
99
90

تان
مس

 ز
30 

اره
شم

م 
ل نه

 سا
سوم

ره 
دو

مى
سال

ب  ا
قال

ل ان
حلي

ط ت
شر

ش 
ا، پي

ل ه
حلي

در ت
ب 

قال
ان

سيد مجتبى نعيمى1
مقدمه 

پيرامون موضوعات سياسى- اجتماعى، از لحاظ زمانى، سه سطح تحليل وجود دارد: 
ــود تا قبل از وقوع يك پديده، و با ديدن  ــينى؛ كه در آن سعى مى ش الف. تحليل پيش
ــده و بر اين مبنا، يك سرى  شواهد و ادله مربوط به آن، كم و كيف پديده پيش بينى ش
ــائل  ــى كه در غالب آينده پژوهى مس ــيات ارايه گردد. مى توان ادعا كرد مباحث حدس

سياسى- اجتماعى توليد مى شود، از نوع تحليل هاى پيشينى هستند. 
ب. تحليل ميانى؛ اين دسته از تحليل  ها شامل آنهايى مى شود كه در دوران وقوع پديده 
ــوند. اصوالً از آنجا كه چنين پديده هايى در ظرف زمانى  سياسى- اجتماعى ابراز مى ش
طوالنى حادث مى شوند، در اين برهه، نظريه ها و ديدگاه هايى ارايه مى شود كه از درون 
فضاى درگير پديده، به آن مى نگرند. اين نظريه ها، محيط بر پديده سياسى- اجتماعى 

بوده و متناسب با تغييرات رخ داده در آن، دچار تحول مى شوند.
ــود كه پس از گذشت زمان قابل  ج. تحليل هاى پسينى؛ به تحليل هايي اطالق مى ش

1. كارشناس ارشد علوم سياسي 

انقالب در تحليل ها، پيش شرط 
تحليل انقالب  اسالمى
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مالحظه اى از وقوع پديده هاى سياسى- اجتماعى و با رو شدن اسناد، مدارك، شواهد و به 
طور كل، همه يا اكثر داده هاي الزم براى تحليل چنين مسائلى، توليد مى شوند. هر چند 
در مورد كمتر واقعه سياسى- اجتماعى رخ داده در گذشته، مى توان به قطعيت اعالم كرد 
كه همه ابعاد آن روشن شده، اما در هر صورت، تحليل هاى پسينى از امتياز استفاده از 
مواد خام تحليلى بهره مى برند؛ امتيازى كه در تحليل هاى پيشينى يا آينده پژوهانه وجود 
ــته و در تحليل هاى ميانى نيز به جامعيت تحليل هاى پيشينى نيست. اين چنين  نداش
است كه پژوهشگر موجود در اين دسته، محاط بر ماجرا بوده و با دقت بيشترى، به بررسى 

اتفاقى كه گذشته مى پردازد. 
ــت كه ما ابزار تحليل خود را به عقل بشرى منحصر  ــرايطى اس البته همه اينها در ش
ــت كه تحليل برآمده از عقل خويش را به تناسب زمان  كنيم. در اين شرايط طبيعى اس
دسته بندى كنيم. اما اگر به منابع فراعقلى مانند وحى مقدس معتقد بوده و آنها را مورد 
استفاده قرار دهيم، دسته بندى مزبور مورد خلل واقع مى شود. به عبارت ديگر، مى توان 
با آگاهى از سنن الهى، وعده هاى موجود در قرآن كريم و تواريخى كه ذكرشان رفته، در 
هر نسبت زمانى با يك پديده سياسى- اجتماعى، از يك تحليل درست و موضع مشخص 

برخوردار بود. 
با توجه به مباحث باال، اگر بخواهيم از منظر صرف عقل بشرى به انقالب هاى اسالمى 
رخ داده در بالد عربى بنگريم- همان طور كه در اكثر تحليل ها، چنين اتفاقى مى افتد و 
همين قضيه، پاشنه آشيل  آنها مى شود- بايد عنوان كنيم كه ما در نسبت با برخى از اين 
ــينى قرار داريم و در برخى ديگر، در وضعيت تحليل  انقالب ها در موقعيت تحليل پيش

ميانى. 

نسبت مرزهاى اعتبارى و قلمرو فرهنگى اسالم با تحليل هاى زمان مند 
تقابل ژئوكالچر انقالب اسالمى با ژئوپلتيك غرب در جنبش هاى جارى 
جهان اسالم، تقابل حقيقت با واقعيت جهان اسالم است. بايد پذيرفت 
ــكاف بزرگى در الگوهاى  ــالم ش كه با جنبش هاى جارى در جهان اس
استبدادى نظام هاى حاكم بر كشورهاى اسالمى به وقوع پيوسته است 
ــالم را كنترل كرد. اين همان  و ديگر نمى توان با اين نظام ها، جهان اس

