت ي. قابل۲
آمیزي درصدد تعمـیم  با لحن بسیار محتاط نتونیبر، آیدکه از این تعبیر و برخی از تعابیر مشابه برمیچنان

، برینتـون ندان ایـن عرصـه   ها است. به ادعاي یکـی از اندیشـم  هاي خویش به سایر انقالببرخی از یافته
هـاي بسـیاري کـه در    هاي خود جانب احتیاط را فرو نگذاشت و بر تفاوتعنوان یک مورخ در تعمیمبه«

کنـد  او به دیگر پژوهندگان اخطـار مـی  ، بسیار تأکید کرد. در واقع، اندهایش وجود داشتهمیان موردنگاري
ص ، 1383، (کـارلوت » گوش شـنوایی پیـدا نکـرد   الگوي او را امري مسلم نشمارند؛ اخطاري که چندان 

کند که وي درصدد نبوده تا این موارد را به همـۀ  این ادعا را ثابت می برینتون). رجوع به تعابیر خود 100
تاریخدان و دانشمند اجتماعی بسیار محتـاطی بـود   «). او 31ص ، 1366، ها سرایت دهد (برینتونانقالب

بـراي  ، اش یافتـه اسـت  یی که وي در چهار انقالب بزرگ مورد مطالعـه »هاشکلیهم«و عقیده داشت که 
، (کـوهن » کـافی نیسـتند  ، ي مختلفی که مورد خواست یا نیاز دانشـمندان اجتمـاعی اسـت   »قضایا«ایجاد 
  ).220ص ، 1369

هاي دیگر سـرایت  را به انقالب برینتوناند تا نظر در صدد برآمده، برخی با نادیده گرفتن مطلب فوق
  معتقد است:، انقالب و بسیج سیاسیهاي آن بهره برند. نویسندة کتاب از برخی جنبه، دهدا
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ها پرتو روشنگري بر سیر تاریخی بسیاري از انقالب» تاریخ طبیعی انقالب«یا » حرکت دوري«اگرچه مدل 
بلکـه  ، گرددیروها و تندروها محدود نماما کشمکش سیاسی در طی انقالب به منازعه میان میانه، افکندمی

ممکن است میان چندین نیروي سیاسی عمده درگیـر شـود. ایـن    ، با توجه به ماهیت اجتماعی هر انقالبی
نیروهاي چپ افراطـی و نیروهـاي   ، نیروهاي چپگرا، رونیروهاي میانه، نیروها عبارتند از: نیروهاي راستگرا

اي گوناگونی وجود داشته باشـد. میـان   هضدانقالب. در درون هر یک از این نیروها نیز ممکن است جناح
، فرآیند سیاسی هـر انقالبـی  ، آید. در واقعهاي موقتی گوناگونی پدید میبندياین نیروها ائتالفات و صف

ها و اختالفات این نیروها تصادفی بنديهاي این نیروها دارد. اما صفبستگی به تغییر در مواضع و توانایی
مشارکت سیاسی عامه و اوضاع اقتصادي ، شور و نشاط انقالبی، سی جامعهبلکه وابسته به جو سیا، نیست

  ).139ص، 1374، است (بشیریه
هـاي پـس از   بنـدي اي را از تحـوالت و صـف  وضعیت پیچیده، نویسندة فوق، گرددچنانچه مالحظه می

بعـدي   کند که تابع شرایط متنوع و مختلفـی اسـت. امـا همـین نویسـنده در فرازهـاي      انقالب ترسیم می
  ،  هاست. از نظر ويبینی دقیق انقالبکند که حاکی از امکان پیشعباراتی را بیان می

اند از کوشش براي دگرگـون سـاختن واقعیـت بـر حسـب اصـول یـک        از یک دیدگاه انقالبات عبارت
بـه   سیر تحول هر انقالبی پس از پیروزي بستگی به دیالکتیک ایدئولوژي و واقعیـت ، رواینایدئولوژي. از

ـیر صـعودي         ، این معنا دارد. از چنین دیدگاهی انقـالب متشـکل از دو مرحلـۀ اساسـی اسـت: یکـی س
گردد و دوم سیر نزولی ایدئولوژي کـه  ممکن تلقی می، که در طی آن ایجاد جهانی نو، ایدئولوژي انقالب
ـیر   کننـد. اوج هاي موجود به درجات مختلف قـدرت ایـدئولوژي را محـدود مـی    در طی آن واقعیت س

همان هراس و فضیلت در دوران اقتدار تندروهاي انقالبی است. اما سیر نزولی با کاهش ، صعودي انقالب
انجامد. دیالکتیک واقعیت و ایدئولوژي و میزان غلبۀ گردد و در حضیض آن به ترمیدور میهراس آغاز می
  ).139ص ، 1374، خود مالك میزان و شدت انقالب است (بشیریه، یکی بر دیگري

، است و آن اینکـه  برینتوندرصدد اثبات ادعایی فراتر از ادعاي ، از بیان این مطالب، نویسندة مطالب فوق
  هر انقالب نتیجۀ محتوم و تاریخی طبیعی دارد که غیرقابل تغییر است:

