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 پرسش : 
 
و آن را  ،بود "انقالبِ زودرس"مخالفِ هرگونه  یعتیچرا شر ●
 خواند؟یم "فاجعه" یخودآگاه از کسبِ شیپ
 
انقالِب  کی ۵۷در سالِ  رانیا یِانقالبِ اسالم ایآ ،از نظرِ شما ●

 زودرس بود؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 پاسخ : 
 
اهِ نگ کی یاجتماع به تحوالتِ یعتیدکتر شر اساساً نگاهِ ●

 ،یاهیاپ ای،ریشه یراتییتغباور به با ، است و رادیکال یانقالب
 یتعیشر که نیدر ا ،نیبنابرا .رمو نه به صورتِ رفُ ،یاساسو 
 یعتیاما نگاهِ شر .ستین یدیترد ،است یروشنفکرِ انقالب کی

 توان گفت کهمی . در حقیقتی استخاص هِنگا ،به انقالب
 :ندیبیانقالب را در سه مرحله م یعتیشر
 

 یانقالبِ فکرمرحلهِ اول :  ⬥
 یاجتماع انقالبِ مرحلهِ دوم : ⬥
 یاسیس انقالبِمرحلهِ سوم :  ⬥
 
، یهر تحولِ اجتماع اولِ یمرحله ،که است باور نیبر ااو  ●
ا مو مایه فطیره! وگرنه، بی ،ی استانقالبِ فکر کی شکبی

 ،و در حقیقت .دیرس مینخواه ییبه جا یانقالبِ فکر کی بدونِ
 و کنیم.نقلِ مکان می به زندانِ دیگریزندان  کیما مدام از 

اما در  !میآزاد : ما دیگرکه میکشیهورا م ،خودش رِیبه تعب
اما  م،یافتمی یگرید اسارتِبه  ، وشدهرها  اسارتیاز  ،واقع

و  تردهیچیپ به مراتب نظامیچنگالِ در  اسارتِهر بار 
 !بارتراسارت

 



 
 یعتیشر رس را از نظرِزود همان انقالبِ میاگر بخواه پس، ●

به  یک انقالب، زودرس بودنِباید تاکید کنیم که:  ،میمعنا کن
مدتِ اگر  ،که ، به این معناستین یزمان یوجه به معنا چیه

انقالبِ زودرس یک دیگر انقالبی طوالنی بود، پس پیروزیِ 
انقالِب یک  ،سال رخ دهد دهدر  تحولیاگر  مثالً !ستین

 کی ،سال رخ دهد چهلکه در  یاما انقالب است، زودرس
شریعتی زودرس بودن را  ،نه اصولی است.و  قیانقالبِ عم

 .گیردنمیدر نظر  آن یِزمان یاصالً به معنا
 
 یشکل به ی انقالب،سه مرحله نیا ،باور است که نیبر ا او ●
 زمانِ ،کند کهمی اشارهدر جایی خودش  یحت . وشود یط دیبا

 آنتنها در واقع، در نگاهِ او، و  ،ستیمهم ن چندان ادیکم و ز
 انقالب، این سهآن ی در پروسهکه  ،ستیزودرس ن یانقالب
 نیا یاامکان دارد که جامعه حال .شده باشد یط حلهمر

 در عرضِدیگر  یاجامعه وکند،  یسال ط ده مراحل را در عرضِ
آن  اگر ، وکند یسه مرحله را ط نیپنجاه سال هم نتواند ا

شان انقالبِ دیشاباز  ،پیروز شود ام همیدر سال سانقالب 
 کیدر  ،یکشور کی و چه بسا، .زودرس باشد یک انقالبِ

در  هک ،ببرد شیپچنان را  یانقالب کی بتواند ،یگرید طِیراش
 یای سه مرحلهپروسهبتواند آن  ،ده سال، پانزده سال عرضِ

طی کرده، و به یک انقالبِ درخشان دست یابد، کامل به طورِ  را
 و ملتی را برای همیشه رهایی بخشد.