آرمان بزرگ امام خمينى در بيدارى اسالمى است... 
ــت كه نظام ها،  ــر چهارچوب فرهنگى اى اس الف. ژئوكالچر: كه بيانگ
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ــرده و اثر مى گذارند و  ــا و ايدئولوژى ها در محدوده آن عمل ك مكتب ه
مقدمات و مبانى فكرى خود را نه در محدوده ملى و محلى بلكه در يك 
ــازند. در ژئوكالچر تمركز فعاليت ها بر  جغرافياى فرهنگى منتشر مى س
ــت و از مؤلفه هايى چون دعوت  ــت و اقتصاد اس فرهنگ به جاى سياس
فرهنگى، تبليغ، نشان دادن كارآمدى، نشان دادن توانايى توليد سرمايه 
ــاى معنوى و فرهنگى و مقاومت به جاى  فرهنگى و اجتماعى و رابطه ه

زور و سيطره و استعمار استفاده مى شود. 
ــبت به واژه ژئوكالچر  ب. ژئوپلتيك: ژئوپلتيك مفهوم قديمى ترى نس
ــراى تحوالت و  ــانه اى ب ــه عنوان نش ــتم ب ــوده و از ابتداى قرن بيس ب
ــط قدرت به كار رفته  درگيرى هاى جهانى در مورد كسب، حفظ و بس
ــتم  ــتم را قرن ژئوپلتيك گفته اند. در طول قرن بيس ــت. قرن بيس اس
ــتمر رقابت جهانى بين بلوك  ژئوپلتيك به منظور تعريف و توصيف مس
سرمايه دارى غرب و بلوك شوروى و سياست هاى استعمارى در جهان 
سوم به كار رفته است. در ژئوپلتيك بسط جغرافيايى و سرزمينى به جاى 

تكيه بر فرهنگ و روش هاى فرهنگى بر سياست و اقتصاد تكيه دارد.1
به نظر مى رسد آنجاهايى كه هنوز مرزهاى جغرافيايى در برابر موج فرهنگى بيدارى 
ــت تا مرزهاى ملى اعتبارى به ارث رسيده از  ــالمى مقاومت مى كند و در تالش اس اس
ــينى قرار داريم. به طور مثال  ــتفالى را حفظ كند، در موقعيت تحليل پيش قرارداد وس
تحليل تحوالت سياسى- اجتماعى در مورد كشورهايى مانند عربستان، كويت، قطر و... 

از جمله اين تحليل هاست. 
ــد و فرهنگ بيدارى  ــر خم كرده ان ــوى ديگر، مناطقى كه در برابر اين موج س اما از س
اسالمى را جايگزين مرزهاى سياسى- جغرافيايى پيشين نموده اند، در ذيل تحليل هاى 
ــتند كه تصلب مرزهاى  ــى، بحرين و... از مناطقى هس ميانى قرار مى گيرند. مصر، ليب
اعتبارى را با موج بيدارى اسالمى از بين برده اند و در فرآيند انقالب اسالمى قرار دارند. 

ــود ندارد. علت  ــينى وج ــالمى موجود، تحليل پس در نتيجه، در مورد انقالب هاى اس
ــا در چنين موقعيتى  ــوز زمان الزم براى قرار گرفتن م اين امر به آن برمي گردد كه هن
فراهم نيست؛ زيرا همان طور كه گفتيم پديده هاى سياسى- اجتماعى زمان بر هستند 

ــالمى با ژئوپلتيك غرب در  ــالم در چرخه دگرگوني؛ رويارويى ژئوكالچر انقالب اس 1. مظفر نامدار، «جهان اس
جنبش هاى اسالمى معاصر»، 15خرداد، 1390، ش27، سخن سردبير. 
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ــالمى موجود در بالد عربى- حتى بر اساس نظريه هاى غربى پيرامون  و انقالب هاى اس
جامعه شناسى سياسى انقالب و تئورى هاى انقالب- در مراحل اوليه به سر مى برند و ما 

محيط بر اين مسائل هستيم. 

انقالب هاى اسالمى، انقالب هايى بى پايان 
ــم كه هيچ انقالب  ــن مقوله بنگريم بايد بگويي ــم از منظر ديگرى به اي اما اگر بخواهي
اسالمى را نمى توان يافت كه نقطه پايان داشته باشد تا ما را در موقعيت تحليل پسينى 
ــد اصوالً انقالب هايى از جنس اسالم، حد يقف  قرار دهد. به عبارت ديگر به نظر مى رس
ــرايطى را در نظر گرفت كه در آن، فكر و عمل اسالمى- انقالبى  ــته و نمى توان ش نداش
ــالمى را نمى توان مانند انقالب هاي  ــود. به عبارت ديگر انقالب هاى اس تعطيل بردار ش
ــقف خواسته هاى خويش و  ماركسيستى در نظر گرفت كه ايجاد جامعه بى طبقه را س
ــا مانند ليبرال هاى قرن  ــتضعفان اعالم كنند ي نقطه پايانى براى انقالب كارگران و مس
شانزده و هفده ميالدى در غرب- نظريه هاى ليبراليستى در اين ادوار كه هنوز مسلط بر 
جامعه غربى نبودند، در برابر نظام هاى سياسى سلطنتى موجود در اروپا، جزء نظريه هاى 
ــروطه و دولت حداقلى و مدافع  ــدند- وجود نظام سياسى مش انقالبى محسوب مى ش

