
آیا دوران انقلبات، به عنوان «تحولت سریع اساسی در ساختارهای طبقاتی و دولتی یک جامعه...که همراه با،  و
از طریق شورش های طبقاتی از پایین» صورت می گیرند،  به سر آمده است؟ و از همه مهم تر، اهمیت انقلبات در
گذار به مدرنیته، نه فقط در اروپا بلکه در عرصه جهانی چگونه بوده اس:ت؟ آی:ا اثربخش::ی انقلب:ات در عرص:ه های
مختلف، به ویژه در سیاست بیشتر از راه های دیگر  گذار به مدرنیته ب::وده اس::ت؟ این ه::ا پرس::ش هایی هس::تند ک::ه

ذهن یوران تربورن را  در نوشته  بسیار کوتاه زیر به خود مشغول داشته است.
یوران تربورن، پروفسور جامعه شناس سوئدی است که در دانشگاه کمبریج تدریس می کند. او س::ال های متم::ادی
در دانشگاه های مختلف دنیا، از جمله در  اروپای شرقی و غربی، امریکای شمالی و لتین، استرالیا و اسیا-سئول

و تهران- تدریس نموده است.
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۱۷۸۰تعداد کلمات:

آیا انقلبات جهان مدرن را ساخته اند؟ یا مدرنیته انقلب ها را س��اخته اس��ت؟ ح��داقل در
یک مورد برجسته، بیشتر دومی درست است.ای�ن مفه�وم  م�درن  دان��ش، و مورخ�ان آن
هستند که  انقلب  علمی  قرن هفدهم  بیکن، دکارت، نیوتن و همکاران را ایج��اد کردن�د.
اما از نظر سیاسی این انقلب فرانسه ب�ود ک�ه م�درنیته را س�اخت، ی�ا  ب�ه عب�ارت به�تر،

 مفهوم مدرن  انقلب و نیز مدرنیته سیاسی را ساخت. انقلب مانن��د۱۷۸۹–۱۷۹۴تحولت فرانسه طی سال های 
طبقه کارگر  تامپسون  [اشاره نویسنده به کتاب «ایجاد طبق�ه ک��ارگر انگلی��س» اث��ر ا.پ.تامپس�ون م�ورخ مع�روف

انگلیسی است.م]، در ایجاد خویش حضور داشت. 
  می خواست بهترین جواب را در مورد انقلب بیابد، به انس��یکلوپدیا۱۷۸۰، یا ۱۷۷۰، ۱۷۶۰اگر  کسی در دهه های 

که دانش و معرفت روشنگری را خلصه کرده بود، مراجعه می نمود.  خواننده، در م��اده  مرب��وط ب��ه «انقلب» ب��ه
یک مقاله مبسوط و بسیار اگاهی بخشی در مورد... ساعت سازی ارج��اع داده می ش��د. در ح��الی ک��ه «انقلب» در
س��ده هج��دهم، و ی��ا قبل ت��ر، می توانس��ت  معن��ای اختلل ی��ا ش��ورش را بده��د،  ام��ا معن��ای اص��لی آن حرک��تی

،  رس��اله خ��ود  در ب��اره انقلب اج��رام آس��مانی را منتش��ر۱۵۴۳بازگشت کننده بود. وقتی که کوپرنیکوس در سال 
» در کلم�ه «reنمود، او به جن�گ س��تارگان اش��اره نمی ک��رد.   منظ��ور او حرک�ت بیض��وی س��یارات ب�ود. پیش��وند «



revolution» (انقلب) یا کلمه«reformرفرم  در واقع به معنی عق��ب، عق��ب برگردان��دن (در اص��ل س��نگ «
مقابل قبر عیسی)  و بازگشت به فرم اصیل ج��امعه مس��یحی قب��ل از مق��ام پ��اپی اس��ت، ک��ه ه��دف ل��وتر و ک��الوین

محسوب می شد. 
در روند حوادث فرانسه بود که انقلب معنای م�درن خ��ود یعن�ی دری ب��ه س�وی آین�ده ن�و را کس�ب نم�ود. گ��اهی
اوقات، در سال های تحول،  رفرم مترادف با انقلب بود تا اینکه در نهایت  در نتیجه  مبارزه  ب��رای تغیی��ر پارلم��انی

