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ضرورت تحول در روششناسی نظریههای انقالب
علیهالسالم

با تأکید بر تبیین انقالبها از دید امام علی
حسین خسروی*
جملیه علمالهدی*

پذيرش نهايي39/3/1 :

دريافت مقاله39/7/1 :

چکيده
انقالب اسالمی ایران فارغ از آنکه در مرزهای جغرافیایی کشور ایران به وقوع پیوست،
ابعاد وسیعی دارد که نه تنها مرزهای جغرافیایی که مرز علوم را نیز درنوردیده است .تا پیش از
وقوع انقالب اسالمی ایران مطالعه علمی انقالبها به لحاظ روششناختی در دو دسته کلی
مطالعات کالسیک و مدرن صورت میگرفت و نظریهپردازان تحت تأثیر فضای حاکم بر دنیای
مدرن کمتر متوجه ابعاد الهی رخداد یک انقالب بودند؛ اما این انقالب الهی ،نظریهپردازان
انقالب را متوجه ابعاد جدیدی ساخت که در به وقوع پیوستن انقالبی برخاسته از آرمان الهی و
با وسعتی فراتر از مرزهای یک کشور نقش اصلی را ایفا میکند ،اگرچه مسیر ناپیموده در این
راه بسیار است .این مقاله می کوشد با تحلیل فشرده عناصر اصلی بیش از پنجاه نظریه انقالب از
یک سو و بیان عناصر اصلی شکلگیری انقالب از دیدگاه امام علی

علیهالسالم

به عنوان مقتدای

رهبران انقالب اسالمی ایران از سوی دیگر ،نشان دهد برای ارائه تحلیلی هرچه صحیحتر از
این انقالب تدوین و انتخاب روشی جدید در تبیین آن به مثابه تحول در روششناسی
نظریههای انقالب ضروری است.
کليد واژهها :امام علی

علیهالسالم

و انقالب ،نظریههای انقالب و انقالب اسالمی ایران ،دین و

نظریههای انقالب.

* دانشجوی دک تری رشته انقالب و تمدن اسالمی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (نویسنده مسئول)
** دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

hossein_k_h@yahoo.com
g_alamolhoda@sbu.ac.ir
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مقدمه
تحوالت اجتماعی در هر یک از ابعاد سیاسی ،اجتماعی ،دینی ،اقتصادی ،فرهنگیی ااننیآ
همواره اورد توجه بوده است .در طول تیاری ،،صیاباا انآیهیه بیا ییرای هیای فریری عیمیی
اختیف به نقآ بررسی تحییل اتفاقات تأثیریذار جوااع انسانی پرداختهانآ .در این ایا تحوالت
سیاسی ی اجتماعی از جایگاه یژه ای برخوردار است؛ ایرچیه طایعتی تا تیأثیر تیأثرر هیر ییک از ایین
تحوالت بر یرآیگر ر شن بآیهی است.
ر شن است بستر فرری هریک از نظریهپردازا بر ر ش نا در تایین نظرییه خیود تأثیرییذار
است .یستردیی طیف نظریهپردازا

ر یرردهای اتعآد نا اانع دستهبنآی دقیق ر ششیناختی

نظریه هاست؛ چرا که هر یک ااتنی بر رشته عیمی نگاه تخصصی در یک کالم با زبا رایج در
رشته سخن یفتهانآ .به این دلیل ایتوا یفت که اطالعه انقالب ،بین رشتهای است نمیتوا
برای اثال

را در جااعهشناسی ،عیوم سیاسی یا هر رشته دیگری انحصر کرد؛ ایرچه ر نق این

سن ،اطالعات در بعضی رشتهها بسیار کمرنگ ،بیهتر در

رشتهها رایج است .به این دلیل یری

از دغآغههای اصیی این نوشتار تایین ضر رت یسترش زاینههای اطالعات انقالب ی بویژه ر یررد
الهیاتی به

ی در پی

تحول در ر ش اطالعه انقالب (به یژه با نگاه به انقالب اسالای اییرا )

است.
از نجا که اوضوع این پژ ه

به نظریهپردازی تحول در

اعطوف است از سویی ناظر به

اسائل اربوط به جااعه شناسی عیم به یژه انقالبهای عیمی است از سوی دیگر ابتنای انقالب
اسالای ایرا بر دین بویژه نچه از

به «اسالم ناب احمآیصَیَّىاهللُعَیَیْیه َ لیه َسَییَّم» ییاد اییشیود کیه

همانا تحقق راستین راا شیعی است ،پژ ههگر را در اسیر اطالعات اسالای قرار ایدهآ .بنابراین
الزم است ضمن داشتن نگاهی اجمالی به ر شهای نظریهپردازی انقالبهیا از دییآ جااعیهشناسیی
عیم ،نگاهی نیز به ااانی دینی داشت که انقالب اسالای ایرا از دل

ها بیر

اآه است.

اسئیه اهم ،ناود ر ش ابآ یرسا در عیوم انسانی اسیت کیه بیه ظهیور فیسیفههیای بعضیات
اتناقض انجر شآه است .تنوع ر شها در بوزههای اختیف عیوم انسانی به یژه عیوم اجتمیاعی از
ر ش اعرفتی هوسرل دیآیاه تفهمی دییتای تا نگرش پوزیتویستی به عیم ،دیالرتیک ایارک
هگل ،فیسفه پرایماتیستی یییام جیمز ،انطق اکتهاف عیمیی پیوپر ،ر ش انتقیادی بسیرار ااننیآ
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ها بهدرستی نها ایدهآ کیه ایین بیوزه ظرفییتهیای بسییار ر ششیناختی در خیود دارد کیه
اطالعهکننآیا انقالبها نیز از

ها بهره ایبرنآ .بآیهی است این اسئیه به ترثر نظریهها بآاقل به

لحاظ ر ششناختی انجر شآه است .بر این اساس چنانچه بر اساس این فیسفهها ر شها خواسیته
باشیم به اطالعه انقالب (به یژه انقالب اسالای) بپردازیم ،بآاقل به دلیل جیااع نایود هیر ییک از
این نظریهها بعضات بی عنایتی به بعضی از ابعاد جااعه انسا به عنوا ارکا انقالب خصوصات در
اطالعه اوردی انقالب اسالای الاقل به دلیل ریهه اسالای

با اهیرالت غییر قابیل بیل ر بیهر

خواهیم شآ که شرارا ناشی از نوع نگاه اعرفتشناختی هر یک از این فیسفههاست .بنیابراین الزم
است این اطالعه (با تأکیآ بر اطالعه اوردی انقالب اسالای) در چاچوب الگو اره اعرفتی صیورت
پذیرد که بیهترین انطااق را با بستر نظری شرلییری انقالب داشته باشآ.
رئالیسم فیسفی اسالم به دلیل ارجعیت اعتااری که برای سه اناع اعرفتی یعنی بی  ،عقیل
بی قائل است ،بآ
این ر ششناسی دان
تجربی،