آزادى هاى فردى را آرمان انقالب معرفى كنند.1
هر چند در انقالب هاى اسالمى، برقرارى حكومت اسالمى و عدالت اجتماعى (عدالت 
ــود، اما اين بدان معنى نيست كه  اجتماعى اسالمى) به عنوان آرمان مطلوب معرفى ش
ــرد و گفت كه مثًال از اين  ــالمى فرض ك مى توان نقطه نهايى براى عدالت اجتماعى اس
زمان به بعد و با برقرارى اين شرايط، كار ما در اين حوزه تمام شده يا حكومت اسالمى، 
با فالن شرايط تحقق يافته و ديگر نيازى به فعاليت فكرى- عملى در اين بخش نداريم. 
حتى اگر بتوان نقطه اى را براى تبلور كامل ايده آل هاى اسالمى تصور كرد، تالش براى 
حفظ اين ايده آل ها نيازمند حفظ روحيه انقالبى است و همين باعث مى شود كه ما براى 
انقالب هاى اسالمى نتوانيم نقطه پايانى را در نظر بگيريم و به تبع، تحليل هاى پسينى 
از انقالب هاى اسالمى ارايه دهيم. (اصوالً از آنجا كه اين دنيا محل نزاع دايمى خير و شر 
ــه وجود دارد و همين شرايط است كه بستر  بوده و موقعيت امتحان براى همه و هميش
انقالب هاى اسالمى را فراهم مى كند، تصور وجود زمانى كه اين شرايط برچيده شود، از 

ــين  ــه غربى، ترجمه حس ــتر رك: فرانكلين لوفان بومر، جريان هاى بزرگ در تاريخ انديش 1. براى مطالعه بيش
بشيريه، تهران، باز، 1380، ص427-452. 
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منظر اسالمى اشتباه است.) 
ــينى خود را در  ــرايط وجود دارد. راه اول اينكه تحليل پس البته دو راه گريز از اين ش
ــن وضعيت، تحليل ما  ــى تعريف كنيم. در اي ــبت با ادوار مختلف چنين انقالب  هاي نس
ــت از آنچه تا آن مقطع در  ــت، بلكه تحليلى اس ــينى از انقالب اسالمى نيس تحليل پس
ــت كه انقالب اسالمى را از جايى  قالب انقالب اسالمى رخ داده. راه حل ديگر هم آن اس
ــده فرض كنيم و بعد از آن بياييم در قبال نوستالوژى باقى مانده از آن،  به بعد تعطيل ش
تحليل هاى ناهمگن ارايه كنيم. (مثل برخى از افرادى كه روزگارى جزء بزرگان انقالب 
ما بودند و امروز از خواص بى بصيرت اند. افرادى كه فرآيند انقالب اسالمى را از يك جايى 
تمام شده تصور كرده و از آن به بعد، شروع به توسعه مملكت با تئورى هاى غربى كردند 
كه حاصلش چيزى جز شكاف فقر و غنا نبود. وضعيتى كه حضرت امام در نامه مشهور 
به جام زهر، و با استفاده از عقالنيت دينى خويش و سنن الهى موجود در قرآن كريم، آن 

را پيش بينى كرده بود.)1

نظريه هاى ناهمگن نقدشده يا قوانين همگن خلل ناپذير 
ــت كه ما- مراد از ما، همه مسلمانانى  حال، نكته اى كه در اين ميان وجود دارد آن اس
ــاى مختلف  ــراى موقعيت ه ــئوليت دارند- ب ــالمى مس ــت كه در قبال بيدارى اس اس
ــالمى، احتياج به تحليل ها و نظريه هايى داريم كه بتوانيم بر اساس آنها،  انقالب هاى اس
تصميم گيرى هاى استراتژيك، عمل و عكس العمل هاى صحيحى داشته باشيم؛ زيرا در 
صورت نبود چنين نظريه ها و ديدگاه هايى، در دام عمل گرايى افتاده و امكان اين مسئله 

وجود دارد كه رفتارهاى اشتباه و پرهزينه اى از ما بروز كند.
ــود و آن اينكه كدام نظريه يا نظريه هاي  ــى در اينجا مطرح مى ش اما يك سؤال اساس
موجود در علوم انسانى توانايى تحليل انقالب هاى اسالمى را دارند؟ آيا نظريه هاى حاضر 
ــم بوده، مى تواند  ــى- اجتماعى غرب و بر مبناى ماترياليس كه برآمده از شرايط سياس
انقالب هاى اسالمى را تحليل كند؟ آيا نظريه اى توانسته انقالب اسالمى ايران را تحليل 
ــه و تحليل قرار  ــالمى بالد عربى را مورد تجزي كند كه ما بر مبناى آن، انقالب هاى اس