در بریتانیا، معنی مدرن آن  مقرر شد. 
انقلب فرانسه رزمگاه کلیدی جاده اروپا ب��ه م��درنیته ب��ود. ص�ف بندی مواف��ق و مخ��الف ج��امعه جدی��د،  درون��ی و
مربوط به فرانسه و اروپا ب��ود.  مخ��الفین آن ش��اهزادگان، (بخ��ش عم��ده ای) از اش��راف، کلیس��ای ق�دیمی هم��ه
فرقه های مسیحی، بسیاری از  بازرگانان جرگه س��الر، و اف��راد و م��وکلین ای��ن نیروه��ا بودن��د. طرف��داران م��درنیته
متخصصین، بسیاری از مخالفان مذهبی، (بخش عمده ای) از صنعتگران شهری و مغازه داران، (بخ��ش غ��الب)
بورژوازی صنعتی جدید، گاهی اوقات کشاورزان و بخش های مختلف مردم شهری بودند. در اینج��ا نکت��ه اص��لی

شکاف درونی است و نه خصلت طبقاتی ان.
  موجب آغاز دوره ای از انقلبات و ض��دانقلبات  اروپ��ایی ش��د، بازگش��ت [بازگش��ت بوربون ه��ا و خل��ع۱۷۸۹سال 

 ، و س��رکوب۱۸۴۸، انقلب ه��ای ق��اره ای ۱۸۳۰ناپلئون. م]  و اتحاد مقدس، همراه  با انقلب بین الملل��ی انقلب 
،۱۹۱۷ ، و نقط��ه عط��ف ن��و ۱۸۷۱بین المللی انان، با طنین های کمتر اما همچنان برجسته کمون پ��اریس در س��ال 

 و۱۹۱۸  را م��ورد بح��ث ق��رار داد. س��ال ۱۷۸۹–۱۸۷۱فرایندی  که بطور صریحی  جزئیات ش��رایط س��نت اروپ��ایی  
فروپاشی امپراتوری های  هوهن تسولرن و هابس��بورگ نی��ز چ��ون ی��ک انقلب تجرب��ه ش��دند. گرم��ای ش��عله های
نزدیک  آتش  آن «تغییرات دموکراتیک» در سوئد را به ارمغان اورد. جن�گ داخل��ی اس��پانیا، و جن�گ فرانس�ه بی�ن

 ادام��ه ی��افت.  کمونیس��م۱۷۸۹ویشی و  جنبش مق��اومت ب��رای طرف��داری و مخ��الفت ب��ا م��درنیته انقلب��ی  س��ال 
 بخ��ش دیگ��ری از ای��ن س�نت انقلب��ی ب�ود. هلن��د  در آن ط��رف مرز،ح���زب۱۹۶۸ و ۱۹۵۶رفرمیس��تی  س��ال های 

 و تم��ام دیگ��ر۱۷۸۹کالوینیستی ضدانقلبی خود - ی��ک ح��زب کلی��دی حکوم��تی در دوره بی��ن جن�گ را، ب��ر علی��ه 
  حفظ نمود.۱۹۷۰انقلبات،-تا سال های 

 خود را در چنین نوری نمی دیدند. منبع الهام انقلبی ان��ان ب��ه احتم��ال۱۹۶۰در اکثر موارد، شورشیان جوان دهه 
.۱۷۸۹–۱۹۱۷زیاد ناشی از جنگ ویتنام، از انقلب کوبا، و بطور کلی از مبارزات جهان سوم بود تا اینکه از س��نت 

اما هنگامی که بلواسطگی و فوریت  تغییر اجتماعی-فرهنگی فروکش نمود، آن نس�ل نی�ز ب�ه س�وی  ای�ن ی�ا آن
میراث کمونیستی  چرخید. 

 هی��چ۱۹۸۹انفجار درونی کمونیسم اروپایی به معنی پایان این سنت اروپایی انقلب و ضدانقلب بود. سال 
 
 قطعا

انقلبی در مفهوم تاریخی اروپایی، یعنی بازنمودن فضای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای اقشار اجتماعی  تا
آن زمان محروم نبود. خصوصی سازی، بازاری نمودن، منح��ل ک��ردن اح��زاب و اتحادیه ه��ای ک��ارگری ب��ه معن��ی
تنگی عظیم فضای اجتماعی بود. اما آن ض��دانقلب در معن�ای کلس�یک محرومی�ت سیاس�ی مردم�ی نی��ز نب��ود.
برعکس، فضای سیاسی بحث و انتخابات گسترده تر شد. قانون «تطهیر» ضدکمونیستی در چ��ک و لهس��تان ب��ه



اجرا گذاشته شد، و کمونیس��ت ها در ص��حنه عم��ومی ممن��وع گش��تند، ام��ا آن تک��رار ت��رور ت��اریخی س��فید نب��ود.
 نه انقلبی بودند و نه ض��دانقلبی. آن ه��ا چرخ�ه را ، ب�ا ادع��ای «اعلم ح�الت۱۹۸۹ضد کمونیست های  پیروزمند 

عادی»، «اقتصاد بازار عادی،» و «بازگشت به اروپا»   به پایان داده بودند. به عب��ارتی، پایبن��دی ب��ه م��درنیته پی��روز
اروپایی، اما در بهترین حالت فقط مماس با تجربه قبلی انقلبات و ضدانقلبات فهمیده می شد. 