 موجـد مـدت  واقعیت تاریخی انقالبات نشان داده است که انقالب از حیث نتیجه هم حـداقل در کوتـاه  
توري است. پیدایش تمایل به خودکامگی به درجات مختلف از حکومت فردي گرفته تـا حکومـت   دیکتا

ـیریه ، در واقع، عیار پس از پیروزي انقالبیونتوتالیتر تمام ، 1374، جزیی از تاریخ طبیعی انقالب است (بش
  ).149ص 

زیـرا تفسـیر   ، باهت داردبیشتر به دیدگاه مارکسیستی از انقالب شـ ، این تفسیر از تحوالت پس از انقالب
گونـه  همـان ، مارکسیستی از تداوم انقالب نیز مبتال به جبر و نفی اختیار آدمیان است؛ چراکه از این منظر

قطعـی  ، فنا و زوال هر انقالب نیز به حکم جبر تاریخ، که پیدایش هر انقالب امري محتوم و جبري است
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دهـد.  د و آن انقالب جاي خود را به انقالبی دیگر میرسدیر یا زود به پایان می، است و عمر هر انقالب
، انقـالب فئـودالی  ، داريبرند: انقـالب بـرده  ها نیز از چهار مرحله انقالب بدین ترتیب نام میمارکسیست

  و انقالب سوسیالیستی.، داريانقالب سرمایه

  . بررسي و ارزيابي نظرية چرخشي انقالب با رويکرد ديني۳
که از آنها نوعی جبـر و حتمیـت در رونـد    ، یر نظریات همچون نظریات مارکسیستیو سا ترمیدورنظریۀ 

عمدتاً بـا رویکـردي   ، گونه نظریاتبه هیچ روي قابل پذیرش نیست؛ چراکه این، شودانقالب استفاده می
، اقـع انـد. در و اند و نقش ارادة افراد را در تحوالت اجتماعی نادیده انگاشـته شناسانه تدوین گردیدهجامعه

مگر آنکه در افراد جامعه شاهد نوعی چـرخش  ، ها رخ نخواهد دادهیچ چرخش و ترمیدوري در انقالب
هـاي متوجـه یـک    هـا و آفـت  توانند با در نظر گـرفتن آسـیب  ها با ارادة خود میو ترمیدور باشیم. انسان

هـاي انقـالب را همچنـان    شها بیابند و ارزها و آفتراهکارهاي مناسبی براي مقابله با آن آسیب، انقالب
زمینۀ چرخش انقالب را فراهم نماینـد.  ، هاها و آفتتوانند با نادیده انگاشتن آسیبحفظ نمایند و نیز می

هـر  ، گونه نیست که جبر تـاریخی ها به ارادة افراد بستگی دارد. اینهر تغییر و تحولی در انقالب، بنابراین
  دهد. انقالبی را به سمت چرخش و ترمیدور سوق

هـاي  ارادة افراد در تحوالت اجتماعی دخیل است. تا زمانی که آنـان پایبنـد بـه آرمـان    ، بنابراین
انقالب در ، راهکارهاي مناسبی در پیش گیرند، هاي انقالب آگاه باشندها و آفتانقالب و از آسیب

اهـد  صـورت انقـالب دچـار انحـراف و ترمیـدور خو      مسیر خود حرکت خواهد کرد. در غیر ایـن 
؛ همانـا خداونـد سرنوشـت هـیچ     إِنَّ اللّه الَ یغَیرُ ما بِقَومٍ حتَّى یغَیرُواْ ما بِأَنْفُسهِم«گردید. آیۀ شریفۀ 
شـاهدي  ، )11(رعد: » تغییر دهند، دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان استقومی را تغییر نمی

ها صحیح نیسـت؛ چراکـه در   انقالب به کلیۀ انقالبتعمیم مراحل ، است بر این مدعا. بر این اساس
جبر حاکم نیست و اراده و اختیار افراد نقش اساسی در تحوالت پس از انقالب دارد. حتی ، انقالب

هـاي  نیز این مطلب پوشیده نمانده است. او در موارد متعـددي کـه ویژگـی    کرین برینتوندر کتاب 
کند و تحوالت پس از انقالب سی افتراق آنها نیز اشاره میبه نقاط اسا، شماردچهار انقالب را برمی

  پندارد.هاي مذکور را کامالً یکسان نمیدر انقالب
مدت زمانی است که در عرصۀ تحـوالت انقـالب   ، هاهرچند که حرکت دوري انقالب، عالوه بر این

انی است کـه تشـخیص   هنوز داراي ابهامات فراو، اما حقیقت این است که این واژه، مطرح گردیده است
هـایی از نظـام بایـد تحقـق     این چرخش در چه الیه، سازد. براي نمونهمصادیق آن را با مشکل مواجه می
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یـا  ، یابد تا ادعاي چرخش انقالب پذیرفته شود؟ آیا مالك تحول در باالترین الیۀ سیاسـی کشـور اسـت   
ود؟ ابهام دیگـر ایـن اسـت کـه چگونـه      شهاي زیرین را نیز شامل میاینکه هرگونه تغییر اساسی در الیه