دهيم؟ 
در جواب بايد گفت از آنجا كه اكثر نظريه هاي موجود در حوزه علوم انسانى، در بستر 

1. «... امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استكبار، و جنگ پابرهنه ها و مرفهين بى درد 
شروع شده است و من دست و بازوى همه عزيزانى كه در سراسر جهان كوله بار مبارزه را بر دوش گرفته اند و عزم 

جهاد در راه خدا و اعتالى عزت مسلمين را نموده اند مى بوسم...» صحيفه امام، ج21، ص85. 
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ــده، همگنى الزم بين آن بسترها و زمينه  سياسى- اجتماعى كشورهاي غربى توليد ش
ــت آنها در اين مورد اشتباه خواهد بود.1  انديشه ورزى جهان اسالم وجود ندارد و كاربس
از سوى ديگر، نقدهاى بسيارى كه بر اين نظريه ها وارد شده نيز، ما را مجاب مى كند كه 
نمى توانيم از آنها بهره كامل ببريم و اين ديدگاه ها را به عنوان چهارچوب نظرى خويش 
ــى خود را از مباحث  ــته اصل قلمداد كنيم؛ زيرا غالب نظريه هايى كه به هر نحوى، هس
ماركسيستى و ليبراليستى دريافت مى كنند از آنجا كه ذاتاً به تحوالت سياسى- اجتماعى 
ــائلى را محصول اختالفات طبقاتى و وجود  ــته و چنين مس ــتى داش نگاهى ماترياليس
گروه هاى پيشروى انقالبى مى دانند، هيچ گاه نمى توانند وجود دغدغه الهى و تالش براى 
برقرارى دستورات دين خداوند در عرصه جامعه را به عنوان مبناى انقالب در نظر بگيرند. 
ــد، بلكه اصوالً قائل به وجود  اين نظريه ها نه تنها نمى توانند چنين چيزى را درك كنن
ــت كه جان فوران در آغاز مقاله «انقالب  چنين موضوعاتى نيستند. به همين دليل اس
79-1977 چالشي بر تئوري اجتماعي» چنين نوشته است: «تحول گسترده اي كه در 
1978 تمام ايران را فرا گرفت، تقريباً تمام ناظران را، از ژورناليست ها و ديپلمات ها گرفته 
تا انديشمندان ايراني و نظريه پردازان تغييرات اجتماعي جهان سوم، به تحير افكند.»2 
ــاي گوناگون در تحليل  ــاره به چالش هاي فراوان نظريه ه وي در ادامه مقاله، ضمن اش
ــد: «موضوع نظريه اجتماعي در دهه 1980 به اين ترتيب درآمد  انقالب ايران مي نويس
كه آيا انقالب ايران را بايد به عنوان يك مورد منحصر به فرد، خالف ساير انقالب ها مورد 
بررسي قرار داد و يا اينكه علت انقالب ها را بايد در پرتو شواهد ايران مجدداً مورد مداقه 
قرار داد؟»3 براى روشن شدن اين موضوع، به دو نمونه از اين تئورى ها و نقدهايى كه بر 

آنها وارد شده اشاره مى كنيم. 
رابرت دي لي، پروفسور علوم سياسي در دانشگاه كلرادو كه يكي از استادان برجسته 
علوم سياسي در اياالت متحده امريكاست، در مقاله «انقالب اسالمي و اصالت» كوشش 
مي كند انقالب ايران را در چهارچوب متدلوژي غربي تحليل نمايد، اما اذعان مي كند كه 
1. در يكى از كالس هاى دوره كارشناسى ارشد، فردى مهمان دانشگاه ما شد كه در امريكا مشغول به تحصيل در 
رشته علوم سياسى بود. از ايشان در مورد اساتيد ايرانى موجود در آنجا سؤال كرديم. در كنار مطالبى كه وى پيرامون 
ايشان عنوان كرد، موضوعى خيلى جالب توجه بود و آن اينكه اساتيد ايرانى مقيم امريكا توسط جامعه علمى آنجا 
من  باب اين مسئله مورد نقد قرار گرفته اند كه چرا از نظريه هاي ما غربى ها براى تحليل شرايط سياسى- اجتماعى 

ايران استفاده مى كنيد؟ در حالى كه ما (غربى ها) اين نظريه ها را براى تحليل مسائل خودمان توليد كرده ايم. 
2. عبدالوهاب فراتي، رهيافت نظري بر انقالب اسالمي (مجموعه مقاالت)، «انقالب 79-1977 چالشي بر تئوري 
ــاتيد و دروس معارف اسالمي نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، 1379،  اجتماعي»، معارف، معاونت امور اس

ص325 و 328. 
3. همان. 
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انقالب اسالمي ماهيت خاصي دارد كه در قالب متدلوژي متداول در غرب قابل تحليل 
ــتركات موجود بين انقالب اسالمي و انديشه هاي  نيست؛ ليكن با استناد به برخي مش
ــراي غرب نيز  ــالمي را از بُعد اصالت كه ب ــالش مي نمايد انقالب اس اصالت در غرب، ت