 
 ،است که نیادر  شانفرقِ ؟ستیچ در شانفرقِپس  خب! ●
. یک انقالبِ فکری در شده باشد یط ،ی انقالبسه مرحله نیا

فرهنگِ جامعه و روشنفکران و نیروهای جوانِ پیشرو شکل 
 ،انقالبِ فکری نیاو ، انقالبِ فکری(ی مرحلهگرفته باشد )

 دهیبه سطحِ اجتماع کش روشنفکران و جوانانِ پیشرو،توسطِ 
 انقالبِ آن  ،و آنگاه ، و بخشی از مردم نیز خودآگاه شوند،شده

ی هاهیاتحاد کاها،یسند، نهادها گیریِشکل با فکری،
آزاد و مترقی،  هایو رسانه، مردمی و مترقی ، احزابِسراسری

ی انقالِب )مرحله شود لیتبد ،"یاجتماع انقالبِ"یک به 
 ، زمانِ تغییرِ یعیطب به طورِ ،و پس از آن هم اجتماعی(.
 (.یاسیانقالبِ سی )مرحله فرا خواهد رسیدحکومت 

 
ود شایجاد می در جامعه یک تحولِ فکری ،در دورانی !دینیبب ●

 و گروهی از ،روشنفکرانی چهل و پنجاه(، و اکثرِ )نظیرِ دهه
اما  ،ی(کرانقالبِ ف) شودیشان عوض مکرِ رو، فجوانانِ پیش

ِن و مت ،نشود دهیاجتماع کش سطحِبه  یکرانقالبِ ف نیاگر ا
و ب نباشند، حز یافراد دارا د، وی مردم خودآگاه نشوتوده

 نهادها به صورتِ  نیاو ، شکل نگرفته باشد یاجتماع ینهادها
در  مخالف مردمِو باشند،  امدهیدر ن یسراسرهای هیاتحاد
)انقالِب  باشند جمع نشده گردِ هم های بزرگائتالف

یک ، به ۵۷ تحولی، مثلِ سالِ  هرآن وقت، رخ دادنِ  ،اجتماعی(
 !)انقالبِ سیاسیِ زودرس( هد شدتبدیل خوافاجعه 



 
 د،کنییک انقالبِ فکری را تجربه می در چنین دورانی،شما  ●
 یهایانسانو  ،دیدار آرمان یسر کی د،یدار آرزو یسر کی

جواناِن  شبیهِ. درست دیهست و مبارز فداکارخودآگاه و 
 دیخواهیم کهخودآگاه  ییهاانسان .۵۷پیشرو در انقالبِ 

 دایت پدس یبه برابر ،دید، رها باشیآزاد باش ،دیباشنوابسته 
 نظیرِ  د،یهست ی هر تحولیآماده ،هم یفکر از نظرِو ، دیکن

جوانانِ پرورانده بود، همان  یعتیکه شر یجوانانِ مبارزهمان 
 در کفِ  ۵۷ در سالِکه  ،انقالبیپُر شور و شعور و شرفِ عاشقِ 

 هم بودند. یآگاهخود عناصرِ ن بودند، وابایخ
 
این نیروها عمدتاً جوان و دانشجو بودند، و عناصِر  ●

گوئیم عناصرِ خودآگاهی هم بودند، و وقتی هم که می
ی دانشجویانِ رشته مانمنظورِخودآگاه، روشن است که 

ت معنا اسبه آن بلکه  شناسی و علومِ سیاسی نیست!!امعهج
ه که چ ،بداند مبارز فردِ  کیکه الزم است  یزانیبه م آنان ،که
، و در این حرکت چه دارد یشچه نق خواهد، وچه می ،سته

 دانستند.را می ،باید انجام دهد
 
انسانی و اجتماعیِ  یِخودآگاه برخورداریِ از، ۵۷در انقالبِ  ●

و  یروشنفکر در سطحِ ترشیب ،برای یک تحولِ انقالبی الزم
ی مردم. وجود داشت، و نه در سطحِ توده مبارز جوانانِ پیشروِ

که  یجوانان آن پدید آمده درو از سوی دیگر، آن خودآگاهیِ 



ر ت، بیشکرده بودند یط یرا تا حد یفکر نقالبِا یآن مرحله
ی آن که هنوز واردِ عرصه دلیلِبه  بود، و "ذهنی نگرشِ"یک 

 تبدیل "حزبی"و  "نگرشِ عینی"نشده بود، به یک اجتماعی 
 جنبش نبود. ، و قادر به کنترل و هدایتِ مسیرِدهنش
 