، شود؟ آیا در این زمینـه توان تشخیص داد که در کدام نقطه و در چه زمان مشخصی ترمیدور واقع میمی
تـوان بـه ایـن نظریـه     نمـی ، هاي مشخصهاي مشخصی وجود دارد؟ در صورت فقدان شاخصهشاخصه

امـا  ، گیـرد ناسی سیاسی مورد بررسی قرار میشاعتماد نمود؛ چراکه هرچند که این گونه مسایل در جامعه
امـا در ایـن   ، ها و مسایل مختلـف آن ارئـه گردیـده اسـت    هاي مختلفی در حوزهشاخصه، در همان علم

هـا  اي وجود ندارد. حداقل انتظاري که وجود دارد این است که این شاخصهمسئلۀ خاص چنین شاخصه
هـایی بایـد   در یـک دولـت چـه شاخصـه    ، وان مثالبه طور شفاف تبیین گردد و مشخص گردد که به عن

چـه  ، وجود داشته باشد تا پی بـرد کـه در آن نظـام ترمیـدور رخ داده اسـت؟ همچنـین در میـان مـردم        
  هایی حاکی از وقوع ترمیدور در جامعه است؟شاخصه

ان بـه میـ  » ترمیـدور «هر چنـد سـخنی از واژة   ، آوري است بسیاري از اندیشمندان اسالمیالزم به یاد
انـد کـه دقیقـاً نـافی نظریـاتی همچـون       نظریـاتی ارائـه داده  ، اما در عرصۀ تحوالت اجتمـاعی ، اندنیاورده

اسـت کـه    سـیدمحمدباقر صـدر  ، نظریات چرخشی انقالب و ترمیدور است. از جملۀ ایـن اندیشـمندان  
  کند:تصریح می

هـاي انسـان را   تـوان هـدف  میسازندة حرکت تاریخ است. با آمیزش فکر و اراده ، محتواي درونی انسان
محتواي باطنی انسان یعنی فکر و ارادة ، توان گفت: سازندة حرکت تاریخمی، تحقق بخشید. با این توضیح

ـیاتش روي   اندیشـه ، هـا سـازمان ، اوست و ساختمان جامعه در سطح روبنا با همۀ پیوندها هـا و خصوص
تابع تغییر و تکامـل  ، و تکاملی نسبت به روبناي آن زیربناي محتواي باطنی انسان قرار دارد و هرگونه تغییر

ـتوار باشـد    روبناي جامعه تغییر می، این زیربناست و با تغییر آن ، کند. بدیهی است که هرگاه ایـن بنیـاد اس
  ).96ص، تایب، ماند (صدرروبناي جامعه استوار می

هِم إِنَّ اللّه الَ یغَیرُ ما بِ«با اشاره به آیۀ شریفۀ  شهید صدر ا بِأَنْفُسـرُواْ مغَیتَّى یمٍ حآن را روشـنگر همـین   ، »قَو
روبنـاي آن  ، معتقد است تغییر ظواهر و شئون و احـوال یـک قـوم   ، رابطۀ علّی میان روبنا و زیربنا دانسته

از ایـن تغییـر   ، قوم است و تغییر بنیادي تغییري است که در خود قوم پدید آمده باشد و هر تغییـر دیگـر  
، ثابـت و تغییرناپـذیر  ، سـنن الهـی  ، شـهید صـدر  یادي سرچشمه گرفته است (همان). براساس دیـدگاه  بن

، ها در سـنن و قـوانین اجتمـاعی تأثیرگـذار اسـت (صـدر      و فراگیرند و اراده و آزادي انسان، استثناناپذیر
 ).69ص ، ق1421

  نیز تاریخ همواره شاهد بوده است که: مطهرياز دیدگاه شهید 



   ۱۳۳ ها و تطبيق آن بر انقالب اسالمي ايرانارزيابي نظرية چرخش انقالب

هـاي  کند و انسان تـدریجاً از لحـاظ ارزش  انسان تدریجاً بیشتر جنبۀ ایدئولوژیک پیدا کرده و مینبردهاي 
شود تا آنجا کـه در  تر میآل نزدیکآل و جامعۀ ایدهانسانی به مراحل کمال خود یعنی به مرحلۀ انسان ایده

ات اسـالمی از آن بـه   هاي انسانی که در تعبیـر یعنی حکومت کامل ارزش، حکومت و عدالت، نهایت امر
مآبانـه و  مستقر خواهـد شـد و از حکومـت نیروهـاي باطـل و حیـوان      ، حکومت مهدي تعبیر شده است

  ).44ص ، ق1398، خودخواهانه و خودگرایانه اثري نخواهد بود (مطهري
، گـاهی ناشـی از تغییـرات جبـري و طبیعـی اسـت      ، نیز تغییرات اجتماعی مصباحاهللا مطابق دیدگاه آیت

ریشه در تحوالت صنعتی و تکنولوژیکی دارد و گاهی نیز ناشی از تغییر فرهنگ مردم یک کشـور  گاهی 
در یک جامعه به وجـود  ، شودانتخاب و آگاهی انجام می، که با کمال اختیار، است. هرگاه تغییر نوع اخیر