شک ر ششناسی اتناسب با خود را در این عرصه در پی خواهیآ داشیت
اتناسب با خود را تولیآ ایکنآ؛ به این اعنی کیه ا الت ضیمن پیذیرش ابعیاد

را به اعانی ییزارههیای زایو پیذیر احیآ د نمییکنیآ در ثیانی بیا بفیو هوییت

جها شناختی دان

را نه با استناد به فهم عرفی ی که هویتی تیاریخی

اجتماعی ،ر یررد انتقادی

صرفات فرهنگی دارد ی بیره با استفاده از د اناع یعنی عقل عمیی
اجتماعی اسالای تعایر ایشود (ایروتیا

دان

بی بفو ایکنآ که از

همرارا .)33 :1311 ،

از سویی انحصر بود تماای انقالبها به د عاال زاا
تحییل

به

اریا باعیش شیآه اسیت بررسیی

ها از ااور پسینی به شمار یآ؛ به این اعنی که تحیییگرا ایرچه ناظر به ینآه به انظور

پی بینی اتفاقات رخآادهای پی ر به تایین نظریههای خود در خصوص انقالبها ایپردازنیآ،
نایزیر از پرداختن به یزارههای تاریخی هستنآ .بر این اساس ،فیسفه تاری ،در اطالعیات انقیالب از
جایگاه یژهای برخوردار خواهآ بود که غالاات در نظریهها از
به

توجه دارد با

غفیت شآه است یا ایر نظرییهای

ااانی همخوانی نآارد.

بایآ توجه کرد که ایا انواع تحوالت سیاسیی ی اجتمیاعی تفیا تهیای عمیآهای جیود دارد.
اقسیام اختیفیی از تحییول را اییتیوا برشییمردکه از جمییه بایییآ بیه شیورش ،کودتییا ،نهضیتهییای
جآاییطیاانه ،نهضتهای استقاللطیاانه ،اصالح انقالب اشاره کرد (احمآی .)31 :1311 ،ر شن
است که جآا نررد این تحوالت در ر ش اطالعه

ها اؤثر است .نچیه در ایین پیژ ه

ایورد

 / 07دو فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی و دفاع مقدس

دوره جدید ،سال اول ،شماره اول ،بهار و تابستان 9314

توجه است ،شرل انقالبی تحوالت اجتماعی ی سیاسی است که پرداانهترین تأثیرییذارترین نیوع
نیز هست.
بررسی تحییل انقالبها از سوی اتفررا  ،بعضات به شرلییری نظریه انجر ایشود؛ بیه بییا
دیگر چنانچه این بررسیها دارای اجموعهای انسجم از یزارهها فرضیههای اربوط به چگیونگی
قوع ،فراینآ پیااآهای انقالب باشآ که دان
دهآ (پناهی،)472 :1311 ،

اا را درزاینه این پآیآه اجتماعی ی سیاسیی سیااا

را «نظریه انقالب» ایناایم.

چارچوب نظری
یفته ای شود که برای نخستین بار ،ارسطو بود که به نظریهپردازی در زاینه انقالبها پرداخت
(خراهاد همرارا  .)71 :1313ایرچه در طول تاری ،همواره به این اهیم توجیه اییشیآه اسیت،
شایآ به دلیل قوع انقالب کایر فرانسه پ

از د ره نوزایی تولآ افهوم انقالبهای اآر بود که

نظریهپردازی انقالب ،برکتی جآی را غاز کرد .بال با این پی

فرض ،که اطالعیه انقیالبهیا را

ایتوا یری از انواع یا بآاقل شاخههای عیوم دانست ،1ر شن است که ر شهای اختیفی بیرای
اطالعه این پآیآه جود دارد .در این صورت این پرس

اساسی اطیرح اییشیود کیه بیا توجیه بیه

انقالبهای عیمی ،که تحول جآی در ر ش نظریهپردازی عیوم ایجاد کرد ،یا در تایین انقالبهیا
نیز شاهآ تحول در ر شهای نظریهپردازی انقالب بودهایم .برای پاس ،به ایین پرسی

باییآ توجیه

کرد که بررسی این اسئیه ،که هریک از نظریهپردازا از چه ر شی بیرای بررسیی انقیالبهیا بهیره
بردهانآ در بیطه فیسفه عیم قرار ایییرد .به یفته جا الزی ایا صاببنظرا فیسفه عیم تیوافقی
بر سیر ااهییت

نیسیت از نظیر ی فیسیفه عییم بیه عنیوا اعیارشناسیی از ارتایه ثیانی باییآ بیه

پرس های چهاریانه زیر پاس ،دهآ:
 1ی چه یژییهایی تحقیق عیمی را از سایر انواع پژ ه ها اتمایز ایسازد؟
 4ی دانهمنآا در اطالعه بررسی طایعت چه ر شهایی را بایآ بریزیننآ؟
 3ی برای اینره تایین عیمی صحیح باشآ ،چه شرایطی بایآ ابراز شود؟
 2ی قوانین اصول عیمی از نظر اعرفتی چه شأنی دارد؟ (الزی.)17 :1377 ،
 1ـ علم ،از فرایند شناخت جهان تجربی از طریق مراجعه سازمان یافته و برنامهریزی شده به واقعیات از راه پژوهش است
(ابراهیمی .)33 :1319
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اورد توجه است ،بنآ د م یعنی ر شهای اطالعه انقالبهاست.

ر شن است که قآیمیترین ر ش ،استقرایی قیاسی ارسطوست که همچنا نیز به کار ای ییآ بیر
شیوه استآالل انطقی عقیی استوار است .ارسطو به تحقیق عیمی به عنوا پیهر ی از اهیاهآات بیه
اصول کیی بازیهت به اهاهآات ایینگریسیت .در اقیع ی در ر ش اسیتقرایی ی قیاسیی خیود
انتقال از یاهی نسات به اقعیت به یاهی نسات به دالیل اربوط به

را دناال اییکیرد (شیرل

 .)1بنابراین در تایین نظریه های انقالب نیز چنانچه بخواهیم ر ش ارسطو را به کیار بنیآیم ،باییآ بیا
استقرا از اهاهآات رسیآ به اصول تایینکننآه سپ

قیاس

ها به نظریه برسیم.

