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سپاسگزاري

را به اینجانب عطا شناختکه نعمت متعالسپاس از خداوند 
نمود. 

عماد افروغ که ضمن جناب آقاي دکتر استاد فرهیخته تشکر از 
انتقادي را به فکرِراهنمایی در تدوین رساله، چگونه اندیشیدن و

اینجانب آموخت.

آقاي دکتر جناب عالم بزرگوار و معلم اخالق قدردانی از زحمات 
راه مشورت را براي اینجانب هموار نمود.مهدوي زادگان که



ج

تقدیم به 
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی روح پرفتوح

حضرت امام خمینی (ره)  



ح

چکیده

بـر  بازآفرینی انسـان نـوین  راي هویت یابی و اي بمدرنیتهبیش از سه قرندر طول 
نمود. »دیگرسازي«بلکه ملل غیراروپایی رانه تنها دین و سنتهاي خود،،ئالیسمودمحور

ــرب،    ــر غ ــارت دیگ ــه عب ــرا    ب ــه ق ــانی مدرنیت ــول و مب ــل اص ــه در مقاب ــر آنچ ره
ـ  بـه  رویکـرد سـوژه  می گرفت در حوزة دگرسازي قرار داده و بـا   تی بـه ابـژه و فرادس

. در این میان شرق شناسان نقش برجسـته اي در  فرودستی به ملل شرقی می نگریست
ایفـا  اقصـی نقـاط جهـان    در ترش مرزهاي استعماراین رابطه یکسویه و همگام با گس

که مدرنیته قالب مهم و تأثیرگذار در عصر انقالب اسالمی ایران به عنوان یک اننمودند.  
بر جهان مسلط بـود، راه سـومی را بـراي    لیسم و کاپیتالیسمدر قالب دو پارادایم سوسیا

در این رساله فرض شده که استفاده از تئوریهاي انقالب غرب در جهانیان مطرح نمود.
تحلیل انقالب اسالمی نوعی احیاء روح شرق شناسی در کالبد آنهاست. برجسـته تـرین   

است، بگونه اي که انقالب » زيغیرسا«نمود و جلوة این روح در تئوریهاي انقالب مفهوم 
نوین است. بنابراین وجه تشابه این سبک » دگربودگی«اسالمی براي جهان غرب نوعی 
آن از انقالب اسالمی بود. فرضـیه اساسـی   » غیرسازي«شرق شناسی با دوره هاي قبل 

سی و بر رساله این بود که تحلیل تئوریهاي غربی از انقالب اسالمی با رویکرد شرق شنا
کارشناسان و تحلیـل گـران غربـی بـه عنـوان شـرق       .است» غیرسازي«اس مفهوماس

شناسان نوین، متوجه ضعف تئوریهاي انقالب در تبیین انقالب اسـالمی شـده و ضـمن    
تحلیـل  ترمیم تئوریهاي خود، نسل جدیدي از نظریه پردازي را بوجود آوردند. ناکارآمدي 

نقالب اسالمی و از سوي دیگر به اصول و کارشناسان غربی از یکسو به مبانی و ماهیت ا
همانگونه که روح نظریه هـاي نوسـازي بـه    مؤلفه هاي علوم انسانی غرب برمی گشت.

پیوند عمیقی بـا شـرق شناسـی دارد، بـه همـان      زاویهاروپامحوري برمی گردد، از این 
پیوند همگامی و این قاعده نیست. دلیل اساسی صورت تئوري پردازي انقالب نیز مبرا از

علوم در این است هستۀ مرکزي و خاستگاه عمدة آنها، اومانیسم و مدرنیته غرب اسـت.  
چرا فهم و تحلیل انقـالب  تحول و شکل گیري نسل جدید نظریه پردازي انقالب علیرغم 

این موضوع عـالوه بـر اصـول    ؟چندان دقیق و مناسب نیستکارشناسان غربی می اسال
تقلیـل گرایانـه از   رویکـرد بـه و ماهیت انقالب اسالمی نظریه پردازي انقالب در غرب 

برمی گـردد. رئالیسـم   ساختارگرایانهدیدگاهنفوذ و سلطۀ پایان ناپذیر ومفاهیم شیعی 
اسـت اسـتعداد الزم   بی که به دنبال حذف دوئالیسم غرب و شرقانتقادي به عنوان مکت

مـت متعالیـه صـداریی    براي تبین انقـالب اسـالمی دارد و اگـر روش مـذکور را بـا حک     
گ ملت ایران دارد.نهضت بزرهمانندسازي نماییم توانمندي بیشتري براي تحلیل 
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١

پیشگفتار

گذر غرب از عصر ایمان به مدرنیته موضوع هویت یابی نوین بر محور غیرسازي شکل گرفت. با 
این غیرسازي با گسترش قدرت غرب در عرصه هاي مختلف علمی، دریانوردي و مجهز شدن به 

شناسان به مدت دو شرق سالحهاي آتشین در مواجه با ملل دیگر ابعاد فزاینده اي به خود گرفت. 
. نقش ویژه اي در این هویت سازي دارد» دیگري«قرن با مطالعه و شناخت ملل شرقی به عنوان 

در ترویج مدرنیته براي ملل شرقی به و توسعه تئوریسینهاي نوسازي در نیمه دوم قرن بیستم
به این فرآیند طراحی شده ابعاد نوینی عنوان آئینه تماي نمایی آینده آنها 

، خواهان و سلطۀ فرهنگی مدرنیتهانقالب اسالمی ضمن طرد شیوه نوسازي غربیی دهند.م
با بن مایه هاي قوي فرهنگی بویژه بومی سازي توسعه در کشور شد. ظهور انقالب اسالمی 

ضمن شگفتی براي سیاستمداران و تئوریسینهاي غربی، تأثیر عمده اي در فرهنگ شیعی، 
ت. یکی از ابعاد این تاثیر در غالب ظهور نسل جدید نظریه پردازي تئوریهاي انقالب داشته اس

با اینحال تئوریسینهاي غربی به دلیل نفوذ شرق شناسی پنهان در فرهنگ مطرح می گردد. 
به تصویر کشیده و برغم تالش مضاعف » غیر«و » دیگري«غرب، انقالب اسالمی را همچون 