آشناست تحليل كند. وي در آغاز مقاله مي نويسد: 
ــاوات طلب است، اما  ــرارآميز است. مس انقالب اسالمي پيچيده و اس
ــت. راديكال است، اما  ــت يا دموكراتيك نيس در عين حال سوسياليس
سنتي نيز به نظر مي رسد. بيگانه گريز است، اما به ندرت انزواگراست و 
نمايانگر انقالب هاي فرانسه، روسيه و يا تجربه امريكا نيست. نظريه هاي 
ــواه ملهم از  ــت، خ ــازي، خواه ماركسيس علوم اجتماعي راجع به نوس
ــي كنند و هنوز  ــتند وقوع آن را پيش بين ــرمايه داري ليبرال نتوانس س
ــالم  توضيح قانع كننده اي براي آن ارايه نكرده اند. تنها در دل تاريخ اس
ــت، مي توان معنايي  ــحون اس كه با قيام هاي زاهدانه در هر عصري مش
ــدا كرد... در  ــالم را درنورديد پي ــش عظيم كه جهان اس براي اين جنب
تاريخ اسالم، انقالب در الگويي متناوب از زوال و تولد قرار مي گيرد، اما 
در پي رسيدن به فراسوي شيوه تفكر متداول است. انقالب اسالمي در 
جست وجوي يك آغاز تازه، يك تأسيس مجدد، بازآفريني و فعال كردن 

دوباره اقدامات انقالبي محمد(ص) است كه ملهم از كالم قرآن بود.1
ــكاچپول در كتاب دولت ها و انقالب هاي اجتماعي كه آن را تنها سه سال پيش  تدا اس
ــت، با مطالعه انقالب هاي فرانسه، روسيه و چين  ــالمي ايران نوش از پيروزي انقالب اس
ادعا كرد كه فقط جوامع كشاورزي مستعد انقالب هاي اجتماعي هستند. وي درباره سه 

انقالب مذكور مي نويسد: 
شورش هاي كشاورزان تاكنون از اجزاي مهم و غيرقابل ترديد پيكره 
انقالب ها به خصوص در چين، روسيه و فرانسه بود. مايه شگفتي نيست 
كه تمامي اين انقالب ها در جوامعي رخ دادند كه نيروي كشاورز آن نقش 
عمده را در توليدات به عهده داشت. بدون مشاركت كشاورزان، كارگران 
شهري مركز قادر به اعمال انقالب و اصالحات نبودند. انقالب هاي آلمان 
ــت... در هر دوي اين انقالب ها نقش  ــتان مبين اين فرضيه اس و انگلس

1. رابرت دي لي، انقالب اسالمي و اصالت، قم، تبيان، 1387، ص240-217، به ويژه صفحات 217، 218، 222 
و 223. 
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كليدي و اصلي در دست كارگران و كارمندان شهري بود ولي علي رغم 
ــاورزان در  حضور يكپارچه و عظيم آنها و تنها به دليل عدم حضور كش
ــدند... نقش كشاورزان در انقالب هاي  روند انقالب با شكست روبه رو ش

چين، فرانسه و روسيه بسيار چشمگير بود.1
ــه مي آيند. در تحليل او  ــت انقالب ها به راه نمي افتند، بلك او عالوه بر اين، اعتقاد داش
براي انقالب ها، جايي براي نقش مذهب وجود نداشت. بر همين اساس بود كه در سال 
ــيعه در انقالب ايران» اعتراف كرد كه  1982 در مقاله «حكومت تحصيل دار و اسالم ش
انقالب ايران موجب تعجب او شده و مجبور به رفوكردن و ترميم و بازنگري نظريه خود 
ــر همين پايه بود كه  ــوژي در انقالب ايران را پذيرفت و ب گرديد. نقش رهبري و ايدئول
اعتراف كرد درك وي از نقش ممكن نظام هاي عقيدتي و مفاهيم فرهنگي در شكل دادن 
ــن شد كه مطابق نظر بسياري از  به كنش هاي سياسي تعميق يافته است. براي او روش
دانشمندان غربي، ايران در هنگام وقوع انقالب يك جامعه كشاورزي نبود و كشاورزي 
ــيوه اصلي توليد و روش عمده امرار معاش به شمار نمي رفت. او در  براي بيشتر مردم ش