شکل  :4روش قياسی ـ استقرایی ارسطو

دستهبندی نظریههای انقالب
چنا که یفته شآ بستر عیمی صاببنظرا در ر ش انتخیاب شیآه زا ییه نگیاه ایهیا بیه
انقالبها تأثیر استقیم دارد .به این دلیل نمیتوا دستهبنآی دقیقی از نظریههای انقیالب بیه لحیاظ
ر ش ر یررد ارائه کرد.
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نمودار( )1بخوبی تنوع دستهبنآیها را بر اساس نظریهپردازا (غالاات اعاصر ایرانی) نها ایدهآ.
برای توضیح بیهتر به چنآ نوع از دستهبنآی نظریهها اشاره ایشود:

نمودار  :4انواع دستهبندیهای نظریههای انقالب

الف) دستهبنآی نظریهها به کالسیک اآر  :ایتوا یفت نظرییههیا در ایین دسیتهبنیآی بیه
لحاظ ر ش نتیجه اورد نظر به د دسته کیی کالسیک جآییآ تقسییم شیآه اسیت .نظرییههیای
کالسیک ،که در رأس

ها نظرییه ارسیطو قیرار دارد ،غالایات بیر بحیش عیآالت اجتمیاعی بی

نابرابری در ایا افراد جااعه استوار است .اینیونه از نظریهها با اسیتفاده از ر ش قیاسیی اسیتقرایی

ضرورت تحول در روششناسی نظریههای انقالب با تأکید بر تبیین انقالبها از دید امام علی علیه السالم
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 ،نتیجه را به

تمام انقالبها تعمیم ایدهآ .نام دیگری که ایتوا بر این نظریهها نهاد ،نظرییههیای تیک عیاایی
است .نظریههای جآیآ را نیز ایتوا به د دسته توصیفی تایینی تقسیم کرد .در این تقسیم بنآی،
نظریههای توصیفی صرفات به بیا اهاهآات نتیجیه

هیا بسینآه اییکنیآ (ر ش ارسیطویی) لیی

نظریههای تایینی خود به د دسته سطح تحییل کال

سطح تحیییل خیرد قابیل تقسییم اسیت .ایین

نظریهها ایرچه ااننآ دسته نخست ارابل توصیفی را نیز شاال ایشود ،پا را فراتر اینهآ به دناال
تحییل کهف چرایی قوع انقالب ها است به تحییل تاییین رخیآاد انقیالبهیا طیی فراینیآی
تاریخی دست ایزنآ .همچنین بایآ توجه کرد این دستهبنآی تفریک جآی ایا انقیالب دیگیر
تحوالت همچو شورش کودتا ااننآ
تأثیر

قائل نیست؛ چه که نگاه کال  ،بآاقل به دلییل داانیه

در ذات انقالب جود دارد.

ب) دستهبنآی بر اساس اطالعات تطایقی انقالبها :یری از دستهبنآیها در عیوم سیاسی قائیل
به جود سه ر یررد عمآه در اطالعه انقالبها است؛ ر یررد ا ل تطایقی کمی است که با اقایسه
کهورهای اتعآد نمونههای فرا ا به بررسی ااری عیل عواال شرلییری انقالب ایپردازد.
در این ر یررد ایرچه استنااط قوی اناسب نظرییه زایایی بیه شیناخت ایوارد غییر عیادی انجیر
ای شود شایآ به این دلیل بتوانآ در تمایز جآی اثالت ایا انقالب اسالای ایرا

دیگر انقیالبهیا

اؤثر افتآ به دلیل داشتن سنجههای نااعتار نااتواز  ،سطح باالی انتزاع تعمیم

قتیییر بیود

در اطالعه انقالب اسالای ایرا افیآ نیست.
ر یررد د م ر ش تطایقی تاریخی با اقایسه کهورهای انآک است .این ر یررد اییتوانیآ بیه
بر ز نظریه انقالب انجر شود؛ ژرفانگر ،کمتر اتغیر احور باشآ .همچنین از یسترش بی

از بیآ

افهوم جیوییری ایکنآ توصیفی عمیق پراایه دارد اهمتیر از همیه اینریه نگیاهی کیال بیه
انقالب دارد .از سوی دیگر استنااطهای

کمتر ایورد اعتمیاد اییتوانیآ باشیآ نیازانیآ تحقییق

ایآانی است (ابراهیمی .)32 :1311 ،از این ر یررد با نام تاری ،طایعی انقالب نیز نام برده اییشیود
(ایروتیا

همرار.)31 :1311 ،

ر یررد سوم ،اطالعه در
اقتضای جااعهای که در

اوردی است .این ر یررد به اطالعه انقالب در در

انقالب شآه ایپردازد .از یژییهای

انقالب بیه

عمق تحییل اسیر ار بود

اارا تولیآ نظریه است لی ضعفهای ر یررد د م را دارد (ابراهیمی.)33 32 :1311 ،
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ج) دستهبنآی بر اساس پیهرفت نظریهها :یری دیگر از ر شهای دستهبنآی نظریههای انقالب،
دستهبنآی بر اساس تسیسل تاریخی اطالعه پیهرفت نظریههاست؛ برای اثیال جیک ییآسیتو در
اقاله خود تحت عنوا «نسل سوم نظریههای انقالب» ،نظریههای انقیالب را در پینج بخی

تقسییم

ایکنآ1 :ی نظریههای کالسیک (احآ د به ارسطو) 4ی نظریههای پیها قر بیستمی 3یی نظرییه هیای
قر بیستمی نسل ا ل 2ی نظریههای قر بیستمی نسیل د م 3یی نظرییههیای قیر بیسیتمی نسیل سیوم
( .)Goldstone,1980ایرچه ی پ

از

به ظهور نسل چهارم نظریههای قر بیستم بیسیت

یرم نیز اذعا ایکنآ ( .)Goldstone,2001جآ لهای ( )1تا ( )3عواایل عمیآه نظرییههیای
انقالب را بر اساس دستهبنآی ییآستو (تسیسل تاریخی نظریهها) نها ای دهآ .ییآستو اعتقیآ
است هر نسل ،نواقص اعایب نسل قال را برطرف کرده است.