چندان در این عرصه ندارند.براي شناخت آن به دلیل رویکرد منفی توفیق
این رساله ضمن بررسی این تحول و دگرگونی به دنبال طرح ناکارآمدي نظریه پردازي 

که ماهیت و مبانی آن می باشد. عالوه بر آن در این رساله تأکید می گردد به واسطۀغرب 
بگونه اي که شرق شناسی در مبانی معرفتی مدرنیته غرب بوده خاستگاه تئوري پردازي غرب و 
در نظریه پردازي انقالب مستتر گشته است. به همین منظور در روح خط و مشی شرق شناسی 

فصل دوم رساله ضمن طرح روش شناسی در قالب رئالیسم انتقادي به دلیل ویژگیها و توانمندي 
ی، موضوع غیریت سازي به عنوان یکی از عوامل آن در تحلیل ماهیت و مبانی انقالب اسالم

مهم شکل گیري شرق شناسی بررسی می گردد. در فصل سوم با ریشه یابی شرق شناسی در 
هفدهم شکل گرفته دوره هاي مختلف عنوان می گردد که شرق شناسی واقعی از نیمه دوم قرن 

براي می رسد.اي زاینده و در قرن هیجدم و نوزدهم با گسترش استعمار به بالندگی و رشد ف
شناخت دقیق شرق شناسی ضروري است که اصول و مبانی آن مورد مداقه قرار گیرد به همین 
منظور بخش عمده از  فصل سوم به این موضوع اختصاص دارد. در ادامه به دالیل درون تمدنی 

و علل و زوال شرق شناسی پرداختهو برون تمدنی به ویژه نقش انقالب اسالمی در تضعیف 
ظهور پساشرق شناسی مورد توجه قرار می گیرد. 

رهیافتهاي به ضمن بررسی مفهوم و گونه شناسی انقالب در غربدر فصل چهارم
نسل چهارم تئوري پردازيپرداخته و موضوع ظهور تحلیل انقالب اسالمیغربیان درمتعدد 

تحول نظریه وضوع نقش انقالب اسالمی در مورد مطالعه قرار می گرد. عالوه بر آن مانقالب 
در غرب مورد بحث قرار می گیرد. فصل پنجم به عنوان بخش اصلی رساله به هاي انقالب

اسالمی پرداخته و به مواردي انقالب مطالعه و موضوع علل ناکامی تئوریهاي غربی در تحلیل 
همچون اصول و مؤلفه هاي تئوري پردازي غرب، مبانی و ماهیت و ویژگیهاي متمایز کنندة 

و همچنین پیچیدگی ذاتی این پدیده اشاره می گردد.انقالب اسالمی 
فصل ششم به عنوان نتیجۀ رساله ضمن مطالعه ابعاد و منطق تحول نظریه پردازي، 

ضعف تئوري پردازان نسل چهارم مطرح و روش رئالیسم انتقادي تعالی گرا به عنوان روش دالیل
.شناسی مناسب براي تحلیل مبانی و ماهیت انقالب اسالمی پیشنهاد می گردد
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فصل اول

اتکلیـــــــ
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مقدمه

ـ از پدیکیثباتی سیاسی است انقالب عالوه بر اینکه مظهري از بی زا و تحـول مهـمِ نـادر و  يهـا دهی
ـ   میامروزه در تقـو ، بطوریکهاستيبشرخیتارۀبرجست ومراسـم  ییشـاهد برپـا  یو تـاریخ هـر ملت
.میانقالب هسـت زي پیروجشن ایو یمختلف از جمله روز استقالل، روز ملنیهایی تحت عناوجشن

اریخیتـ ۀدر دفتر خاطرات و حافظـ بیداريو فصل خیمهم تاراهگلوگنکهیانقالب ضمن افی الواقع 
تم و ساز ظلم و ییو رهايآزادنیو مهمتر از همه، سرگذشت نوییایاست، فصل تحول، پویهر ملت

بشـر از  يآزادریهـا سـ  انقالبخیبود تاریمدعتوانیمنظر منیاازگردد.محسوب میزینیعدالتیب
و رسـول الشـأن میعظـ امبریپژهیوبهیبزرگ الهامبرانیپانیمنیهست و در ازینیوغ استبداد و ظلم 

ـ    يمکرم اسالم در جهت آزاد زورمـداران نقـش بـزرگ و    یعـدالت یانسان از جهـل خـود و ظلـم و ب
نمودند. فایبدیلی ابی

را از یاد برده باشیم، می تـوان مـدعی   انقالباز بدون اینکه نقش تحوالت مهم غیردر واقع 
بود که  کمتر حادثه اي در حیات بشري باشد که به اندازة انقالب هـم شـورانگیز و هـم تأثیرگـذارتر     
باشد. به همین دلیل انقالب مدافعین سرسخت و سینه چاك و از طرف دیگر مخـالفین قسـم خـورده    

وجب شده گروه کثیري از متفکرین از حوزه هاي دارد. این نگاه متفاوت به همراه تحولزایی انقالب م
مختلف سالهاي متعدد و طوالنی به بررسی و تحلیل آن بپردازند. به تعبیر کوهن، مطالعـه و تجزیـه و   
تحلیل انقالبات سنّت سحرآمیز و پرافتخاري است که فالسفه، تاریخ دانان، دانشمندان علوم اجتماعی، 

ایـن موضـوع   اهمیتبا توجه بهذت از آن تغذیه علمی نموده اند. و مفسران اجتماعی براي قرنها با ل
سـی و اجتمـاعی،   سیادیگـر  پدیـده هـاي   نسـبت بـه  علیرغم اینکه هاانقالبمی توان مدعی بود که

، اما از نظر شدت و ضعف تحوالت آنها را مـی تـوان بـه دو     دنگسترده تري داربازتابهاي عمیق تر و



۴

ژه ویها بـه از انقالبیبرخ. ی و انقالبهاي کوچک و پیرو تقسیم نمود.بخش انقالبهاي کبیر و تأسیس
ملـت خـود بلکـه    ينه تنها بـرا هستند که بلندي آرمانهاي و اهداف تحقق ، به دنبال هاي کبیرانقالب

می باشد. به عبارت دیگر پیام و رسالت این گونه انقالبهـا فرازمـانی و فرامکـانی    نیز دیگر ملتهايبرا
انقالبیون و همچنین اشاعۀ جنبشهاي متأثر، بازتاب آن تـدریجی  برخی از بوده، و معموالً برغم تعجیل 

بنابراین طول موج بازتابهاي انقالب هاي بزرگ را می توان . و رؤیت استو در بلند مدت قابل توجه
اثـرات  دامنـه دار  بـه دلیـل اسـتمرار و    از ایـن منظـر  در سه مقطع کوتاه، متوسط و بلند بررسی نمود.