آغاز مقاله، تعجب و شگفتي خود را از انقالب ايران چنين بيان مي كند: 
ــال هاي  ــاه ايران و به راه افتادن انقالب ايران بين س ــقوط اخير ش س
ــتان  ــران خارجي، از دوس ــب ناگهاني ناظ ــث تعج 1979-1977 باع
امريكايي شاه گرفته تا روزنامه نگاران و متخصصان سياسي و متخصصان 
ــائل انقالب  علوم اجتماعي از جمله افرادي مثل من كه متخصص مس
ــايد بهت زدگي تحقق وقايع جاري  هستم، گرديد. همه ما با عالقه و ش
ــوي تفحص در مورد واقعيات  ــاهده كرده ايم. تعدادي از ما به س را مش
اجتماعي- سياسي ايران در وراي اين رخدادها سوق داده شديم. براي 
من چنين تحقيقي غير قابل اجتناب بود. بيش از همه به خاطر اين بود 
كه انقالب ايران از جنبه هاي مختلف غير عادي اش مرا تحت تأثير قرار 
ــرايط يك انقالب اجتماعي را دارا مي باشد.  داد. اين انقالب مطمئناً ش
ــقوط شاه  با اين حال، وقوع آن به ويژه در جهت وقايعي كه منجر به س
ــدند انتظارات مربوط به علل انقالبات را- كه من پيش تر در تحقيق  ش
تطبيقي- تاريخي ام در مورد انقالب هاي فرانسه، روسيه و چين تكامل 

1. تدا اسكاچپول، دولت ها و انقالب هاي اجتماعي، ترجمه سيد مجيد رويين تن، تهران، سروش، 1376، ص136. 
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بخشيده ام - زير سؤال برد.1
ــود از انقالب ها و در نتيجه، تغيير در  او در ادامه، برخي آثار انقالب ايران بر تحليل خ

نظريه خويش را آورده و مي نويسد:
ــتثنا از  ــام دولت ها و انقالب هاي اجتماعي بدون اس من در كتابم به ن
ــط نهضت هاي  تمامي نظريه هايي كه پذيرفته اند انقالبات آگاهانه توس
انقالبي متكي به جنبش هاي توده اي اجتماعي ساخته مي شوند انتقاد 
ــاخته  كرده ام... در كتاب، از وندل فيليپس نقل كرده ام كه انقالب ها س
ــخصاً  ــوند، آنها به وجود مي آيند. مراحل اوليه انقالب ايران مش نمي ش
نظرات قبل من در مورد موجبات انقالب اجتماعي را زير سؤال برد. سه 
دشواري آشكار بالفاصله به ذهن من خطور مي كند... اگر در واقع بتوان 
گفت كه يك انقالب در دنيا وجود داشته است كه عمداً و آگاهانه توسط 
ــده تا نظام پيشين را سرنگون  يك نهضت اجتماعي توده اي ساخته ش
ــاه است. تا آخر  ــازد، به طور قطع آن انقالب، انقالب ايران بر عليه ش س
سال 1978 كليه بخش هاي جامعه شهري ايران تحت لواي اسالم شيعه 
ــيعه، آيت اهللا  گرد آمده بودند و از رهنمودهاي يك روحاني عالي قدر ش
روح اهللا خميني، در جهت مخالفت سازش ناپذير عليه شاه و كليه افرادي 
ــروي مي كردند... مردم  ــته باقي مانده بودند، پي كه همچنان به او وابس
شهرنشين ايران با بسيج توده اي خود به يك نهضت فراگير بر عليه يك 
ــاندند. انقالب آنها صرفاً  رژيم سلطنتي و امپرياليست جامه عمل پوش

نيامد، بلكه به صورت آگاهانه و منطقي ساخته شد.2
ــا ايمان و زنجيره بي پايان  وي در ادامه، اين مقاله از نقش روحانيان و غير روحانيان ب
ــم مذهبي در روزهاي ويژه مذهبي و نقش تشيع و اسطوره  از نمازهاي جماعت و مراس
بنيادين آن داستان شهادت مشتاقانه امام حسين(ع) و سخنراني هاي امام خميني(ره) 
در معرفي شاه به عنوان عامل ضد اسالم و نوكر امپرياليسم خارجي، ياد كرده و با تأكيد 

فراوان بر نقش مذهب شيعه در انقالب ايران مي نويسد: 
ــازماني و هم از لحاظ  به طور خالصه، اسالم شيعه هم از نقطه نظر س

ــالمي (مجموعه مقاالت)، تدا اسكاچپول،  1. عبدالوهاب فراتي (به كوشش)، رهيافت هاي نظري بر انقالب اس
«حكومت تحصيل دار و اسالم شيعه در ايران»، ترجمه محسن امين زاده، قم، معاونت امور اساتيد و دروس معارف 

اسالمي، 1377، ص185-216. 
2. همان. 
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فرهنگي براي ايجاد انقالب ايران عليه شاه، نقشي حياتي داشت.1
ــي  ــكاچپول در مقاله «انقالب 79-1977 چالش جان فوران هم در نقد نظريه تدا اس
ــت: «براي مثال، انقالب 1979 ايران، سه سال پس از ادعاي  بر تئوري اجتماعي» نوش
اسكاچپول مبني بر اينكه انقالب ها به راه نمي افتند، بلكه مي آيند، نشان داد انقالبي است 