07/
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جدول  :4نسل دوم نظریهها :نظریههای پيشا قرن بيستمی
مارکسيستی یا نئومارکسيستی  /تودهگرا

دهقانی

تضاد طبقاتی

رشد اقتصادی

تغيير روش حکومت از فشار به مدارا

مقاومت نظام کهن

تعادل اجتماعی

همبستگی اجتماعی

دوتوکویل

آشفتگی

آلکسی









نخبگان

پرداز

فشارهای بينالمللی

نظریه




پاره تو
تامس



مور
دورکهای



م
کارل





لنین





مائو





مارکس





جدول  :2نسل سوم نظریهها :نظریههای قرن بيستمی نسل اول
نظریهپرداز

مارکسيستی یا

سرکوب

تعادل

منحصر در یک گونه از

نئومارکسيستی  /توده گرا

نيازها

اجتماعی

جوامع خاص



پل لیفورد ادواردز



سوروکین
لبون
الوود
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جدول  :9نسل چهارم نظریهها  :نظریههای قرن بيستمی نسل دوم
مارکسيستی یا نئومارکسيستی  /توده گرا

سرکوب نيازها

محروميت نسبی  /توقعات فزاینده

رشد اقتصادی

ناکارایی حکومت

تعادل اجتماعی

همبستگی اجتماعی

آشفتگی

نخبگان

آمان





تیلی











جساپ



جف گودوین



جیمز دیویس






چالمرز جانسون



رابرت گر
روزالین فایرابند








شوارتس





گیشوندر





موریسون





هاوزر







ساموئل هانتینگتن

ویلیام کورن

انقالب پسامدرن

استینکچامب





نظریهپرداز



هارت







هاکوپیان
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نظریهپرداز

پیج

تدا اسکاچپل

آیزنشتات

مارکسيستی یا نئومارکسيستی  /توده گرا

دهقانی

فرهنگ

سرکوب نيازها

نقش رهبری

تضاد طبقاتی

رشد اقتصادی

ناکارایی حکومت

تعادل اجتماعی

تریمبرگر

چارلز تیلی کرین برینتون نیل اسملسر



نخبگان



تأثير مدرنيسم و تقابل سنتی




فشارهای بينالمللی





منحصر در یک گونه از جوامع خاص









خواهان بازنگری در نظریهها


























00/

جدول  :1نسل پنجم نظریهها  :نظریههای قرن بيستمی نسل سوم
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جدول  :5نسل ششم نظریهها  :نظریههای قرن بيستمی نسل چهارم (تحولخواه)

شهری

معنویتگرا

فرهنگ

ایدئولوژی یا دین

سرکوب نيازها

نقش رهبری

ضد فشارهای بينالمللی

خارج شدن وقایع از حالت عرف سياسی



آبراهامیان
جان فوران

انقالب پسامدرن

برواند

خواهان بازنگری در نظریهها

نظریهپرداز



جک گلدستون














دریک



گودوین
لیلی عشقی




میشل فوکو







ویلیام سورول

د) دستهبنآی نظریهها براساس بعضی اراتب :دستهبنآی دیگری نیز هست که اساسات نظریههیای
انقالب را به د دسته کیی ارتب تضاد (ااتنی بر نظریه تضاد اجتماعی در قالاهای اختیف طاقیات،
نخاگا

 )...که در رأس نظریه پیردازا ایین ارتیب کیارل ایارک

قیرار دارد ارتیب اصیالت

کارکرد (ااتنی بر نظریه تعادل کارکرد اجتماعی) تقسیم ایکنآ که در رأس

ها اایل د رکییم

قرار دارد (احمآی 42 :1317 ،ی .)31
هی) دستهبنآی جااعهشناختی نوین :جااعهشناسا نیز به انقالبها از دییآ خیوی
برای نمونه پناهی پ

نگریسیتهانیآ؛

از بیا انواع دستهبنآی نظریهها ،که توسط اطالعهکننآیا اختییف صیورت

یرفته (نمودار ( ،))4نظریهها را در دستههای «نظرییههیای تضیاد ییرا»« ،نظرییههیای کیارکردیرا»،
«نظریههای ر ا شناختی یزین

عقالنی»« ،نظریههای فراینآ جنا

انقالبی» «نظریههای ارابل
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پیااآهای انقالب» دستهبنآی ایکنآ .نمودار ( )4بهدرستی دستهبنآی ا را نها ایدهآ.
یژیی بارز دستهبنآی پناهی ،تأال در نظریههای اربوط به فراینآ جنیا

انقالبیی پیاایآهای

انقالب است .در اقع ایتوا دسته بنآی پناهی را ناظر به سه اربیه انقالب دانست:
 1ی نظریههای تایین قوع انقالب.
 4ی نظریههای اربوط به فراینآ جنا

انقالبی.

 3ی نظریههای اربوط به پیااآهای انقالب.

نمودار :2دستهبندی نظریههای جامعهشناختی نوین توسط دکتر پناهی
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تأثير انقالب اسالمی بر نظریهها
هما یونه که یفته شآ ،توجه بیه تاییین تحیوالت اجتمیاعی بیه ییژه انقیالب ،پیهیینه تیاریخی
یستردهای دارد برای نمونه از سابقه نظریهپردازی ارسطو در زاینه انقالبها نام برده ایشیود .در
اخیر بویژه پ

قر

از قوع انقالب کایر فرانسه دیگر انقالبهایی که یری پ

از دیگیری ر

داده است ،نظریهپردازی در اورد انقالبها در ادبیات سیاسی ی اجتماعی جایگاه یژهای پیآا کیرد.
این نظریهها بهار ر جای خود را به نظریههای جآیآتر داد؛ چنا که یویی قوع هر انقالب جآییآ
نها دهنآه نقاط قوت ضعف نظریههای اوجود است تا
نقاط اشتراک افتراق

جا که برای نظریههای انقالب از دیآ

ها نسلهای اتعآدی بر شمرده شآه است (Goldstone,2001: 139-

.)142
با یذر از سه دهه پایانی قر بیستم ،که بهبق قر انقالبهیا نیام یرفتیه اسیت ( رنیت:1321 ،
 ،)21تحول در نظریههای اربوط به انقالب چنا تنوع یونهیونی پیآا اییکنیآ کیه برخیی
قر شروفایی نظریههای انقالب ایناانآ (ایروتیا

را

همرار .)31 :1311 ،این اسئیه شایآ به دلییل

اشرال جآیآ قابل اعتنا از انقالبهایی بوده که در هفتمین دهه از قر بیستم بعآ از

در نقاط

اختیف جها ر داده است (.)Goldstone,2001 : 140,141
در این ایا نق

انقالب اسالای ایرا به چنآ دلیل بائز اهمیت است؛ لیرن اهمترین بعیآ

دینی بود انقالب (اهتمل بیر نقی

دیین ،اعنوییت اییآئولوژی)

هیم در د رهای اسیت کیه

جریا های اصیی فرری ایا نظریهپردازا یعنی اارکسیسم لیارالیسم اساسات نقی
نادیآه اییرفتنآ بیره انرار ایکردنآ .پژ ههگرا