و کارنامۀ انقالبها ترسیم نمود. ن ارزیابی قطعی و ثابتی از تبعاتانقالبها، نمی توا
بهاي بـزرگ  انقالازیکیاهداف و آرمانهایشزمان وقوع، ابعاد، به دلیل رانیایانقالب اسالم

گ دیگـر،  همانند هر انقالب بـزر الب اسالمیانقمی باشد. طبیعی است با این موقعیت، تاریخ معاصر 
وزة عملـی  . این تأثیرات از حمنطقه اي و بین المللی داشته باشدتأثیري عمیق در عرصه هاي مختلف 

را شـگاهی محافل علمـی و دان نظریه پردازي دراندیشه و روابط بین المللی تا جهانی و و سیاستهاي 
ینی دین، نقش آفرمنحصر به فرد و مهم انقالب اسالمی با توجه به یکی از ویژگیهاي شامل می گردد.

اجتماعی عنصر دین در تحوالت سیاسی ورویکرد فرهنگی آن بود. تا قبل از پیروزي انقالب اسالمی، 
ی و ور پررنگ عنصر دیـن و نظـام ارزشـ   بویژه در تئوریهاي انقالب مغفول و فراموش شده بود. حض

همچنین عوامل انسانی موجب، گرایش تئوري پردازان انقالب به رهیافت فرهنگی گردید.

مسأله و موضوع پژوهش1-2
سلبی ت متفاوکامالً دو رویکرد بزرگ جهاندر مفهوم کلی انقالب اسالمی همانند انقالبهاي

ي اردایمهـا در رویکرد سلبی انقالب اسالمی، به عنوان انقالبی شالوده شـکن، پ و ایجابی داشته است.
ناهـاي بـر   تأسیس نهادها و باصالح و عد ایجابی به دنبال ه و در بمسلط عصر خود را به چالش کشید

زرگتـرین و  را به عنـوان ب »مدرنیته«شاید بتوان خود می باشد.جهان شمول آرمانهايمبناي اهداف و 
ونمـود. هرچنـد بـه جهـت مصـداقی      عصر ظهور انقالب اسالمی قلمداد در مهمترین پارادیم مسلط 

جهان عصر تولد انقالب اسالمی به دو قطب مخـالف شـرق سوسیالیسـم و غـرب لیبرالیسـم      سیاسی
در هـر دو  این مدرنیتـه بنـابر مدرنیتـه بـود.   از تقسیم شده بود، با این حال خاستگاه و آبشخور هر دو 

سوم ل مستق، در کلیت نسبت به ظهور نیروي و سیاسیاقتصاديدر ابعاد نظامحوزه به ظاهر معارض
ایـن  قدرتهاي بـزرگ هیچکدام از رو این از بودند.این جریان مخالف وحدت نظر داشته و به شدت 

سـتمرار  ااست ظهـور و طبیعی با توجه به تجارب تاریخی، و شکن نبوده، ساختاردوره، منتظر انقالب 
جزه شباهتتقریباً به یک معامري خارق العاده وبین المللی،انقالب اسالمی در چنین فضاي سنگین 

دارد.
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جهـان،  از توانسـت ضـمن تسـلط بـر بخـش عظیمـی      ، مدرنیته در طول چهارصد سال اخیر
هـدف  سـیس نمایـد.  را تأمسـلطی  گوهاي فکري متعدد و همچنین نهادهـاي  چهارچوبهاي ذهنی و ال

تـدوام  و استمرار و متعاقب آن، » دیگري«و » خود«دي بین مرزبنو نهادها پارادایمها این و اولیۀ هعمد
تأسیسـی در عصـر مدرنیتـه، شـرق     علمی و فرهنگیِ سلطه بود. یکی از نهادهاي مهم یکسویه و نظام 

شـوق  «بـر مبنـاي  صـرفاً رابرت ارویـن و نظر بر خالف ظاهر اولیه اششناسی است. شرق شناسی، 
و مهـم تـري داشـت.    ملل شرق نبود، بلکه اهداف عمیـق مطالعۀ زبان و فرهنگ و تاریخو » آموختن

بـه منظـور   »غیرسـازي «یـا  عمده ترین کارکرد آن ایجاد فضاي دوئالیسم یا تمایز بین غرب و شـرق 
» 1گفتمان اسـتعماري «ال شرق شناسی به تعبیر استورات هبر این اساس، هویت یابی انسان نوین بود.