اکم اسـت. ایـن   هاي خود راهی را برخواهند گزید که به ضرر رژیم حبراي تحقق آرمان، عموم مردم، آید
ارتباط مستقیمی بـا فرهنـگ دارد. اگـر تـأثیر فرهنـگ      ، توان نام انقالب را بر آن نهادنوع تحول را که می

انقالب پابرجا خواهد بود؛ چون آنچه موجب پیدایش انقـالب اسـت فرهنـگ    ، همچنان ادامه داشته باشد
جهـت تحقـق   ، نیز آن را پذیرفتـه  اد جامعهخاصی است که در جامعه رواج پیدا کرده است و اکثریت افر

تـرین نهـاد   مهـم ، نهاد تعلیم و تربیت، رواینز). ا111- 109ص ، 1376، اند (مصباح یزديآن تالش کرده
، هاي اجتمـاعی داشـته باشـد (مصـباح یـزدي     تواند تأثیر فراوانی در ایجاد دگرگونیاجتماعی است و می

  ).315ص ، 1368
ویـژه نظریـۀ   بـه ، نافی کلیـت نظریـات جبـري انقـالب    ، در آدمیان وجود اراده و اختیار، حاصل آنکه

 ).21ص ، 1390، اینچرخشی انقالب و ترمیدور است (شبان
دهد که در تحوالت پس از انقالب نقش عظیمی ایفا نماینـد و  ارادة آزاد افراد به آنها این امکان را می

ها برهاننـد و  ها و آفتو آن را از گزند آسیب یا انقالب و دستاوردهاي آن را حفظ نمایند، با اختیار خود
، ها خود را کنـار کشـیده  ها و آفتاي نهند و در هنگام بروز آسیبهاي آن را به گوشهیا انقالب و ارزش

هـاي پـیش از انقـالب احیـا گـردد و      شاهد انقالبی دیگر در درون انقـالب باشـند تـا بـار دیگـر ارزش     
مؤمن بایـد در هـر   ، ی سپرده شود. عالوه بر اینکه در دین مبین اسالمهاي انقالبی به حیطۀ فراموشارزش

این امـر نـه فقـط در حـوزة     ، جا موجب خسران استروز خود از روز پیشین جلو افتد و توقف در یک
بلکه در حوزة اجتماعی نیز مطرح است و هرگاه وضعیت جامعۀ مؤمنان نسبت به روز پیشـین آن  ، فردي

توانـد  برد. این ایـده مـی  آن جامعه در خسران به سر می، از نظر دین مقدس اسالم ،پیشرفتی نداشته باشد
به انقالبیون حرکتی مستمر در جهت تکامل عنایت نماید. با توجه به این ایده است که وضعیت انقـالب  

 کـه در ایـدة اسـالمیِ تحـوالت اجتمـاعی     ، در هر روز باید از روزهاي پیشین آن بهبود یابد. این پویـایی 
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 ها حفظ خواهد نمود. چنین انقالبی که ایـن ایـده  ها و آفتهمواره انقالب را از گزند آسیب، نهفته است
گـاه بـا   هـیچ ، هرگز با چرخش و ترمیدور مواجه نخواهد گردیـد. پـس انقـالب آرمـانی اسـالم     ، را دارد

خصـوص جـوامعی   م، و دیگران از انقالب برینتونترمیدور و دور مواجه نخواهد شد و تحلیل چرخشی 
  است که به این ایدة پویاي انقالبی اسالم توجه ندارند.

  . تطبيق نظرية چرخشي انقالب بر انقالب اسالمي ايران۴
هاي خـاص  دهد که هر انقالبی داراي ویژگینشان می، مقایسۀ روند انقالب در فرایند پیشین و پسین آن

همواره مسیري مشخص اسـت کـه تخلـف    ، البتوان ادعا کرد که مسیر یک انقگاه نمیخود است. هیچ
شـاهد شـرایط   ، بـرد از آنهـا نـام مـی    برینتوندر همان چهار انقالبی که ، روپذیر نیست. ازایناز آن امکان

سازد. این مطلـب بـا انـدك تـأملی در     ها را از یکدیگر متمایز میمتنوع و گوناگونی هستیم که آن انقالب
عنصـر اصـلی   ، هـا آید. این در شرایطی است که در این انقـالب ت میها به دسگونه انقالبتحوالت این

عنصـر معنویـت نقـش    ، هـا تنها وضعیت نابسامان مادي جوامع بوده است. در این انقـالب ، بخشتحرك
همچون انقالب اسـالمی ایـران   ، چندانی نداشته است. بدیهی است این تنوع و اختالف در مورد انقالبی

چنـدان  ، هـاي مـادي در رژیـم سـابق    مقابلـه بـا نابسـامانی   ، که در این انقـالب رسد؛ چرابه اوج خود می
مقابلـه بـا   ، جایگاهی در میان انقالبیون و رهبران نهضت ندارد. آنچه آنان را به میدان مبارزه کشانده است