در عین حال، لیبرال های فرانسه اعلم نمودند که انقلب فرانسه «به پایان رسیده»، پایانی که در فس��تیوال های
  به طور برجسته ای جشن گرفته شد.۱۹۸۹دویست سالگی پساانقلب  در سال 

 موج اخیر انقلبات طبقه متوسط که با حمایت و تامین مالی قابل توجه ای��الت متح�ده در صربس�تان، اوکرای�ن و
گرجستان بوجود ام�د، را بای��د در دف��تر جدی�د ثب�ت «تغیی�ر رژی�م»، ک�ه متف��اوت از س�نت انقلب��ی و ض��دانقلبی

اروپاست، قرار داد.
انقلب اروپای  مدرن را ساخت. اما در مورد بقیه جه��ان چ��ه می ت��وان گف�ت؟ میج��ی ایش��ین، بازگش��ایی م��درنیته

 یک انقلب نبود، اما آن یک «بازگش�ت» ض��دانقلبی نی�ز نب�ود. اص��لحات میج�ی ی�ک مدرن س�ازی 
 
ژاپنی، قطعا

واکنشی از بال، توسط بخشی از نخبگان  تاریخی بومی بود. آن به طور قابل ت��وجهی موف��ق ب�ود، و م��دلی ب��رای
  و شکس��ت ژاپ��ن از روس��یه، ب��رای امپرات��وری عثم��انی ارائه نم��ود. و۱۹۰۵چین، سیام، و به وی��ژه پ��س از س��ال 

بی پرده و بدون تعارف، ژاپن را موفق ترین نمونه مدرنیته بدون انقلب کرد.
آمریکائیان  انقلب خود  را بر علیه کشورهای منحط، فاسد، و اس��تبدادی  اروپ��ایی  م��ادر خ��ود انج��ام دادن��د. ام��ا
مهاجرین  تازه مستعمرات، از  خود در برابر دیگر دشمنان خ��ارجی  تم��دن و م��درنیته، بومی��ان، بردگ��ان، بردگ��ان
سابق، و کاستا [نژادهای مخلوط] دفاع کردن��د. برزی��ل ب��دون هی��چ انقلب��ی تک��وین ی��افت، و انقلب حماس��ه ای
مکزیک یک قرن پس از استقلل صورت گرف��ت ، ک��ه ن��ه جزی��ی از  انقلب��ات نم��ونه  نیمک��ره  ب��ود  و ن��ه م�وجب

شعله وری  چنین الگویی گشت.
مبارزات ازادی بخش مسلحانه ضداستعماری  اغلب ممکن است از  خود  به ن��ام انقلب ی��اد کنن��د. ام��ا  آن ه��ا در
رابطه با صف بندی ها و پیامدهایشان ،  بخاطر مقابله با یک دشمن خارجی و جنگیدن برای اس��تقلل مل��ی نس��بت
به انقلبهای نوع اروپایی  بسیار متفاوت هس��تند.  همی��ن ام��ر در م��ورد جنگ ه��ای داخل��ی پس��ا اس��تعماری مانن��د
جنگ های انگ��ول و موزامبی�ک نی�ز ص��ادق اس�ت.  ش�ما هی�چ کج�ا در جن�وب ص�حرای آفریق��ا انقلب اجتم�اعی

، هر دو به طور نظامی صورت گرفتن��د،۱۹۵۸ و عراق در سال ۱۹۵۲نمی یابید. انقلب های عربی در مصر در سال 
اما به طور روشنی تحولت عمیق اجتماعی را به راه انداختند، هر چند که بسرعت پویایی خود را از دست دادن��د.
ایران، از بال و توسط شاهان  مدرنیزه شد. انقلب اسلمی  به طرز منحصربفردی چون ی��ک انقلب م��ذهبی در
دوران مدرن پیروز گشت. آن همچنین به خاطر ترکی�ب ی�ک فرهن�گ ض�د مدرنیس�تی ب�ا ی�ک برن�امه اجتم�اعی و
ضدالیگارشی منحصر بفرد است؛  بسیاری از مواد  آن برنامه  تحقق نیافتند، اما انقدر متحق��ق گش��ت  ک��ه واج��د