هیجدهم به عنوان عصر روشنگري و بالندگی تمدن غـرب،  از قرن متفکرینبرخی است که به اعتقاد 
شرق شناسی به نوعی پل ارتبـاطی یـک سـویه بـین غـرب و      ».محسوب می گرددآنالینفک ءجز«

به عنوان طراح این جـادة یـک   شرق شناس رود و خروج به آن، از طریقشرق بود، که در این میان و
با مطالعـه  ، توانستسی برغم تاریخ پر فراز و نشیبشرق شنااین عرصهدر صورت می گرفت. طرفه 

و بازسازي اطالعات را جمع آوري، و بررسی فرهنگ و تمدن هاي شرقی، حجم عظیمی از داده ها و
، اصـول و  صویرسازي پیچیده و مستمرو تنماید. در این فرآیند بازخوانی » بازنمایی«به معناي دقیقتر 

در حال حاضر و در عصر کنـونی نیـز   وان میراث شرق شناسی برجاي گذاشته که مؤلفه هاي را به عن
برجـاي مانـده،   این میراث که به گونه اي .می توان رگه هاي آن را پیدا نمودآشکار و پنهان بصورت 

شـناخت تـاریخ و فرهنـگ    هر کسی حتی ملل شرقی بـراي  هسبب شدضمن تشدید دوگانه انگاري،
نظارگر باشند. تمدن غربی، با گفتمان یا جهان بینی شرق شناسی خود و یا 

شرق شناسی به عنوان برغم استقالل سیاسی کشورهاي جهان سوم بعد از جنگ جهانی دوم، 
ته است. هر چنـد  داشهاي فرهنگی و علمی ملل شرقی حضورعرصهدرنهاد تأسیسی غرب همچنان 

معرفتی و شناخت شـرق  عنوان تنها منبعبا تخصصی شدن علوم، نهاد شرق شناسی همانند گذشته به
در دانشـگاهها و  عالوه بر شـرق شـناس از طریـق دو گـروه    آن،، اما اصول و مؤلفه هاي همطرح نبود

کارشناسان و اندیشمندان غربیِ علوم نوظهور هماننـد  نخستتداوم یافت.مراکز علمی سراسر جهان
با همان تخصص هـا امـا از منظـر    دومجامعه شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد و ...... ؛ و مردم شناسی، 

. ایـن موضـوع   در داخل و یا خـارج کردهتحصیلاز طریق شاگردان بومی مکتب شرق شناسیِملیت 
یقـالب در 1973سال بهشرق شناسی ساالنهکنگره هايحتی با تعطیلی رسمی(اصول شرق شناسی)

انقـالب اسـالمی بـه عنـوان یـک      استمرار یافت.توسط این دو گروه تا پیروزي انقالب اسالمینوین
چالش کشیدن کلیت مدرنیته، طبیعتاً پایه هـا و مبـانی نهادهـاي تأسیسـی آن از     به انقالب فرهنگی، با 

١-Clononial Discurse
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به نظر می رسد که غربیان با مشاهدة ظهور نیز متزلزل می نمود.شرق شناسی رااصول و مبانی جمله 
و سـیاق  این انقالب ساختارشکن، براي شناخت و مقابله، دوباره به سوي شرق شناسی اما در سـبک  

البته با این پیش فرض که منظور ما از شرق شناسی نوین، کارشناسان، تحلیل گـران  ند. نوین رو آورد
که با فضاي ایجاد شده در رسانه ها، مراکز علمی و پژوهشی بـه تحقیـق و   و پژوهشگران غربی است 
عبارت دیگر اگر زمانی شرق شناسی با مطالعـه کتـب و آثـار پیشـینیان     به.مطالعه ملل دیگر مشغولند

شرق و یا کتیبه هاي باقی مانده، شرقی و شرقیان را وصف و یا جعل می کرد، امـروزه کارشناسـان و   
د و دیگر رسانه هـاي  وپژوهشگران حوزه ها و تخصصهاي متعدد حتی کارگردانان صنعت عظیم هالیو

ادامه می دهد. موضوعی که به کرّات در رسانه هاي نوشـتاري و تصـویري   غرب به سبک نوین آن را 
غربیان نسبت به انقالب اسالمی می توان مشاهده نمود.

، مشـکل علمی غرباین انقالب بزرگ از چند جهت براي سیاستمداران، متفکرین و نخبگان 
ه برهم زننـد انقالب ایرانگر ا»برومبرژهنکریستیا«آفرین بود. به تعبیر ایران شناس معروف فرانسوي 

آرامش فکـري و روحـی تئوریسـین هـا و تحلیـل     به همان صورت زن قواي قدرتهاي جهانی بود، توا
اي انقـالب  تعجب و سرگردانی تئوریسین هاز این رو ) 55: 1384(برومبرژه، مختل نمود. نیز را گران

را بـه  خـود و جایگـاه تمـاد و، اعدر غرب، کمتر از سیاستمداران متعصب و عجول نبود. آنان از یکس
ز ااجراییدر بین سیاستمداران و تصمیم گیرانتعمارعصر پسااسشرق شناسیِعنوان کارشناسان نوینِ

ان ابـزار  و مؤلفه هاي تحلیل و به ظاهر ثابت علمی خود را به عنواز سوي دیگر اصول دست دادند و
این بی در مرحلۀ اولشناخت شرق که در واقع میراث شرق شناسی کالسیک بود را بی اعتبار یافتند. 

ادي و بی اعتباري را می توان از چند جهت مورد بررسی قرار داد، که عبارتند از:اعتم
؛به مدرنیته و دستاوردهایشایرانیان» نه بزرگ«لدالیچرایی این انقالب یا .1
اي برغم وجود صدها تحلیل گر، کارشناس و سیستمهچرایی عدم پیش بینی این انقالب.2

اطالعاتی و منابع عظیم خبري
تحلیـل انقـالب اسـالمی بـا تئوریهـاي موجـود، متوجـه برخـی         آنان ضـمن  در مرحله دوم 

وعی ضعف نفقدان ظرفیت الزم در تئوریهاي غربی طبیعتاً نارسائیهاي برجسته و چشمگیر آنها شدند. 
سـب آن، سـبب   و عدم تبیین مناآزمون تئوریها با انقالب اسالمی بنابراین .و سردرگمی را افزایش داد

وم، تئوري سبا ترکیب و تلفیق تئوریهاي نسلهاي پیشین بویژه نسل پردازاناز نظریه گردید که برخی 
و در ماً جـوان نوینی را ابداع نمایند. این گروه که به نسل چهارم نظریه پردازي انقالب معروفند، عمو

اقـع  وبا این حال همچنـان ایـن سـؤال مهـم کـه در      محافل علمی و دانشگاهی آمریکا فعالیت دارند. 
لیـل و  ی این رساله می باشد که: چرا ابزار و تئوریهاي علوم انسـانی غـرب نتوانسـت تح   موضوع اصل