هـاي آشـکاري بـین ایـن     تفاوت، روهاي فرهنگی و معنوي در جامعۀ آن زمان بوده است. ازایننابسامانی
  هاي بزرگ دنیا در پیش و پس از انقالب وجود دارد.انقالب و سایر انقالب

هاي بـزرگ دنیـا و   هاي اساسی میان انقالباند تا برخی از این تفاوتبرخی نویسندگان تالش نموده
در هنگـام مقایسـۀ   ، هـا و پیامـدها  زمینه، انقالب اسالمیانقالب اسالمی ایران نشان دهند. نویسندة کتاب 

ها اشاره نمـوده اسـت. بـر ایـن     به برخی از این تفاوت، هاي فرانسه و روسیه با انقالب ایرانانقالب میان
اقتـدار نظـامی و پیچیـدگی و اسـتحکام     ، از حیث موقعیـت اقتصـادي  ، در مرحلۀ پیش از انقالب، اساس
ص ، 1380، خـورد (محمـدي  اي در این زمینه به چشـم مـی  هاي پیش از انقالب اختالفات اساسیرژیم
نقــاط افتــراق ، ). همچنــین در مقایســۀ قــدرت اجتمــاعی در آن دو انقــالب و انقــالب ایــران266- 261

بـه هـیچ وجـه    ، رهبـري و ایـدئولوژي  ، اي وجود دارد؛ این سه انقالب از حیث مشارکت مردمیاساسی
  اند (همان).یکسان نبوده

هـاي جهـان   ایران و سـایر انقـالب   هاي اساسی در روند انقالبدر مرحلۀ پس از انقالب نیز تفاوت
هـایی کـه در ذهـن    هیچ یـک از آن ایـده  ، هاي انقالبدر فرانسه از لحاظ آرمان، وجود دارد. براي نمونه
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سه گروه روي کار آمدند که هر یـک از  ، تحقق نیافت و در طول دو دهه از انقالب فرانسه، انقالبیون بود
زمینـه را بـراي حکومـت    ، و با تبعید و اعدام انقالبیون سـابق  گروه قبل از خود را قلع و قمع کردند، آنها

برخالف اهـداف  ، روسیه نیز 1937ناپلئون و بازگشت استبداد و پادشاهی فراهم ساختند. پس از انقالب 
گیرد که دیکتاتوري سـیاه خـود   بر سر قدرت قرار می استالینفردي همچون ، هاي اصیل انقالبو آرمان

در روسـیه نیـز   ، گردد. بنابراینو زمینه براي تبعید و اعدام گستردة انقالبیون فراهم می گذاردرا به اجرا می
  مبانی انقالب حفظ نگردید.

این سخن مشـهور در زبـان برخـی اندیشـمندان جـاري گردیـده اسـت کـه انقـالب          ، به همین دلیل
ی ایـران صـادق نیسـت.    بلعد. اما این سخن به هیچ وجه در مـورد انقـالب اسـالم   فرزندان انقالب را می

همچنـان پایبنـد بـه    ، فرزندان این انقالب و نسل دوم و سوم آن، رغم گذشت چندین دهه از انقالبعلی
دانند. علت این امر هم جز ایـن نیسـت کـه    اند و اصول مورد نظر انقالبیون را قدر میهاي انقالبیارزش

انقالبیـون همچنـان در صـحنه    ، ماهیـت آن فرهنگی و معنوي دارد و با حفظ ، این انقالب ماهیت ارزشی
  دهندة مسیر آن انقالبیون هستند.هاي بعدي نیز ادامهخواهند بود و نسل
انـد: ایـن انقـالب در پرتـو     نیز بارها و بارها تأکید فرموده گونه که امام راحلهمان، به عبارت دیگر

زي رسـیده اسـت؛ چراکـه مـردم     توجهات خاص الهی و به مدد امدادهاي غیبی خداوند متعال بـه پیـرو  
تـوان  مـی ، اند که چنین توفیقی نصیبشان گردد. بـر ایـن اسـاس   مسلمان ایران به آن درجه از ایمان رسیده

آنـان  ، اند و این ویژگیاي از حیات طیبه دست یافتهبه درجه، ادعا کرد مردم ایران در پناه انقالب اسالمی
توان چنین مردمی را با سـایر مردمـان مقایسـه نمـود و     نمی، رواینسازد. ازرا از تمام مردم دنیا متمایز می

در ایـن   بینی نمود. امام خمینـی وضعیت آیندة ایشان را پیش، براساس وضعیت پیش آمده براي دیگران
  زمینه تصریح فرمودند:

 در کیفیـت  هـم  و در پیـدایش  : هـم ها جدا استانقالب از همۀ ایران اسالمی انقالب نباید کرد که شک
از  کـه  بـوده  غیبـی  و هدیـۀ  الهی تحفۀ یک این که . و تردید نیستو قیام انقالب در انگیزة و هم مبارزه
  ).7ص، تایب، (موسوي خمینی است شده عنایت زدهغارت مظلوم ملت بر این خداوند منان جانب

، ویـژه در بعـد معنـوي   خـورد و بـه  ها به چشـم مـی  نقالبکه در این ا، رغم چنین اختالفات اساسیعلی
اند با تأکید بر برخی نقـاط مشـترك میـان    برخی تالش نموده، تمایزات قابل توجهی میان آنها وجود دارد