نظریهپیردازا پی

دیین را نیهتنهیا

از قیوع ایین انقیالب از

جهات اختیفی در زاینه تأثیر انقالب اسالای (یا ذیل عنیا ینی چیو بازتیاب انقیالب اسیالای) بیر
نظریههای قوع انقالبها به تحقیق دست زدهانآ .این پژ ههگرا را ای توا در سه دسیته تقسییم
کرد:
دسته ا ل) نظریهپردازانی که با بررسی نظریههیای انقیالب سیعی در انطایاق ایین نظرییههیا بیا
انقالب اسالای ایرا اتوجه ضعف نظریههای اوجود ایشونآ جرییا نظرییهپیردازی انقیالب را
اتوجه ضر رت ایجاد نسل جآیآ نظریهها ایکننآ بعضات نظرییهپیردازا جآییآالظهور نییز از ایین
توجه بهره ایبرنآ؛ برای نمونه جک ییآستو با بررسی نسلهای اختیف نظریههای انقالب در د
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اقطع زاانی (ابتآا در اقالهاش با عنوا «نسل سوم نظریههای انقیالب» در سیال  1113دیگیری در
اقالهای با عنوا «به سوی نسل چهارم نظریههای انقیالب» در سیال  )4331نسیات بیه لیز م تیآ ین
نظریههای جآیآ انقالب تأکیآ ایکنآ (.)Goldstone,2001 : 140,141
دسته د م) نظریهپردازانی که با قوع انقالب نسات به نظریههای پیهین خود بازنگری ایکننیآ
بتی بعضات نظریاتی کااالت اخالف با نظر پیهین خود ارائه ایکننآ .بیرای نمونیه تیآا اسیراچپل بیه
عنوا یک نظریه پردازی ساختاریرا در برابر انقالب اسالای ایرا به طور جآی بیا چیال
ای شود به طور توأاا به ارادی

یاهانه بود  ،شهری بود  ،ایآئولوژیک بود

در انقالب اسالای ایرا اذعا ایکنآ (ایروتیا

نق

ر بیهر
رهاری

همرار.)22 23 :1311 ،

دسته سوم) پژ ههگرانی که از دل افاهیم برخاسته از انقالب اسالای اییرا

ییاه در ایواردی

در انطااق با نظریههای اوجود قایی بآرستی ر شن ایکننآ که نظریههای انقالب اهخصات تحیت
تأثیر انقالب اسالای ایرا قرار دارد الزم است نسل جآیآی از نظریهپیردازی انقیالب بیه جیود
یآ؛ برای نمونه احمآباقر خراهیاد در اقالیهای تحیت عنیوا «بازتیاب انقیالب اسیالای اییرا در
نظریههای انقالب ،تولآ شرلییری نسل چهارم نظریههای انقالب» بهخیوبی بیه ایین اسیئیه اهیم
پرداخته است .ی با تقسیمبنآی اساسی نظریهها به د دسته نظریههای پی
نظریههای پ

از

از انقالب اسالای ایرا

 ،ضمن اشاره به تولآ نسل چهیارم نظرییههیای انقیالب ،ر د رهیافیتهیای

فرهنگی ،اعنویتیرایانه (فوکو) ،جها سوم یرایانیه (فیور ) ایا را الطایعیه یرایانیه (عهیقی)،
نظریههای انقالب را اورد توجه بررسی قرار داده است (خراهاد.)1313 ،
همچنین احمآبسین پناهی در اقاله خود تحت عنوا «اثر انقالب اسالای در نظریههای قیوع
انقالبات» بیا بیهکیارییری ر ش تحیییل احتیوای کیفیی اقالیههیای اربیوط بیه انقیالب اسیالای
نظریههای انقالب بهدرست ی نها ای دهآ کیه قیوع انقیالب اسیالای اییرا دیرییونی زییادی در
نظریه های انقالب ایجاد اساسات ر نآ اطالعات انقالب را اتحول کرده است .ی ثابت ایکنآ کیه
ا الت هیچ یک از نظریات اوجود در زاا

قوع انقالب اسالای ایرا توا تایین قابیل قایولی از ایین

انقالب را نآاشته است؛ لذا در پرتوی انقالب اسالای بعضی از نظریهها بهکییی رد ییا دسیتخوش
اصالح شآه است .از سوی دیگر نظریهپردازانی به تایین نظریههای بآیعی دسیت زدهانیآ تیا بتواننیآ
انقالب اسالای را با

ها تایین کننآ .ثانیات اطالعه انقالب اسالای در چهار زاینة فرهنگ اقوالت

فرهنگی ،اثر بحرا اهر عیت ،اثر ساختار اثر جنسیت در تایین قوع انقالبها تیأثیر اهیم غییر
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قابل انراری یذاشته است .بنابراین ی چهار رهیافت جآیآ را در نظرییههیای انقیالب بیا نگیاه بیه
انقالب اسالای اطرح ایسازد (پناهی 21 :1313 ،ی  .)23ی سپ

در اقالیه دیگیری اساسیات قیوع

انقالب اسالای ایرا را انقالب در نظریههای انقالب ایدانآ (پناهی .)1311 ،بنابراین بیهطیور قطیع
الزم است در پرتوی انقالب پرشروه اسالای ایرا  ،یونه ییا نسیل جآییآی از نظرییههیای انقیالب
تآ ین شود که از

به نسل چهارم نظریههای انقالب یاد ایشود .بآین ترتیب ،ییا نسیل جآییآ از

نظریه های انقالب توانایی تایین ابعاد اختیف انقالب اسالای ایرا را خواهآ داشت.
از سوی دیگر باییآ دقیت کیرد کیه انقیالب اسیالای  ،1337فیار از ابعیاد اختییف اجتمیاعی،
سیاسی ،فرهنگی  ...انقالبی دینی بر اآه از دل تهیع است .ایرچه با این نگاه نظریهپردازانی چنآ
به طرابی نظریههای جآیآی پرداختهانآ( )1به اعتقاد نگارنآه همچنا ظرفیتهیای فرا انیی در ایین
بوزه هست.