كه به صورت دقيق و منسجم به راه افتاده است.» 
ــران، با وجود  ــالمى اي ــه هنگام تحليل انقالب اس ــت ك در نتيجه به همين دليل اس
ــردازان انقالب را به  ــارم تئورى  پ ــل چه ــد و اصوالً نس نظريه هاى مختلفى كه ارايه ش
ــتند اين انقالب را درك كنند و آن را يا محصول توسعه اقتصادى  وجود آوردند، نتوانس
تقدم يافته بر توسعه سياسى دانستند2 يا در تحليل هاى چندعليتى از يك سو به عوامل 
داخلى مانند كاهش فشار شاه و افزايش بسيج مردمى و از سوى ديگر به عوامل خارجى 

مانند عدم حمايت امريكا از شاه اشاره كردند.3
همه اينها مؤيد يك نكته اساسى است و آن اينكه استفاده نظريه پردازان و انديشمندان 
ما از تئورى هاى غربى در تحليل مسائل پيش  رو، بزرگ ترين اشتباهى است كه مى تواند 
رخ دهد. به عبارت ديگر، اگر تصور كنيم كه نظريه هاى ناهمگن غربى پر از انتقاد، قانون 
همگن خلل ناپذير است، هيچ نمى توانيم از قيد تصلبات آن رهايى پيدا كنيم و همچنان 

در عدم درك انقالب هاى اسالمى گرفتار مى مانيم. 

انقالب در تحليل ها، پيش شرط تحليل انقالب ها
ــد به مرحله مهمى مى رسيم و اين سؤال مطرح  با توجه به موضوعى كه در باال بيان ش
ــدام نظريه يا  ــالمى موجود در بالد عربى، ك ــود كه براى تحليل انقالب هاى اس مى ش
نظريه هايي باقى مى ماند تا بر اساس آن، بتوانيم آنها را تئوريزه كنيم و درك كامل ترى از 
آنها داشته باشيم؟ آيا چنين نظريه اى موجود است؟ اگر نيست، چه بايد كرد تا توليدات 
ــد كه بتوانيم نظريه الزم را براى انقالب هاى  ما در حوزه علوم انسانى به جايگاهى برس

اسالمى طراحى كنيم؟ 
ــينى، موجود و پسينى، يك  ــالمى پيش ــد براى تحليل انقالب هاى اس به نظر مى رس

1. همان. 
ــن  ــمس آورى و محس ــن ش ــران بين دو انقالب، ترجمه كاظم فيروزمند، حس ــد آبراهاميان، اي 2. رك: يروان

مديرشانه چى، تهران، مركز، 1386. 
ــال هاى پس از انقالب  ــى ايران از صفويه تا س ــكننده (تاريخ تحوالت اجتماع 3. رك: جان فوران، مقاومت ش

اسالمى)، ترجمه احمد تدين، تهران، رسا، 1378. 
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پيش شرط بنيادين بسيار مهم الزم است و آن انقالب در تحليل ها و تئورى هايي است كه 
ــته و ما را مجبور مى كند تا از منظر آنها به تحوالت رخداده در  فعًال در ذهن ما نقش بس
مسائل سياسى- اجتماعى جهان اسالم بنگريم. به عبارت ديگر، تا وقتى كه به مسلمات 
ــك نكرده و آنها را مورد نقد قرار ندهيم،  ــه ورزى خود، ش ــده در انديش نظرى حك ش
نمى توانيم به اين روحيه دست پيدا كنيم كه خودمان را در موقعيت نظريه پردازى قرار 

دهيم. رهبر معظم انقالب پيرامون اين نكته فرموده اند: 
ــگاه ها و خطر اين دانش هاى  ــانى در دانش اينكه بنده درباره علوم انس
ذاتاً مسموم هشدار دادم- هم به دانشگاه ها، هم به مسئوالن- به خاطر 
ــانى اى كه امروز رايج است، محتواهايى دارد  همين است. اين علوم انس
ــالمى است؛  ــالمى و نظام اس كه ماهيتاً معارض و مخالف با حركت اس
ــت؛ حرف ديگرى دارد، هدف ديگرى  متكى بر جهان بينى ديگرى اس
دارد. وقتى اينها رايج شد، مديران بر اساس آنها تربيت مي شوند؛ همين 
مديران مى آيند در رأس دانشگاه، در رأس اقتصاد كشور، در رأس مسائل 
سياسى داخلى، خارجى، امنيت، غيره و غيره قرار مي گيرند. حوزه هاى 
علميه و علماى دين پشتوانه هايى هستند كه موظف اند نظريات اسالمى 
ــند، مشخص كنند، آنها را در  را در اين زمينه از متون الهى بيرون بكش
اختيار بگذارند، براى برنامه ريزى، براى زمينه سازى هاى گوناگون. پس 
ــتوانه اش علماى دين و علماى صاحب نظر و نظريات  نظام اسالمى پش
اسالمى است؛ لذا نظام موظف به حمايت از حوزه هاى علميه است، چون 

تكيه گاه اوست.1
اما اين انقالب مقدماتى در چه سطوح و در چه مواردى بايد رخ دهد؟ كدام بخش هاى 
نظريه پردازى ما بايد دچار تحول شود؟ انقالب در علوم انسانى، انقالب در چه چيزهايى 

