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مهـدی نجـفزاده سـال 1350در گنابـاد بهدنیـا آمـد .وی دوران تحصیلـی خـود را در گنابـاد همیـن شـهر آغـاز
کـرد و کارشناسـی خـود را در رشـته علـوم سیاسـی در دانشـگاه تهـران و مـدرک کارشناسیارشـد و دکتـری را در
همـان رشـته از دانشـگاه شـهید بهشـتی اخـذ کـرد .برخـی از آثـار تألیفـی و پژوهشـی وی عبـارت اسـت از« :از
همزمانـی ظهـور حـوزه عمومـی در ایـران و غـرب تا موانـع اجتماعی ـ سیاسـی گسـترش آن در ایـران»« ،بازتاب
منازعـه هویتـی در ابزارهـای فرهنگـی؛ مطالعـه اسـکناس هـای ایرانـی دوره پهلـوی دوم و جمهوری اسلامی»،
«پیشـافرضها و پنداشـتهای علمـا از مشـروطیت»« ،از همزمانـی ظهـور حـوزه عمومـی در ایـران و غـرب
تـا موانـع اجتماعیـسیاسـی گسـترش آن در ایـران»« ،بازتـاب منازعـه هویتـی در ابزارهـای فرهنگـی؛ مطالعـه
اسـکناسهای ایرانـی دوره پهلـوی دوم و جمهـوری اسلامی» .دکتـر نجـفزاده هماکنـون دانشـیار گـروه علـوم
سیاسـی دانشـگاه فردوسـی مشـهد میباشـد.
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چکیده اثر
کتـاب جابهجایـی دو انقلاب ،چشـمانداز جدیـدی را از تغییرات سیاسـی ـ اجتماعی سـیصد سـال گذشـته ایران
ارائـه میدهـد .از رهگـذر بررسـی نقـش مذهـب و با اسـتناد به اسـناد و مدارک ،نویسـنده مدعی اسـت که شـیعه
بهتدریج از سـیمای مذهبی غیرسیاسـی به حکومت فقیهان در جمهوری اسلامی رسـیده اسـت.کتاب حاضر در
انـی دوره قاجاریـه ،انقالبی
اصـل ،در صـدد پاسـخ به این پرسـش اسـت که چـرا در جامعه سـنتی و عقبمانده ایر ِ
مـدرن؛ و در جامعـه نوشـده ایرانـی دوره پهلـوی ،انقالبـی مذهبـی و سـنتی رخ داده اسـت؟ منطـق تاریـخ بـه مـا
میگویـد بـا توجـه به گسـتردگی نقـش مذهـب در دوره قاجـار ،ابتدا بایـد انقالبی اسلامی رخ میداد و سـپس بر
پیکـره آنچـه رضاشـاه از جامعه ایرانی سـاخت ،قانون مشـروطه اسـتوار میشـد؛ اما گویـی جامعه ایرانی مسـیری
شـگرف تاریخـی را توجیهپذیر میسـازد؟
وارونـه را طـی کـرده اسـت .کـدام عوامـل و نشـانهها چنیـن وارونگـی
ِ

کتـاب حاضـر ،روایتـی بکـر از ایـن جابهجایـی تاریخـی ارائـه میکنـد و مدعـی اسـت جمهـوری اسلامی ،بـه
تاریخـی روشـنفکران ایرانـی (اعـم از چـپ و راسـت) طی یکصد سـال
همـان شـکل کـه اکنـون هسـت ،آمـال
ِ

گذشـته بوده اسـت.
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