تعریف برگزیده انقالب
تردیآی نیست که د عاال تعریف بریزییآه از انقیالب نییز یونیه انقیالب ایورد اطالعیه در
ر ششناسی اطالعات انقالب اؤثر است؛ به بیا بهتر در اقع این تعریف از انقالب است که ر ش
اا را در اطالعه انقالب اهخص ایسازد .تمایز اصیی راهاردهای عمآه ر ششیناختی در اطالعیات
انقالب به تواز ایا سطح انتزاع افاهیم نظیری داانیه ابیآهای اجتمیاعی کیال ایورد اطالعیه
بستگی دارد؛ به بیا بهتر هرچه سطح انتزاع افهوای در یزارههای نظری بیهتر باشآ ،اارا بیهتری
برای ارد کرد

ابآهای کال اجتماعی جود دارد .در نتیجه اطالعهکننآیانی که از ر شهیای

کمی بهره بردهانآ ،بایآ افهیوم انقیالب را بیه افیاهیم انتزاعییتیری همچیو خهیونت ،کهیمر
سیاسی ،بیثااتی ااننآ

تاآیل کننآ (ابراهیمی)33 :1311 ،؛ با این صف نمیتوا انتظار داشت

در اطالعه انقالب اسالای ایرا بتوا صرفات از ر شهای کمی بهره برد؛ چراکه از سیویی برخیی از
عواال تهریل دهنآه نیز رهیافت های ناظر به اطالعه انقالب اسیالای اییرا چنیآا در چیارچوب
کمی قرار نمی ییرنآ از سوی دیگیر اعییوم نیسیت افیاهیم انتزاعیی کیه نیام بیرده شیآ (همچیو
خهونت) اقعات بر انقالب اسالای ایرا انطاق باشآ؛ با جود ایین تعیاریف اختییف در انقیالب را
ایتوا در د سته کیی بررسی کرد :دستهای که انقالبهیای بیزرر را ایآ نظیر دارنیآ دسیتهای
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دیگر که انقالب را در اعنایی عام یسترده به اثابه تغیییر سیاسیی خهیونت بیار ایورد توجیه قیرار
ایدهنآ .یر ه ا ل یژیی اصیی انقالب را تحیول بنییادین اییداننیآ (ایور ،هیانتینتگو  ،لیف،
اسراچپل هابزبا م) یر ه د م به شااهت انقالب با قایع بوادث سیاسی دیگیر کیه ذکیر
رفت ،توجه نها ایدهنآ (اکهتاین ،کالورت ،تانتر ایآالرسری یار) .در ییر ه ا ل بیه دلییل
کم بود تعآاد نمونه یا اصادیق انقالب ،انتخاب ر شهای اتعارف ااتنی بر تحییل کمی

ااری

با اهرل ر به ر خواهآ شآ در یر ه د م با توجه به اینره انقالب ،پآیآه نادری در تاری ،جوااع
بهشمار نمیر د ،اطالعه

نیز به ر ش تحیییی خاصی نیاز نآارد (ابراهیمی.)33 :1311 ،

از نجا که پیچیآیی اسائل اجتماعی به بر ز ظهور نظرییات اتعیآد ییاه اتنیاقض در ایین
بوزه انجر ایشود ،طایعی است که در تایین اسائل اربوط به انقالبها نیز شاهآ این پیچییآیی
چنیا یونیایونی برخیوردار اسیت کیه شیایآ

تنوع باشیم .بنابراین بایآ یفت تعاریف انقالب از

نتوا به سادیی تعریف بریزیآهای از انقالب ارائه کرد؛ ااا قطعات عواال اهترکی برای ایین پآییآه
ای توا برشمرد؛ برای نمونه استنفورد کوهن بی

از ده تعریف از انقالب ارائه ایکنآ که بعضی از

ها عاارت است از« :تجآیآ بنای د لت»« ،تحول جااع بنیادین در اسطوره اسیط نظم اجتماعی»
«استحاله ساختار اجتماعی» (پناهی.)33 :1311 ،
پناهی با بررسی تعاریف اختیف انقالب (پنیاهی 42 :1311 ،تیا  )11بررسیی نسیات

هیا بیا

انقالب اسالای (هما  11 :تا  )14تعریف خود را اینیونه ارائیه اییکنیآ« :انقیالب ییک برکیت
جمعی توده ای فراقانونی است که به سرنگونی رژیم دیریونی اساسی سریع خاستگاه اجتماعی
(طاقاتی) نخاگا سیاسی باکم انجر ایشود» (پناهی.)11 :1311 ،
عواال شرل دهنآه این تعریف عاارت است از:
 1ی تودهای (اردای) بود  ،یعنی نآاشتن خاستگاه صرف نخاگانی یا طاقاتی.
 4ی فرا قانونی بود  ،یعنی تعارض جآی بقوقی قانونی با نظام باکم.
 3ی سرنگونی رژیم ،یعنی فر پاشی نظام باکم.
 2ی دیریونی اساسی ،یعنی اقطعی یا سطحی ناود تغییرات در سطح نخاگا باکم.
 3ی سریع بود  ،یعنی قابل پی

بینی ناود .

 2ی قائل به بر ز طاقات اجتماعی ی نخاگانی در نظام باکم سیاسی.
انوچهر احمآی نیز انقالب را با عنایت به انقالب اسالای اییرا  ،ایینیونیه تعرییف اییکنیآ:

 / 64دو فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی و دفاع مقدس

دوره جدید ،سال اول ،شماره اول ،بهار و تابستان 9314

«برکتیی ارداییی در جهییت تغییییر سییریع بنییانی ارزشهییا با رهییای اسیییط ،نهادهییای سیاسییی،
ساختارهای اجتماعی ،رهاری ،ر شها فعالیتهای برواتی جااعه که همراه بیا خهیونت باشیآ»
(احمآی.)43 :1317 ،
تفا ت این د تعریف در این است که پناهی به ارزشها با رها نگاهی نآارد ضمانتی برای
شرلییری نظام سیاسی جآیآ ساختارهای اجتماعی ارائیه نمییکنیآ .هیمچنیین نقی

رهایری

ر ش های بروات نیز اارا بر ز خهونت را در ر نآ انقالب نادیآه ایییرد .از سوی دیگر در
تعریف پناهی ،ابعاد سیع انقالب اسالای ایرا  ،زاینیههیا پیاایآهای
بنابراین تعریف اختار این پژ ه

پوشی

داده نمییشیود.

برای انقالب با نگاه به انقالب اسالای ایرا  ،تعرییف د م اسیت

که تعریفی بنیادی است؛ با جود این ایی تیوا ادعیا کیرد تمیاای تعیاریف ذکیر شیآه بیا اهیاهآه
تحوالت اجتماعی جآا کرد

ها از یرآیگر تفا ت قائل شآ ایا انواع

ها

در اقآاه ذکر شآ به ر ش ارسطویی به دست اآه است.
طاق تعریف ارائه شآه ایتوا عواال اساسی انقالب را در قالب شرل ذیل نها داد:

شکل :2عوامل اساسی انقالب

یونیه کیه
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عليهالسالم

انقالب از دید امام علی

شایآ نتوا در ایا کیمات یهربار نهج الاالغه اژهای که به طور خاص بر قوع انقالب داللت
داشته باشآ ،یافت این پژ ه