است؟ 
حتماً ذهن يك نفر نمى  تواند همه ابعاد يك مسئله را تحت پوشش قرار دهد و هر چقدر 
ــود. اما آنچه به عنوان برخى  ــد، نقص هاى اين امر بيشتر مى ش اين مسئله بزرگ تر باش
ــت كه انقالب در تحليل هاى ما،  از ملزومات اين انقالب به ذهن خطور مى كند اين اس
براى تحليل انقالب هاى اسالمى موجود بايد در سه سطح: بينش نظريه پردازى، روش 

نظريه پردازى و دانش نظريه پردازى اتفاق بيفتد. 

1. بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار طالب، فضال و اساتيد حوزه علميه قم، 1389/7/29. 
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انقالب در بينش نظريه پردازى به اين معنى است كه اوالً تصور نكنيم غربى ها خداى 
ــازند؛ به عبارت ديگر  ــت به خاك مى زنند، زر مى س ــتند و هر وقت دس توليد علم هس
شخصيت اسطوره اى از غربى ها در ذهن خود نسازيم و اسير اين بت خودساخته نشويم 
ــينيم. از سوى ديگر، اعتماد به نفس ملى  و با رويكرد انتقادى به بررسى آثار ايشان بنش
ــور كه امروزه، اين  ــيم كه «ما مى توانيم». همان ط خويش را باال برده و به اين باور برس

توانايى را در بخش هايى مانند انرژى هسته اى و نانوتكنولوژى ثابت كرده ايم. 
ثانياً ما بايد قبول كنيم كه توليد علم و نظريه پردازى در حوزه علوم انسانى، عرصه ايست 
كه در آن خطا ممكن است و با تجربه و گذر از اين خطاهاست كه مى توانيم به تئورى هاى 
درست ترى دست پيدا كنيم. حتى بررسى تجربه تاريخى غرب نيز مؤيد اين نكته است 
كه بزرگ ترين نظريه هاى سياسى- اجتماعى آنها محصول نقد و رد تئورى هاى پيشين 

است. 
ثالثاً بزرگان علوم انسانى براى نظريه هاى جديدى كه توسط ديگران توليد مى شود و 
البته خالى از ايراد نيستند، راه ارايه و بروز فراهم كنند و با نگاه دلسوزانه، به تعميق اين 

نظريه ها همت گمارند. 
رابعاً نظريه پردازى در حوزه علوم انسانى و به خصوص توليد تئورى براى انقالب هاى 
ــان عامل به اين نظريه ها باشند. براى مثال  ــت كه خودش اسالمى، نيازمند افرادى اس
حضرت امام(ره) كه در دوران جديد دست به احياى نظريه واليت فقيه زدند، در ابتداى 
امر عامل به آن بودند و همه هستى خود را در جهت اعتال و اجراى اين نظريه اختصاص 
دادند. اين مسئله آنجا از اهميت برخوردار مى شود كه تئورى هاى ايجادشده، بخواهند 
در واقعيت زندگى عملى خود فرد وارد شوند و عدم التزام عملى به وجودآورنده آن، ضربه 

مهلكى است براى آن نظريه. 
ــت كه نظريه پرداز انقالب اسالمى، عالم  مراد از انقالب در روش نظريه پردازى اين اس
ــد و براى موارد كاربردى و عملياتى موجود در عرصه هاى سياسى-  برج عاج نشين نباش
اجتماعى مسلمانان، دست به توليد نظريه بزند. مسلماً بحث هاى تئوريك كه مستقيم 
يا غير مستقيم در جهت كاربرد در حيات سياسى نظريه پرداز انقالب نباشد، گويى اصًال 
توليد نشده. به عبارت بهتر، نظريه هاى ما بايد براى كاربست عموم مردم باشد و اثر آن در 
زندگى مردم ديده شود و پرداختن به موضوعات غير مربوط، خنثى و انحرافى كه امروزه 

در دانشگاه هاى ما موج مى زند، تعطيل شود. 
ــت كه داده ها، مواد خام يا همان  و اما منظور از انقالب در دانش نظريه پردازى اين اس
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ــرقين غربى  كه  ــد نظريه را، نه از منابع مستش ــورد نياز براى تحليل و تولي مواد اوليه م
بسيار جهت دار است بلكه از خودمان كسب كنيم و از توليدات بومى در اين بخش بهره 
ببريم. جهان اسالم براى برخوردارى از نظريه بومى، نيازمند تئورى هايي است كه از دل 
مناسبات درون چنين جوامعى بيرون آمده باشد و براى اين كار الزم است تا به گنجينه 
ــتخراج كنيم. البته اين به  ــته و آنها را اس نهان موجود در بخش اطالعات اوليه باور داش
معنى نفى توليدات غربى ها نيست بلكه توصيه اى  است براى داشتن نگاه انتقادى به آنها. 