و، نگرشی ذهنی نگرشِ این جوانانِ پیشر از آنجا که ،پس ●

پخته نشده، و به  یانقالبِ اجتماع بود، و در سیرِ حرکتیِ یک
 یپروژهبه هیچ عمالً ، ه بودنگرشی عینی تبدیل نشد

 وای، اتحادیه چیه ،ییکایسند چیهو  ،سازی تبدیل نشدنهاد
ز ا چند سازمانِتنها  شکل نگرفت، و نوینی یِحزبِ انقالب هیچ

 ،دماز مر یو جدا ،بسته دگم وبسیار  تشکیالتینظرِ فکری و 
در  ی،ملو  ،فداکارمبارز، شجاع،  بسیاربا نیروهایی هرچند 

 مبارزه حاضر شدند. یدر صحنه ،انقالب روزهای آخرِ
 
سندیکا، نهاد،  چیهآری! در حقیقت، در انقالبِ بهمن،  ●

انقالب هدایتِ در موثری  نقشِ ،و حزبِ مردمی ،سازمان
، و بی هیچ متحد اتمیزه شده، هر چند و تنها مردمی ،نداشت
گیریِ انقالب، در صحنه حاضر بودند، اثرگذاری در جهتگونه 

و مطیعِ امرِ ی در صحنه بودند، "امت" و تنها و به راستی تنها
 طلبکه ارتجاعِ قدرت یهمان نیروی غیرِ متشکلرهبر، درست 

ن جواناتازه  پیروزیِ انقالب بود کهپس از  تنهاخواست. و می
ی کوچک، و هاسازمانها و گروهشروع کردند به پیوستنِ به 

 نیز دو سازمانِ معروف و محبوبِ مجاهدین و فدائیان.



 
 یآقا مثلِ سیک ، تا حدی طبیعی است کهیطیشرا نیدر چن ●
را  یرهبر شود، و بر جنبشِ مردمی حاکمِو  وارد شده ینیخم

 کیزماتیکار یچهره کی او از هم و به سرعت رد،یدر دست بگ
 لِ مث ،یسنت اریبس ییانهاده عد هم، از طریقِب  و  شود، ساخته
حولِ را  ی مبارزروهاین ،یمذهب مراسمِنیز و  ،مسجدتکیه و 
 یجاه ب ،عاملِ تشکلو به عبارتی،  .متشکل کند خودحرکتِ 

 یکارگر هایهیاتحادو  ی مردمی،نهادها ،یانقالب احزابِ که نیا
می یکه سع ،فتوا یسر کیو  یروحان هزاران ؟بود هچ ،باشند

افراد را در مساجد  اعالمیه و...،کاست و  کردند با چند نوارِ
طرفدارِ مذهبِ  انِجوان بر ی عمدهبا تکیهآن هم  ،ندجمع کن
ر دبتوانند انقالب را  تا ،تیروحان طِکامالً در جهت و خو  سنتی،

 ،، و این چنین بود کهکنند تیهدا تیروحانیابیِ مسیرِ قدرت
 به کامِ ارتجاعِ مذهبی رفت! ،سادگیراحتی و به  ،انقالبِ ما

 
سه  یدارا یعتیشر یهشیدر اند اصولی انقالبِیک  پس ●

 ،یاسیو انقالبِ س ،یانقالبِ اجتماع ،یانقالبِ فکر است: مرحله
 .انقالب زودرس نباشد آنتا  شود یط دیسه مرحله با نیکه ا

که  ستیمعنا ن نیبه ا هم زودرس بودن و اشاره کردم که:
 ،در پنجاه سال ، و نهدر ده سال صورت گرفتیک انقالب چون 
عاملِ گرچه ، زیرا زودرس است. انقالبِیک  ،آن انقالبپس 
وجود و تحقِق  ،است حیاتیبسیار اما آنچه که  ،استمهم زمان 
 است. انقالبتحققِ یک ی در پروسه ،سه مرحله اینکاملِ 



 
در  ،آنچه که در اینجا باید یادآور شوم این است که ●

قرار دارند، و لزومًا  رگیدر دلِ همدواقعیت، این سه مرحله 
بندی ، و این تقسیمدهندرخ نمیجدای از هم و پشتِ سرِ هم 

درست و ی برای فهمِ آموزش بندیِتقسیم تر یک نوعبیش
بندی و این مرحله ،مساله است. اما در هر صورتعمیقِ 
های هر دوره را برای ما مشخص بندی، اولویتتقسیم