نیز لز اات در پی استخراج تعریف انقالب از دییآ ایهیا نیسیت؛ بیا

این بال ایر سیر تراایی اثات جوااع بهری را از یژییهای جااعه یمراه (همچو اوقعیت پی
از بعثت رسول یراای اسالایصَیَّىاهللُعَیَیْه َ له َسَیَّم) یا جااعهای انحیرف از ارزشهیا (همچیو جااعیه
غاز خالفت ایها ) به سمت جااعهای پیهرفته ااتنی بر ارزشها اصیول الهیی

اسالای در زاا

را یافیت .اایام عییی عیییهالسیالم بنیابر ضیر رت

انسانی در نظر داشته باشیم ،ایتوا عواال اساسی
ا ضاع سیاسی ی اجتماعی عصر خوی
صَیَّىاهللُعَیَیْه َ له َسَیَّم

یراای اسالم

فیسفه

از بعثیت پییااار

در اقاطع اختیف با یاد ری اوقعیت پی

 ،در اقع بعثت را به اثابه انقالبی عظیم ایداننآکیه ایرچیه

در اسیر تاری ،دستخوش انحراف شآه است ،ااا با تهریل بروات عیآل عییوی بیه اثابیه انقیالب
د م در دل انقالب اصیی ،ارزشهای اصیل اسالای را زنآه خواهیآ کیرد .از ایین دییآیاه یریی از
نزدیکترین تعابیر ااام عییهالسیالم از انقالب در خطاه شانزدهم نهجالاالغه دیآه ایشیود()4؛ نجیا کیه
ایها پ

از بیعت اردم ،سیاستهای اصیی بروایت خیوی

تماای عناصر اصیی انقالب

را بیر اییشیمارنآ در ایین خطایه

چنا که پیهتر یفته شآ به ر شنی جود دارد (جآ ل .)2

جدول : 6تطبيق عوامل انقالب با کالم امام
مؤلفه
نظام
ارزشها
قانون
نهادها

فرمایش امام

عليهالسالم
()4

()3

دگرگون شدن وضعیت جامعه و بازگشت از مسیر انحراف
()5

خویشتنداری و تقوی  /حقطلبی و ادای تکلیف الهی

() 6

()7

کتاب الهی ،آثار رسالت و سنت رسول خدا(ص)
()1

دگرگون شدن وضعیت جامعه
( )9و()11

()11

 /تعهد رهبر

()13

نخبگان

رهبری

آرمان

نجات و سعادت( / )13اجرای حق

مردم

عليهالسالم

 /جایگزینی نخبگان
()14

()15

آزمایش الهی

این خطاه به عنیوا نمونیهای از بیانیات اایام عیییهالسیالم  ،خطیوط اصییی نگیاه ایهیا را اهیخص
ایسازد .نگارنآه با دستهبنآی یزارههای ارتاط در نهیج الاالغیه بیه شیرل زییر در پیی تاییین نگیاه
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ااامعییهالسالم از انقالبهای اجتماعی بر اآ:
الف) گزارههای تجویزی شامل دو بخش:

 1ی یزارههای اربوط به اهآاف اصول.
 4ی یزارههای اربوط به ر ش ابزار.
ب) گزارههای توصيفی شامل پنج بخش:

 1ی یزارههای اربوط به تایینهای اعرفتی.
 4ی یزارههای اربوط به تایینهای اتافیزیری.
 3ی یزارههای اربوط به تایینهای تجربی.
 2ی یزارههای اربوط به تعیین ر نآهای کیی ،قیمر ها تعارضها.
 3ی یزارههای اربوط به پی بینیها پی یوییها.
با این جآاسازی ،افاهیم ناظر به اوضوع پژ ه

به د دسته کیی زیر قابل تفریک است:

الف) مفاهيم ناظر به فلسفه انقالبها:

این افاهیم خود در چنآ دسته به شرح ذیل قابل بررسی است:
 1ی شئو اختیف جوااع انسا (تایین فرین

انسا  ،هآف از فرین  ،یژییهیای ر بیی

ر انی انسا  ،ضر رت بعثت پیااارا  ،ضر رت تهریل بروات ،ضر رت جود باکم (صالح)).
 4ی بررسی ضعیت جوااع (با جآاسازی د نوع جااعه صالح جااعه ظالم).
 3ی سنتهای الهی تاری ( ،نتیجه ظیم).
 2ی ترییف انسا ها (اعانه ظالم اعانه اظیوم ،قیام).
ب) مفاهيم ناظر به رخدادهای پس از انقالب.

این افاهیم نیز خود در چنآ دسته به شرح ذیل قابل بررسی است:
 1ی انواع برواتها (عادل ظالم).
 4ی ظیفه بروات.
 3ی ظیفه اردم.
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جدول  :7مفاهيم اساسی استخراج شده
دستهبندی کلی

دستهبندی جزئی

مفاهيم اساسی استخراج شده

اهداف و اصول

اجرای عدالت /پایبندی به روابط درست اجتماعی /حفظ انسجام/
پرهیز از فتنه /پیروی از دستور دین  /استقامت در راه خدا /پیروی
از رهبر /مخالفت با رهبران جبهه باطل /تقوا پیشه کردن /عدم

تجویزی

مخالفت و رویارویی با حق /دوری از تعصب /دوری از تفاخر
روش و ابزار

جهاد در راه خدا /عدم پیروی از هوای نفس /نداشتن آرزوی دراز
 /تمسک به هدایت /مقابله با بدعتها /تقوا پیشه کردن /امر به
معروف و نهی از منکر /علمآموزی و پندپذیری /توبه و استغفار/
خردورزی /رعایت حقوق متقابل مردم و حاکم

تبیینهای معرفتی

دگرگونی ارزشهای جامعه بر مبنای رحمت /خطر نفاق /تفکرات
انحرافی /سپردن کارها به ستمکاران /دروغ /ستم /تفرقه /گم
کردن راه هدایت /پیروی از شیطان

تبیینهای متافیزیکی

انحطاط؛ نتیجه بیتوجهی به جهاد در راه خدا /زوال نعمتها؛
نتیجه گناه /رونق اقتصادی جامعه؛ نتیجه توبه

تبیینهای تجربی

تأثیرات محیطی و جغرافیایی بر اندیشه جوامع انسانی /تأثیر شیوه
زندگی بر حیات اجتماعی /انحراف مردمان با پوشاندن حقیقت
به عنوان شیوهای رایج در حکومتها /تأثیرات آلودگی جامعه به
مفاسد مختلف بهویژه اقتصادی /تباهی در اثر استبداد

توصیفی
تعیین روندهای کلی،

سقوط در اثر نافرمانی از رهبر /تباهی در اثر استبداد /حکم الهی

قلمروها و تعارضها

در زمینه کمتحمالن /عدم خشنودی و رضایت به زندگی مادی/
وفاداری به عهد برای جلوگیری از انحراف /اختصاص اصالح
کارها به اهل بیت