شرایط یک انقلب شود تا ضدانقلب.
هند و جنوب آسیا هیچ انقلبی ، نه  جنگ ضداستعماری و نه پساستعماری-البته به جز مقدار زیادی از خش��ونت

۱۹۵۵قومی- نداشتند. اندونزی  یک جنگ ض�د اس�تعماری، و ن�وعی از ی�ک ض�دانقلب بس�یار خ�ونین در س�ال 



داشت، اما نه یک انقلب واقعی.
کمونیست های چین در اولین تلش های انقلبی خود شکست خوردن��د. ام��ا،  ت��ا ح��د زی��ادی ب��ه عن��وان مب��ارزان
  عنصر انقلبی وزینی  داشتند، اما ام��روز ب��ه

 
استقلل ملی در برابر ژاپنی ها موفق گشتند. در حالی که آن ها قطعا

نظر می رسد که میراث اصلی کمونیسم چینی استقلل ملی و قدرت ملی است. 
به عن�وان ن�تیجه، منص��فانه ای�ن اس�ت ک�ه بگ�وئیم انقلب اروپ�ا را م�درن س�اخت. انقلب خ�ط س�یر آمریک�ا را
مشخص نمود، اما ح�داقل  اهمی�ت انقلب در م�درنیته امریک��ای لتی�ن، مبه�م اس�ت. ول��ی آن اس�یای م�درن و

افریقای مدرن را ایجاد نکرد.  انقلب،  به یک مفهوم  شگفت انگیز  اروپایی بدل گشته  است.
 متفاوت،  مربوط به وزن و اثربخشی انقلب با توجه به جامعه شناسی جوامع مدرن است.

 
یک سؤال کامل

در اینج��ا، تاری��خ اروپ��ا ت��اکنون اب ه��ای ای��دئولوژیکی را گل ال��ود نم��وده اس��ت. ب��ه رغ��م انقلب��ات سیاس��ی و
ایدئولوژیکی مبهم قرن هفدهم  ان، بریتانیا به طور روشنی پیشتاز تحول اقتصادی مدرن و انقلب ص��نعتی ب��ود.

، آلمان رهبری۱۹۳۳نروژ  رفرمیست پیشگام دموکراسی پارلمانی با حق رأی همگانی بود. در قرن نوزدهم تا سال 
پیشرفت های علمی را داشت ، در حالی که  پاریس  پایتخت زیبایی شناسی «قرن ن��وزدهم» ب��ود. از لح�اظ رواب��ط

 سال به طول۶۵جنسیتی، فرانسه یکی از آخرین چراغ های اروپا بود.  سفر برابری  تاهل،  از استکهلم به پاریس 
انجامید.

به طور خلصه، تاریخ مدرن اروپا مسیرهای چندگانه ای را  برای  تغییر اجتماعی نشان داد، و پیس��ت تن��د انقلب
اجتماعی به هیچ وجه سریعترین راه تغییر اجتماعی نبود. یورش کمونیستی بر پدرسالری هرگز ثبات قدم لزم را
حفظ ننمود، و نتیجه آن بسیار ناموثرتر از نتایج  جو خفیف تر  اصلحات  در اسکاندیناوی بود. با این وجود،  پ��س
از انفجار داخل�ی برن�امه ریزی اقتص��ادی و دوب��اره خصوصی س�ازی م��الکیت، کوت�اه نم��ودن ت�اریخی پدرس�الری

 مهمترین میراث پایدار کمونیسم است.
 
اروپای شرقی و اسیای شرقی مسلما

جهان مدرن به روش های گوناگونی «ساخته» ش�ده اس�ت.  «انقلب» در امت�داد خط�وط عل�م، هن�ر، اقتص��اد، و
سیاست، تأثیرات متفاوتی داشته است.

همان طور که بسیاری از نویسندگان این کتاب پیش بینی می کنند، به احتمال زیاد جهان در آینده نیز شاهد تغیی��ر
 
انقلبی رژیم خواهد بود. اما عدم اطمینان زیادی در این که انقلبات دنیای جدید را بسازند، وجود دارد.  احتمال
بسیاری از ما توافق داریم که جهانی دیگر ممکن و همچنین بسیار مطلوب است. اما اینکه آن به واقعیت خواه��د

پیوست، و در این صورت چگونه، پرسش هایی هستند که بسیار فراتر از صلحیت علوم اجتماعی می روند.

یوران تربورن،  برگرفته از مقدمه کتاب« انقلب در ساختن دنیای مدرن» به ویراستاری فوران، لین و زیوکوویچ،
۲۰۰۸سال 
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