هـا قلمـداد نماینـد. در    وضعیت آن را مشابه وضـعیت دیگـر انقـالب   ، هاانقالب اسالمی و سایر انقالب
گـاه و بیگـاه   ، روسازند. ازایـن نقالب و ترمیدور را در مورد آن مطرح میبحث از حرکت دوري ا، نتیجه

 بـا ارتحـال حضـرت امـام    ، در تاریخ انقالب اسالمی بحث ترمیدور مطرح گردیده است. بـراي نمونـه  

۱۳۶      ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره دوم، پائيز و زمستان  

طلبـان  برخی نداي حرکت چرخشی انقالب و ترمیدور را مطرح ساختند و برخی نیز پس از آنکه اصالح
سـخن از ترمیـدور در انقـالب    ، گیري نظام جمهوري اسالمی را در دست گرفتندیمبخشی از ارکان تصم

اساس نظـام جمهـوري اسـالمی همـواره از ابتـداي انقـالب       ، اسالمی به میان آوردند. ولی غافل از اینکه
ها و اصول انقالبی در کلیت نظام جمهوري اسالمی دمیـده  اسالمی ثابت مانده است و روح همان ارزش

، ها وارد نشده اسـت. بنـابراین  خللی بر آن اصول و ارزش، گیران نظامو با تغییراتی در تصمیم شده است
که در راستاي تحقـق حاکمیـت الهـی    ، هاي بنیادین نظام جمهوري اسالمیآن ارزش، در انقالب اسالمی
در همچنان متبلور و جاري است و این نظام به سمت تحقق حکومت مطلوب اسـالم  ، شکل گرفته است

تـوان بـا   نمـی ، روحرکت است و تاکنون هیچ دور یا چرخشی به سمت رژیم پیشین نداشته است. ازایـن 
مدعی شد که انقالب اسـالمی بـا ترمیـدور مواجـه شـده      ، هاي نظامتغییراتی در مسئوالن نهادها و ارگان

  است و به سمت گذشته بازگشت دارد.
، ویـژه انقـالب اسـالمی ایـران    به، هاي الهیورد نظامنظریۀ ترمیدور کلیت ندارد و در م، حاصل اینکه

بلکـه  ، گاه فراز و فرودها در نظام جمهوري اسالمی در سطوح عالیۀ نظام نبوده اسـت صادق نیست. هیچ
نتوانسته کلیت نظام را بـا چـالش مواجـه    ، روتغییرات عمدتاً در مراحل پایینی حکومت بوده است. ازاین

هـاي بنیـادین   ماید. در سطوح عالیۀ نظام جمهوري اسالمی همواره بـر ارزش سازد و در آن خللی ایجاد ن
در نحوة تحقـق  ، خوردشود و اگر گاهی اختالفاتی نیز در سطوح عالی نظام به چشم میانقالب تأکید می

ارائه کرد که نشـان   یتوان شواهد گوناگونیم، نه در اصل تحقق آنها. بنابراین، هاستها و ارزشآن آرمان
ۀ یـ بوده اسـت. نظر  نتونیبراست که مورد مطالعۀ  ییهامتفاوت با انقالب یانقالب، یدهد انقالب اسالمیم
ز میـان آنهـا   ین یهرچند ممکن است تشابهات، ستین یم به انقالب اسالمیقابل تعم، ت آنیدر کل، نتونیبر

لـت موقـت را در   دو یاسـالم  يدر نظـام جمهـور   یفـ یط، یانقالب اسالم يروزیباشد. هرچند پس از پ
ن یادیـ اصـول بن  یکارانه نسبت به اصل ضرورت انقالب و حتـ کرد کامالً محافظهیرند که رویگیدست م

 یژگـ یل ویناچار بود به دل، ز در همان زمانید در نظر داشت که همان دولت موقت نیاما با، اندنظام داشته
بـرخالف نظـر   ، ت نشـانده اسـت  ه را در رأس حکومیفق یکه ول، یاسالم يخاص ساختار نظام جمهور

از ، سـر بـاز زد   ين امر بـه طـور جـد   ینظام حرکت کند و آنگاه که از ا یدر قالب و چارچوب کل، خود
ـ   یخـود را بـه تـدر    يجـا ، طرد شده، یو مردم مسلمان انقالب ینیۀ امام خمیناح و  یج بـه عناصـر انقالب

 ییهـا ش دولتیز هرچند کمابیبعد ن ياهدادند. در دوره یاسالم ينظام جمهور یمتعهد به چارچوب کل
و هـم از جهـت    یانسـان  يروهـا یامـا هـم از جهـت ن   ، کامالً متفاوت بر سر کـار آمدنـد   ییکردهایبا رو



   ۱۳۷ ها و تطبيق آن بر انقالب اسالمي ايرانارزيابي نظرية چرخش انقالب

ـ  یـ حفـظ گرد  یانقالب اسالم یت اصلیماه، مات و روند اجرایتصم  يهـا ه در برهـه یـ فق ید. اشـراف ول
از  ییرهـا  یعنـ ی، یدة اساسـ یـ بـا دو ا  یاسـالم  ياجازة چرخش انقالب را نداد. نظام جمهـور ، مختلف