پیروزي و نظام سازي ارائه نماید؟تبیین مناسب از انقالب اسالمی  حتی پس از
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اهمیت و ضرورت تحقیق.1-3
و هر پژوهشی با حفظ اصول و چهارچوبهاي تحقیق می تواند گامی در جهت اعـتالي علـم   

بـا  برغم حجم گستردة ادبیات موجـود و همچنـین  انقالبهاي بزرگ تبعاتباشد. بررسی ري دانش بش
ر از ایـن منظـ  از حیات آنها، از منظـر آکادمیـک اهمیـت خاصـی دارد.    وجود گذشت سالیان متمادي 

یـن  بررسی و مطالعۀ ابعاد مختلف انقالب اسالمی از چند جهت مهم تلقی مـی گـردد. از یـک سـو ا    
انند هم، و از سوي دیگرما را تشکیل می دهدمعاصر از تاریخ، فرهنگ و هویت مهمیانقالب بخش 

م از بررسـی هـر کـدا   بزرگ بازتابهاي متعددي در عرصۀ تئوري و عملی داشته است. دیگر انقالبهاي 
به پژوهش هااین عرصه ها در جاي خود اهمیت خاصی دارد، هرچند تجربه نشان می دهد که بیشتر 

جـورترین  رداختـه انـد و مه  سیاسی، فرهنگی و اقتصـادي پ هاي عملی انقالبها در عرصه ثیرنتایج و تأ
دازي تئوري پـر همچنین اعتقاد بر این است که تئوري پردازي است.مربوط بهب انقالب بخش بازتا

ـ نداشتهچندانمتأسفانه رونقعلیرغم اهمیت آندر حوزه انقالب اسالمی ن امـر  و هر چقدر در ای
هد مبانی و اصول آن خواماهیت، موجب عدم شناخت ابعاد عظیم ،شود، ضمن آسیب پذیريکوتاهی

شد.
مـورد غفلـت محافـل علمـی و دانشـگاهی و      واقعیات موجود نشان می دهد که این موضوع

غـرب  بگونه اي که تعداد کتب و رساله هاي تحصیالت تکمیلی دانشگاههايته، حوزوي ما قرار گرف
فـی بـه   کیدر مواردي از منظـر  از نظر کمی و حتی برغم رویکرد خاص ایاالت متحده آمریکا) بویژه(

ـ این فرآیند متأسفانه یادآور ضعف تاریخی تولید علم در چند مراتب موقعیت بهتري دارد.  رن اخیـر  ق
ن خود ملل شرقی و اسالمی را نشان می دهد. اگر در آن عصر یک ایرانی براي شناخت فرهنگ و تمد
ا بـه  مـ نیاز به یافته هاي شرق شناسی داشت، به نظر می رسد با کم توجهی محافل علمی و حـوزويِ 

ك اسالمی، آثار متخصصین و کارشناسان غـرب و شـاگردان بـومی آنهـا، مـال     تئوري پردازي انقالب 
د عـا ه در اباین موضوع نه تنها مربوط به انقالب اسالمی، بلکه متأسفانشناخت این تحول عظیم باشد. 

ی بگونه اي که شخص محققی همچون زرین کوب مـدعی مـ  گسترده تر یعنی اسالم نیز بر می گردد، 
) میسـور  براي مطالعه و پژوهشهاي نو و تازه از اسالم بدون توجه بـه آنهـا (کارشناسـان غربـی    «شود 

ي رمی باشد، ضـرو فردي که دلنگران چنین موضوعی بنابراین هر ) 190: 1386(زرین کوب، » نیست.
ي و تواناییش وارد عرصه پژوهش شده و ایـن خـود مـی توانـد راههـا     یعلماست به اندازه بضاعت

ۀ نظریـه  بررسی و مطالعۀ تأثیر انقـالب اسـالمی بـر عرصـ    در این میان صعب العبور را هموار نماید. 
ودخـ در حد بضاعت این اثر شاید پردازي یکی از امور مهم آکادمی و دانشگاهی محسوب می گردد. 

بهـاي  تواند تالشی در جهت اعتال و رشد دانش بشري در امـر تئـوري پـردازي انقـالب بـویژه انقال     ب
مذهبی باشد. 
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ۀ تحقیقپیشین. 1-4
دهه از حیات جمهوري اسالمی ایران آثـار متعـددي در قالـب کتـب،    با گذشت بیش از سه 

سنده اي نویاست. به نظرشدهمنتشر انقالب اسالمی نسبت بهخل و خارج مقاله و رساله در سطح دا
جـود  وهزار کتاب و مقاله دربـارة انقـالب اسـالمی    533در سطح جهان بیش از 1380تا اواسط دهۀ 

در 1990-1991بر اساس آمارهاي منتشر شده، در سال تحصیلی، )42: 1384دارد.(مجتهد شبستري، 
رسالۀ دکتري دربارة ایـران بـه   50-40رشته هاي علوم اجتماعی و انسانی دانشگاهاي آمریکا حدود 

) عـالوه بـر ایـن،    323: 1371، 3گـزارش مجلـۀ سیاسـت خـارجی، ش    رشته تحریر درآمده است. (
. در اسـت ان منتشـر شـده، قابـل توجـه    دربارة انقالب اسالمی و ایر1357کتابهایی که بعد از انقالب 

وضـوع  بـا بـیش از شـش هـزار م    کتابشناسی گزینشی اسالم و ایران، افزون بر پنج هزار عنوان کتـاب 
مستقب معرفی شده است. هر چند موضوعات بسیار متنوع است؛ ولی بـه طـور عمـده حـول محـور      

نـدکی از  اایران، اسالم، و انقالب و شاخه هاي فرعی آنها دور می زند. این در حالی اسـت کـه تنهـا    
م مربوط و تعداد معدودي هاست 20و نیمۀ اول قرن 19عنوان مربوط به قرن 70کتابهاي فوق یعنی 

ـ   60به دهۀ  ر کتـب  می باشد اما بخش عمدة آن به عصر بعد از انقالب اسالمی است. ایـن تعـدا کثی
)83-4: 1377فضل اللهی، ست.(منتشره بی تردید مربوط به اثرات انقالب اسالمی ا