، کدام بخش در هر زمان و هشیار خواهیم شد که،سازد، می
 م.کار در نظر بگیری بخشِ اصلیِ به عنوانِ کار را باید از
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ۵۷ انقالبِ ��
 
یک  ۵۷پرسیدید که: آیا انقالبِ سوال  دومِ بخشِشما در  ●

اسِخ پ که با توجه به آنچه که در باال گفتم،انقالبِ زودرس بود؟ 
چون ما، آری، یک انقالبِ زودرس بود.  ،صریحِ من آن است که

ی بدونِ انجامِ مرحله، ی انقالبِ فکری()مرحله ی اولاز مرحله
به  و به سرعت، ، ناگهان(اجتماعیی انقالبِ )مرحلهدوم 
پریدیم! و یک موجوِد  (سیاسیی انقالبِ )مرحلهی سوم مرحله
، که به تعبیِر متولد شد ۵۷ انقالبِای به نامِ الخلقهناقص

 آغازِ یک فاجعه بود!خود شریعتی، 
 
آن هم در  ،یفکر کارِ نطرِ از، ۵۷ی تحققِ انقالبِ در پروسه ●

تا حدی صورت  یفکر کارِ و جوانانِ پیشرو، روشنفکران سطحِ
ی انقالِب ، که مرحلهاول یمرحله و به عبارتی،، بود گرفته

اما  ،ناقص انجام شده بود ی نسبی وبه صورت فکری بود،
 چیهو  ،نشده بود یاجتماع انقالبِ یمرحله اصالً واردِ جنبشِ ما

گیریِ نهادهای فکرِ مردم، و در شکلدر  ،یجد یرییتغ
 یمرحله گذر از و ما بدونِ ،صورت نگرفته بود اجتماعی،

 آن هم شدیم، یاسیانقالب س یواردِ مرحله انقالبِ اجتماعی،
 حزبِ چیبدون هو  ،ارتجاعی کِیزماتیکار یچهره کی رهبریِ اب
 مردمی! گیریِجهتقوی و دارای  یِاسیس
 



 
آنان هم مثلِ انقالِب  ها در دیگر کشورها،انقالباز  برخیدر  ●

 اما ندادند،انجام  را یاجتماع انقالبِ یمرحلهخودِمان،  ۵۷
حداقل از  ،ندفتگریجنبش را در دست م یِکه رهبر دیافرا
 برخوردار ایی مشخص و مترقیانهمهو برنا حزبسازمان و  کی

اما اند، بودند، و انقالب را تا حدی به مسیری درست برده
ضدِ دموکراتیک و  یسنتدگم و یک رهبریِ  ۵۷رهبریِ انقالبِ 

و  یمل یجبهه مثلِ ،که حضور داشتند هم یآن احزاب . وبود
 اریبس شِ آناننقو نداشتند،  ینقشهیچ اصالً  ،یآزاد نهضتِ
رفته، و به  سهنفرا به آن احزاب تنها رهبرانِو  ،بود یفرع

کردند، و رهبریِ مطلِق می عتیب تعبیرِ مذهبی، با آقای خمینی
 پذیرفتند!او را می

 
یک نبود،  یانقالبِ اصول کیوجه  چیبه ه ۵۷ انقالبِ پس ●

 هیچ یک از مراحلِ  ،، و شوربختانهزودرس بود اریانقالبِ بس
 کی اب و در حقیقت، !بود نشدهانجام  اصولی به صورتِ انقالب،

 انقالبِ  درگامی  چیهبرداشتنِ و بدونِ  ،ناقص یِانقالبِ فکر
 یمرحلهواردِ  ، ناگهان، و آن هم به صورتی طوفانی،یاجتماع

 به ،هم یاسیس خودِ آن انقالبِو شده بود،  یاسیانقالبِ س
احزاِب  حضورِ بدونِ ، وکیزماتیکارهای چهره علتِ وجودِ

 مشخص و برخوردار بود، یاساس هایی بسیارضعفاز  مردمی،
فاجعه و ناقص و ناگهانی،  زودرس انقالبِ نیچن کی ،بود که

 ای!! آن هم چه فاجعهدیآفرکه  میدیو د ،دیخواهد آفر
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 تاالر گفتمان شریعتی

 
 ۹۸ آذرآخرین ویرایش : 

 
 کانون آرمان شریعتی

 

 خانه 
 
 
 