ده همچنـان  یـ ن دو ایـ افـت. ا یدر چارچوب احکام شرع اسالم تحقق  یو استعمار خارج یاستبداد داخل
ز یـ حضور دارد و هم در عرصـۀ اجـرا ن  ، یژه قانون اساسیوبه، یاسالم ين نظام جمهوریهم در متن قوان

ـ یـ همان سمت و سو را برگز یاسالم ينظام جمهور در ، ه سـمت آن در حرکـت اسـت. بنـابراین    ده و ب
، گـر یهـا و مشـارکت دادن مـردم بـه أشـکال د     ها و رفرانـدوم انتخابات يهمچنان برگزار، یعرصۀ داخل

ت یـ وال یاصـل مترقـ  ، نکـه یاست. عالوه بر ا يزیبر استبدادست یاسالم يجمهور يدهندة عزم جدنشان
 يجلـو ، کـه در درون خـود دارد   ییهـا تیـ بـا ظرف ، هده نمودین ایبه ا یانین نظام کمک شایز در ایه نیفق

 یاسـالم  يز نظـام جمهـور  یـ الملـل ن نیتحقق استبداد در ارکان مختلف نظام را گرفته است. در عرصۀ بـ 
حـاکم بـر روح    یالهـ  يهـا ارزش، نیرود. عالوه بر ایبه شمار م يزیهمچنان به عنوان مظهر استکبارست

زنـد و  یآن مـوج مـ   يدر عرصـۀ قـانون و اجـرا    یاسـالم  يهمچنان در نظام جمهـور ، یانقالب اسالم
و هرگـاه  ، ن روح در بدنۀ نظام حاکم اسـت یهمچنان ا، نهین زمیها در ابیها و آسیکاست یرغم برخیعل

ا در آسـتانۀ حـذف قـرار    یـ دنـد و  یاز صحنه حذف گرد، خود، ت برآمدندین ماهیر اییدرصدد تغ يافراد
  رفتند.یبه ظاهر وفادار انقالب به شمار م يروهایز نن افراد قبالً ایگرفتند هرچند ا

هـاي دیگـر دنیـا کـامالً آگـاه      که خود به تمایزات اساسی این انقـالب و انقـالب  ، مقام معظم رهبري
ایـن ادعـاي خـود را قـرین برخـی      ، نظریۀ چرخشی انقالب را در مورد این انقالب نـاروا دانسـته  ، است

  نات ایشان ابتدا تبیینی از نظریۀ ترمیدور ارائه گردیده است:اند. در فرازي از بیاشواهد نموده
اوجـى  ، ها همچنانى که یـک فـرازى دارنـد   گویند انقالبمى، هاانقالب عی دربارةدر قوانین علوم اجتما

سـر   کنید تا وقتى که قدرت بازوى شما پشتمثل سنگى که شما پرتاپ مى .فرودى هم دارند یک، دارند
ـ  .کندزمین حرکت مى ۀف جهت جاذببرخال، ین سنگ استا ـین کمتـر    ۀاما وقتى این قدرت از جاذب زم

انقالبـى   ةوقتى شور و انگیز گویند تاگردد. آن قوانین مىطبیعى زمین برمى ۀاین سنگ به سمت جاذب، شد
ـ ، گیرندمى اوج، کنندها به سمت جلو حرکت مىانقالب، در مردم هست تـدریج ایـن شـور و    ه بعد هم ب

هـا  انقـالب  .شـود مواردى تبدیل به ضد خـود مـى   شود و درکم مى، به پیش و این عاملِ حرکت هیجان
در مراسـم هفـدهمین سـالگرد     بیانات رهبر معظـم انقـالب اسـالمى   ( گردند پایینکنند و برمىسقوط مى

  ). ،14/03/1385مینىخ ارتحال حضرت امام
قالب اسالمی ایران را نیز با همین طـرز تفکـر دنبـال    اند که انایشان سپس درصدد پاسخ به کسانی برآمده

کنند کـه در انقـالب ایـران    دانند و یا حتی ادعا میکنند و ترمیدور را در مورد آن غیر قابل اجتناب میمی
  ترمیدور واقع شده است:
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همـه بـا   ، همین تحلیل بنا بر، شناسیمهاى بزرگ دنیا که در تاریخ دویست سال اخیر ما اینها را مىانقالب
ـ معهیل جااما انقالب اسالمى از این تحل .آن نظریه قابل انطباق هستند ـتثن  ه شناختى ب اسـت. در   اکلـى مس

ایـم کـه   نقالب گذاشته شده است. بارها عـرض کـرده  این اانقالب اسالمى پادزهرِ فرود انقالب در خود 
ـندگان قـانون    » قانون اساسى جمهورى اسالمى«و در » جمهورى اسالمى«تجسم انقالب در  اسـت. نویس