ـ موضوع انقالب اسالمی با 1385تا سال )Googleگوگل(در سایتبر اساس پژوهشی یش ب
انسه با سال، در حالی انقالب فر27مورد در طول یک میلیون و ششصد و هفتاد و یک هزار مدخلاز 

یـن  ابنـابر  )48: 1385عنوان داشته اسـت. (پنـاهی،   صدهزاریدومیلیون سسال قدمت در حدود250
ن عنوان اراو در عرصه مقاله از هزورت تألیف یا ترجمه از صدهاکتب منتشر شده در داخل بصتعداد 

ر قالـب  دگردهمایی هاي متعدد کـه عمومـاً محصـول آن    . عالوه بر سمینارها ومقاله فراتر رفته است
ویجـی گونـاگون بـه نـام و موضـوع      پژوهشی و تر-مجالت علمیمجموعه مقاالت چاپ می گردد، 

نوان مثـال عهر شماره داراي چندي مقاله می باشد. بهدر انقالب اسالمی منتشر می گردد که هر کدام 
ب مطالعـات انقـال  «مجلـۀ علمـی و پژوهشـی    ، »اندیشه انقالب اسـالمی «عالوه بر فصلنامه پژوهشی 

تعـدد  مبا مقاالت متوالی شماره 23بیش از به صورت فصلی 1389تا زمستان 1384از سال »اسالمی
ه الت اشـار تعـدد مجـ  در این میان باید به ویژه نامه هاي ممنتشر نموده است.پیرامون انقالب اسالمی

سی برر«علی محمد حاضري در کتاب دوجلد نمود که به موضوع انقالب اسالمی اختصاص می یابد. 
ضمن جمع آوري کتـب و مقـاالت منتشـر شـده در داخـل      )1388(»تحلیل مطالعات انقالب اسالمی

د یا کـالن،  رد خرمقاله را در قالب رویک159کتاب و 95، (ترجمه یا تألیف) در زمینۀ انقالب اسالمی
حلیل روش شناسی، چهارچوب نظري، سؤاالت و فرضیه ها، یافته هاي تحقیق را بررسی و تجزیه و ت

نموده است.
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در حوزه رساله هاي موجود در دانشگاه هاي سطح کشور علی دهقان و امیر حسـین کفـایی  
ي مراکـز  پایان نامه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتر159به بیش از 1370و 1360) در دو دهه 1378(

امیـري و  کیـومرث در ابعاد گسترده تـر آموزش عالی ایران پیرامون انقالب اسالمی اشاره می نمایند. 
ر دو دو )182) و دکتـري ( 70نامه در مقطع ارشد (پایان مورد چکیدة 252) 1378(صومه خالقیمع

فورد، در سطح دانشگاههاي معتبـر آمریکـا و کانـادا ماننـد دانشـگاه آکسـ      میالدي1990و 1980دهه 
المی اسـ نقالبویسکانسین، کالیفرنیا، جورج واشنگتن، کارلتون، مک گیل، نوادا و آیداهو را پیرامون ا

ـ بخش قابل توجهی از ایـن پایـان نامـه هـا از نظـر ملیـت پژوهشـگر متعلـق         جمع آوري نمودند. ه ب
ه انقالبدانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاههاي مذکور است اما دیدگاهها آنان نسبت ب

و ا بررسـی امـه هـ  اسالمی عمدتاً تفاوتی با برداشت محققین غربی ندارد. عالوه بر آن در این پایـان ن 
هـر  تحلیل علل ظهور و پیروزي انقالب در قالب نظریه هاي انقالب در غرب اولویـت خاصـی دارد.  

قتصـادي،  اکدام از محققین سعی می کنند انقالب اسالمی را با توجه به دیدگاه هاي مختلف از جمله 
دهند.اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، روانشناسی و حتی دینی مورد بررسی و مداقه قرار

لـوم و  پژوهشگاه ع«با مراجعه به پایگاه اطالعاتی و پژوهشی داخل کشور از جمله  همچنین
سـاله هـاي   پایگاه ثبت اطالعـات پایـان نامـه هـا و ر    «و پایگاه جدیدتر یعنی » فناوري اطالعات ایران

ردمتوجه این موضوع می شویم که انقالب اسـالمی از ابعـاد مختلـف مـو    » تحصیالت تکمیلی کشور
نقـالب  ادر خصـوص تـأثیر   چند تعداد اندکی از این رساله ها هر بررسی و مطالعه قرار گرفته است. 

له این رسابا این حال رویکردیل ظهور نسل چهارم پرداخته اند،اسالمی بر نظریه پردازي غرب و دال
پـردازي  نظریهکه اوالًتأکید بر این است کامالً با آنها متفاوت می باشد. به عبارت دیگر در این رساله

وجـه بـه   تیه هاي شرق شناسی اسـت و ثانیـاً بـا   انقالب بویژه در مورد انقالب اسالمی در تداوم نظر
د ندارد.امکان درك و حتی تحلیل دقیق آن وجو،ماهیت و مبانی انقالب اسالمی و علوم انسانی غرب

الب اسـالمی کتـاب   یکی از آثـار قابـل توجـه در بررسـی نظریـات غربیـان نسـبت بـه انقـ         
است که به همت محمدباقر خرمشاد )1384خرمشاد، (»اندیشمندان علوم اجتماعی و انقالب اسالمی«

ترجمه و گردآوري شده است. این اثر ترجمه اي از مقاالت نویسـندگان معـروف فرانسـوي هماننـد     
1979متفاوت بین سالهاي لیویه روا که با دیدگاه هاي وموریس دوورژه، ریمون آرون، میشل فوکو و ا

موریس دوورژه و ریمون آرون با رویکرد جامعه شناسـی،  در فرانسه به چاپ رسیده است.1992الی 
لیویه روا به عنوان شرق شناس نوین به بررسی علل ظهـور  ومیشل فوکو با دیدگاه پست مدرنیسم و ا