بخـشِ انقـالب را   در خود این قانون عامل تداوم، مام درس گرفته بودندتب اکه از نظر امام و مک، اساسى
 مشروط بر اینکه بـر طبـق اسـالم   ، پایبندى به مقررات اسالمى و مشروعیت بخشیدن به قانون: اندگذاشته

 که، ین نظام جمهورى اسالمى و نظام شوروى سابقب ۀمن چند سال قبل در مقایس .رهبرى ۀلئمسو ، باشد
جریـان را   ها توانستند نظام شوروى را مضمحل کنند و طمع بسته بودنـد کـه همـان   ها و غربىامریکایى

توانـد  هایى است که نمـى تفاوت، هاى این دو نظامگفتم که تفاوت، نسبت به انقالب اسالمى انجام بدهند
رکت بر پایبندى به مبانى اسـت. آن چیـزى   س حاسا، ام جمهورى اسالمىمحکومِ یک قانون باشند. در نظ

، شـود بـه فقیـه   یعنى والیت الهى که منتقـل مـى  ، شودىب مکه به عنوان مبدأ مشروعیت این نظام محسو
ـ   مشروط است به پایبندى بر احکام ـته اسـت    ۀالهى. آن کسى کـه در رتب ـبت بـه    ، رهبـرى نشس اگـر نس

افتـد و  از مشروعیت مى، قید شودبى، قوانین اسالمى از لحاظ نظرى یا عملى بهنسبت ، هاى اسالمىآرمان
 یعنى در خود سند، در خود قانون اساسى، بلکه جایز نیست. این، او بر کسى واجب نیست دیگر اطاعت
دشـمنان انقـالب    ورزىِشما اگر امروز به امواج دشـمنى و کینـه  ، ثبت شده است. بنابراین، اصلى انقالب

سه اصلى است که مربـوط بـه ایـن     ترین آماج دشمنى آنها با همین دوبینید که مهممى، مى نگاه کنیداسال
این انقـالب فـرود    .خوردنى نیستنقالب شکستن اانقالب است. لذا ای ةکننده و نگهدارندعامل تضمین
مـؤمن و دینـى    ۀعما یک جام ۀچون جامع؛ ایستدخود باز نمى این انقالب از سیر و حرکت .آمدنى نیست

 مردم به معناى حقیقى کلمه به .نفوذ دارد، قشرها ۀاز هم، اسالمى در اعماق دل مردم است و دین و ایمان
  (همان). دین معتقدند

  گيرينتيجه
، که حاکی از نوعی جبـر و حتمیـت در تحـوالت اجتمـاعی اسـت     ، هادور یا چرخش انقالبینظریۀ ترم

ضـمن مقایسـۀ   ، کالبدشـکافی چهـار انقـالب   در کتـاب   ياسـت. و مطرح گردیده  نتونین بریکرتوسط 
رسـد کـه هـر انقالبـی در     به این نتیجه مـی ، ها در هر چهار انقالب مورد بررسیتحوالت پس از انقالب

  کند.هاي گذشته بازگشت مینهایت به ترمیدور منجر خواهد گردید و هر انقالبی به ارزش
، در هر شـکل آن ، نظریۀ مذکور، د مدنظر داشت: اوالًیکته را باچند ن، هین نظریا یابیو ارز یدر بررس

مورد نقد اسـت؛ چراکـه در آنهـا    ، که نافی اراده و اختیار افراد در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش است
دهندة تحوالت اجتماعی توجهی ندارد. به عنوان شکل، نوعی جبر و حتمیت نهفته است و به افراد انسانی

هر انقالبـی را  ، گونه نیست که جبر تاریخیها به ارادة افراد بستگی دارد. اینلی در انقالبهر تغییر و تحو
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ها مدت زمانی است که در هرچند که حرکت دوري انقالب، اًیثانبه سمت چرخش و ترمیدور سوق دهد. 
مـات  اما حقیقت این اسـت کـه ایـن واژه هنـوز داراي ابها    ، عرصۀ تحوالت انقالب مطرح گردیده است

  سازد.فراوانی است که تشخیص مصادیق آن را با مشکل مواجه می
افت: نظریۀ فوق با یتوان دریز مین یاسالم يق آن بر جمهوریه را با تطبین نظریضعف ا، عالوه بر این

نظـام  ، واقعیات انقالب اسالمی ایران سازگار نیست و پس از چندین دهـه از پیـروزي انقـالب اسـالمی    
، هاي زیرین نظامهاي انقالبی خود تأکید دارد. وقوع تحوالتی در الیههمچنان بر ارزشجمهوري اسالمی 

بلکه سران نظام همواره درصدد تحقق ، هاي انقالبی نیستبه هیچ وجه به معناي فراموشی اصول و ارزش
فـاتی  هـا دچـار اختال  اند. هرچند ممکن است در تشخیص مسیر نیل به این آرمانهاي انقالب بودهآرمان

گونه ترمیدوري رخ نداده اسـت و نـه   تاکنون هیچ، در انقالب اسالمی ایران، شده باشند. بنابراین یکیتاکت
  .اندهاي گذشتۀ رژیم پهلوي بازگشت نداشتهمسئوالن نظام و نه مردم ایران به سمت ارزش
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