کوتـاه حضـرت امـام    انقالب اسالمی و شکست رژیم پهلوي پرداختند. بـه نظـر مـی رسـد حضـور     
کشوري که مدعی بزرگتـرین  -(ره)رهبر انقالب اسالمی در نوفل شاتو و انقالبیون مسلمان در فرانسه

باعث شده متفکرین این کشور نسبت به انگلوساکسونها (آمریکائیها و انگلیسیها) -انقالب جهانی بود
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یمـون آرون، مـوریس   قـاالت ر خصومت کمتري به انقالب اسالمی داشته باشند. این موضـوع را در م 
با اینحال برغم وجود روح شـرق  می توان مشاهده نمود. دوورژه و حتی در همدلی اولیه میشل فوکو 

شناسی در نظریات آنها، مترجم بدون بررسی و نقد این مقاالت صرفاً به ترجمه آنهـا همـت گماشـته    
بوسیلۀ عبدالوهاب فرآتی گردآوري که» رهیافتهاي نظري بر انقالب اسالمی«این رویه در کتاب است. 

مقاالتی از اسکاچ پل، جان فـورن و نظریـۀ بسـیج منـابع     نقد و بررسی و شامل شده نیز صادق است
. با این تفاوت که نویسندگان مقاالت به جزء مقالۀ یازدهم متعلق به نویسـندگان  چارلز تیلی می باشد

دآوري کننده صورت نگرفته و مقاالتی کـه در  ایرانی است. به عبارت دیگر نقد و بررسی از سوي گر
مجالت مختلف کشورمان چاپ شده در این کتاب جمع آوري شده است.

بـه  1380هه دالبته دو اثر ارزنده به همراه چند مقالۀ محدود در این رساله در دیدگاهی مشابه 
ین و شناسی نـو شرق«عنوان ا بجلد هفتم آموزه هاي کتاب سلسله چاپ رسیده است. به عنوان مثال 

ی (ره) ، محصول گروه تاریخ و اندیشه معاصرِ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمین»انقالب اسالمی
اننـد  همغـرب  مجموعه مقاالتی است در نقد نظریـه پـردازان  منتشر شده است. این اثر 1384به سال 

ه ناخته شـد شاسالمی آثار لمبتون، فوکو، اسکاچ پل، کدي، آبراهامیان و جان فورن که پیرامون انقالب 
از دتاً عمـ اي دارند. مجموعه مقاالت منتقدان به غیر از مقاله نخست که متعلق به موسی نجفی اسـت  

بی، احمد رهدار، مهدي ابوطـال همچون آموزشی و پژوهشی امام (ره) جوان مؤسسه دانش آموختگان 
م برگـزار قن عنوان در شهر که در سمیناري به همیذبیح اهللا نعیمیان و رضا رمضان نرگسی می باشند

له حاصـل  عالقمندي اینجانب به موضوع شـده و ایـن رسـا   ارائه مقاله در این سمینار منجر به .گردید
نوشـته  » ساحت معنـوي هویـت ملـی ایرانیـان    «همچنین کتاب کم حجمتالش تکمیلی آن می باشد. 

ته ش شناسی با دیدگاه مشـابه ایـن رسـاله نگاشـ    برغم تفاوت در رو1384موسی نجفی، نشر معارف 
ش با این حال به نظر می رسد انقالب اسالمی همچون اقیانوسـی بیکرانـی اسـت کـه بخـ     شده است.

سطحی آن براي متفکرین و پژوهشگران کشف شده و هنوز بخش عمده و عمیـق آن نیـاز بـه سـالها    
مسیر طوالنی را فراهم نماید.تحقیق و پژوهش دارد و این رساله تنها می تواند بخشی از

ضمن اینکه قلمرو عمدة این پژوهش نقد دیدگاههاي روش شناسی تئوري پردازن غربـی بـه  
ـ     ه آن عنوان شرق شناسان معاصر بوده و این موضوعی است که تعداد بسـیار انـدکی از نویسـندگان ب

» المیمطالعـات انقـالب اسـ   روش شناسـی  «پرداختند. شاید تنها اثر قابل توجه در این زمینـه کتـاب   
ي پـرداز روش شناسی هاي متفاوت در تحلیل و نظریـه  بررسیهد که ب) باش1388محمدرضا طالبان(

ب عات انقـال طالبان در این کتاب نظریه هاي جامعه شناختی مطال.پیرامون انقالب اسالمی اشاره دارد
قسیم تمی محور و کیفی محور روش شناختی یعنی پارادایم پژوهشی کو عمدة را در دو حوزة اصلی 

و سعی می کند روشهاي موجود را در تحلیل و تبیین انقالب اسالمی بررسی نماید. 
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وع با این حال برغم نقد نظریه هاي غربی آنچه مالك و محور این رساله خواهـد بـود موضـ   
روش دگاهشرق شناسانۀ نظریه پردازان غربی است و سعی می شود با دیغیرسازي و رویکرد دیدگاه 
ضمن طرح نقش انقـالب اسـالمی در تحـول و دگروگـونی نظریـه پـردازي       رئالیسم انتقادي شناسی 

ت انقالب پرداخته و روش مناسب براي تحلیل ماهیهابه الیه هاي زیرین این نظریهانقالب در غرب 
اسالمی پیشنهاد گردد.

سئواالت تحقیق.1-5

هسته مرکزي این تحقیق در چرایی عدم تحلیـل مناسـب انقـالب اسـالمی از سـوي نظریـه       
د. سؤال فرعی دیگر می باشبراي پاسخ به آن، نیاز به طرح چندپردازن انقالب در غرب است. 

رد؟اصول شرق شناسی با مبانی و ماهیت تئوري پردازي انقالب در غرب چه نسبتی دا.سؤال دوم
ناکارآمد بود؟انقالب اسالمی تئوریهاي انقالب در تحلیل مناسب از وم. چرا سؤال س

است؟در نظریه پردازي انقالب ایفا نموده يتأثیرانقالب اسالمی چه م.سؤال چهار
نقـالب  وان اچرا با تئوریهاي ترکیبی نسل چهارم نظریه پردازي انقالب در غرب نمـی تـ  م.سؤال پنج

اسالمی را تحلیل نمود؟
ماهیت و مبانی انقالب اسالمی چیست؟روش مناسب براي تحلیلِسؤال پنجم.

تحقیقهاي فرضیه.1-6

بـا  طرح فرضـیه یـا فرضـیات اسـت.     تحقیق در هر پژوهش از جمله رساله و اصلی موضوع 
ان عنـو می توان فرضیه هاي رساله را بـه صـورت ذیـل    طرح شدهسؤاالت مطالعات اولیه و توجه به 

نمود.
ی و بـر  غربی از انقالب اسالمی با رویکرد شرق شناسـ تحقیق و تحلیل تئوري پردازان: فرضیۀ اصلی
است.» غیرسازي«اساس مفهوم

: خاستگاه و اصول تئوریهاي انقالب و شرق شناسی، علوم انسانی مدرن غرب است.فرضیۀ دوم
سـتۀ  ه و هخاسـتگا : نظام معرفتی توحیدي و مبانی ارزشی حرکت آفرین تشیع به عنـوان  م سوفرضیۀ 

ـ نمی تتئوریهاي انقالبرکزي انقالب اسالمی بوده و با رویکرد شرق شناسانۀم ت و ذاتوان به ماهی
.دپی برآن
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مفاهیم اساسی تحقیق.1-7
شـرق  مفاهیمی که در این رساله به تواتر مطرح می گـردد شـامل: شـرق شناسـی کالسـیک،      

اسالمی مبانی انقالبتئوري پردازي انقالب، تحول در نظریه پردازي، پساشرق شناسی، نوین، شناسی
به منظور تسهیل در طرح مباحث اصـطالحات فـوق بـه صـورت ذیـل تعریـف و       است. غیرسازيو

عملیاتی شده است.
کرد : هر نوع برداشت و دیدگاه به ملل شرق بویژه جهان اسالم با رویشرق شناسی کالسیک.1

مه دوم قـرن هفـدهم تـا نیمـه دوم قـرن بیسـتم را شـرق شناسـی         و عینک غرب مدرن از نی
ودسـتی  کالسیک می توان نامید. این دیدگاه را عموماً بر محور نگاه فرادستی (غـرب) بـه فر  

(شرق) یا سوژه به ابژه می توان بررسی نمود.
اروپا بعد از رنسانس و در عصر مدرنیته بـراي دوري از هویـت گذشـتۀ خـود و    : غیرسازي.2

حـور  ، نیاز به تمایزسازي با ملـل دیگـر در قالـب و م   »اومانیسم«کسب هویت نوین بر محور 
ي غیرسازي قرار می گیرد. این غیرسازي با طرح سلطه گري حاصل از انسـان مـداري اروپـا   

موجب ظهور شرق شناسی می گردد. 
: به دلیل تحوالتی درون تمدنی غرب و بـرون تمـدنی از جملـه انقـالب     شناسی نوینشرق.3

ین کـه  اسالمی، رویکرد شرق کالسیک امکان تدوام نداشته و کارشناسان غربی در قالبهاي نو
ند. هر به دنبال بحث طرح خواهد شد به شرق (ملل مسلمان بویژه انقالب اسالمی) نگاه نمود

ر نه گرفتااله این نگاه برغم تغییر، همچنان در چنبر نگاه شرق شناساچند بر اساس دیدگاه رس
یکرد و بنابراین شاگردان وطنی شرق شناسان همانند کارشناسان و پژوهشگران که با رواست. 

عینک غربی به جامعه خود می نگردند نیز در این قالب قرار می گیرند.
ور شـرق شناسـی نـوین بـا     : مرحلۀ افـول شـرق شناسـی کالسـیک و ظهـ     پساشرق شناسی.4

دیدگاههاي انتقادي را تحت عنوان پساشرق شناسی مطرح می نماییم.
عدد : انقالب به دلیل چندوجهی بودن با دیدگاهها و تخصص هاي متتئوري پردازي انقالب.5

رسی قرارو .... مورد بر، فلسفه، تاریخاز جمله روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصادي، سیاسی
زه هـاي  این رساله منظور از تئوریهاي انقالب، عموم تئوریهاي چندگانه در حـو می گیرد. در 

جموعـه  به عبارت دیگر در اینجا منظور از نظریه پردازي انقـالب، م فوق را شامل می گردد.
نظریه هاي سازمان یافتـه در خصـوص تحـول و دگرگونیهـاي سیاسـی همچـون انقـالب و        

جنبشهاي اجتماعی در غرب می باشد.
ژه از : به تغییر و دگرگونی نظریه هاي انقالب با عناصر مشخص بویل در نظریه پردازيتحو.6

نسلی به نسل دیگر را تحول نظریه پردازي انقالب می گویند.
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ظـاهري  : هر تحول سیاسی و اجتماعی داراي دو بعد ذاتی (انتزاعی) ومبانی انقالب اسالمی.7
یـک انقـالب داراي ویژگیهـاي عمـومی و     (انضمامی) می باشد. انقالب اسـالمی بـه عنـوان   

مـایز  مشترك با انقالبهاي دیگر و از سوي دیگر داراي تمایزات برجسـته بـا آنهاسـت. ایـن ت    
ح خواهد بیشتر به ابعاد درونی، ماهیت، چرایی و اهداف آن برمی گردد که در قالب مبانی طر

شد.
ز مجموعه تفکري کـه بعـد ا  : منظور از غرب صرفاً غرب جغرافیایی نیست بلکه بیشتر غرب.8

ا ظـاهر رنسانس و تعریف نوین از انسان بر مبناي اومانیسم بویژه در عصر روشنگري در اروپ
بعـد از مـدتی توانسـت در برخـی از منـاطق جهـان      گردید. این مجموعه در قالب مدرنیتـه 

ط همچون قارة جدید یعنی آمریکاي شمالی و هر کجایی که نژاد سفید فرهنگ خـود را مسـل  
گسترش یافت.نمود

: در این رساله شرق عموماً شامل کشورهاي مسلمان نشین یعنی جنوب غربـی آسـیا و  شرق.9
شمال شرق آفریقا و خصوصاً کشور ایران است.