علیهمالسالم

و پرورش یافتگان ایشان /رعایت

حقوق متقابل مردم و حکومت منجر به رشد جامعه
پیشبینیها و

عذاب نتیجه پیمانشکنی /عبرت نگرفتن از رویدادها سبب

پیشگوییها

نابودی و انحطاط جامعه /دگرگونی سنت رحمت نبوی به درنده
خویی در ادامه فتنهها /سقوط جامعه در اثر نافرمانی از امام
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نتيجهگيری
دیآیاه ااام عییعییهالسیالم در تایین انقالبهای اجتماعی به تایین استعالیی از فیسیفه تیاری ،نیاظر
سنت های قطعیی الهیی در رخیآادهای تیاریخی اجتمیاعی تاییین شیآه اسیت .از

است که طی

دیآیاه ااامعییهالسالم برای تایین انقالبها بایآ عواال زیر را در نظر یرفت:
 1ی تعیین نسات انقالب با اسیر هآایت الهی.
 4ی تعیین نق

اردم در ر نآ انقالب.

 3ی اهآاف ضر ری پی

بینی شآه انقالب.

 2ی پیااآهای قوع انقالب.
 3ی نق

رهاری.

بنابراین ،انقالب بقیقی ،انقالبی است که اصالت انهأ برکت خیود را از اسییر هیآایت الهیی
(فیسفه بعثت پیااارا ) یرفته است ابعیاد جهیانی دارد .بیا نگیاهی دقییق بیه تحیییل پنجیاه ییک
نظریهای که در جآ لهای ابتآایی اآه بهخوبی ر شن است کیه انقیالب اسیالای اییرا بیه دلییل
نچه یژییهای انحصر به فرد این انقالب دانسته ایشود ،قابل انطااق تطایق با هیچیک از ایین
نظریات نیست .برخی از عواال اصیی این نظریهها را ایتوا در انقالب اسالای یافت ااا بعضیی از
ها با انقالب اسالای ایرا نساتی نآارد .نگارنآه اعتقآ است این اسیئیه تیا بیآ زییادی بیه دلییل
ر ش شناسی

نظریه هاست که توا ارائه تحیییی عمیق از انقالب اسالای ایرا را نیآارد .از ایین

ر ضر ری است با نگاه به عناصر ا همی همچو پیی

از ارائیه نظرییه انقیالب اسیالای نسیات بیه

تآ ین ر شی عیمی برای اطالعه انقالب اسالای ایرا اقآام کرد.
جآای از اهمیت دینی بود این انقالب ،که دست ردی بر سینه اآرنیسم انقالبهیای ایآر
است ،الزم است با توجه به شیعی بود بستر رخآاد این انقالب برای تایین صحیح چیارچوب نسیل
جآیآ نظریههای انقالب نگاه جآی به بیانات یهربار ااام عییعییهالسالم کرد؛ لذا نرته اصیی کیه الزم
است اورد توجه نظریهپردازا قرار ییرد این است که با توجه به دیآیاه اایام عیییعیییهالسیالم ،ر ش
اطالعه انقالب اسالای ایرا در نسل چهارم نظریههای انقالب چگونه بایآ باشآ.
با استخراج افاهیم اصیی از بیانات ااامعییهالسیالم اهخص است کیه ضیمن ااریا انطایاق عواایل
اصیی تعریف بریزیآه از انقالب با بیانات ایهیا  ،نگیاه

بضیرت ااییرعیییهالسیالم بیه انقیالبهیای

ضرورت تحول در روششناسی نظریههای انقالب با تأکید بر تبیین انقالبها از دید امام علی علیه السالم
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اجتماعی ،داانهدار دارای طیف سیعی از عواال است؛ به بیا دیگیر اییتیوا یفیت در درییای
اعارف ااام عییعییهالسیالم ،سربیقههای به هم پیوستهای از نگاه به جااعیه ،سیاسیت ،انسیا

هسیتی

جود دارد که اسئیه اهمی چو انقالب بایآ جیای خیود را در ایین بسیتر پییآا کنیآ ایین همیا
استخراج ر ش نظریهپردازی انقالب است .این سربیقهها به طور کیی عاارت است از1 :یی اعرفیت
خآا نآ اتعال 4ی هآف از فرین

انسا 3ی فیرین

دم 2یی هایوط دم 3ی یژیییهیای انسیا

جوااع انسانی 2ی ترسیم بحرا های انسانی ناشی از خأل اعنویت ،شیوبهیای فریری بیه عایارتی
دنیاخواهی (انحراف از اسیر اصیی) 7ی ضر رت فیسفه بعثت پیااارا

ترسیم راه ر شن هیآایت

(اسیر اصیی)  1ی ضر رت جود باکم (ظالم یا صالح) 1ی یژیی باکم ظالم 13ی یژییی بیاکم
صالح 11ی ترییف انسا در بروات ظالم در برابر ظیم 14ی ترییف انسا در بروات صالح 13
ی تفریک سعادت بقیقی از سعادت ظاهری اادی 12ی تایین سنتهای الهی (بریرفته از عییم الهیی
ااام

عییهالسالم

در اواردی با نگیاهی ظیاهری ،باصیل تجربییات

داستا های یذشتگا

یا پی یویی از فرجام اعاصرا

بضیرتعیییهالسیالم در قالیب بییا

ینآیا ).

بنابراین تماای انسا ها در طول تاری ،اخاطب کالم ایها هسیتنآ در اقیع ایهیا انسیانها را
اتوجه ترییف اصیی خوی

در هر اقطعی از تاری ،کرده است .با این تعایر ایتوا یفیت از نظیر

ااامعییهالسیالم انسا ها در ایا طیف د قطای قرار دارنآ که بر اآه از نوع جها بینی فرد است :قطب
دنیاخواهی قطب خرتطیای .قطب دنیاخواهانه به افاهیمی ااننآ ظییم ،بییایمیانی ،دل بسیتن بیه
دنیا ،ناجوانمردی  ...قطب خرتطیاانه به افیاهیمی چیو عیآل ،ایمیا  ،اسیتفاده از دنییا بیرای
اقاصآ غیر دنیوی ،جوانمردی ااننآ

ناظر است .بال این انسا است که بایآ جایگیاه خیود را

در این طیف یسترده ر شن سازد.
با نگاهی به سربیقههای برشمرده شآه از دیآیاه اایراوانا

عییهالسیالم

در اییابیم که اساسات فیسفه

قوع هر انقالب همانا بر اآه از دل تصمیم انسا بیرای برکیت در طییف خیرتطیاانیه قطیب
اعنوی است؛ چرا که این برکیت ایز ایاتی دارد کیه از اعتقیاد ایمیا بیه خآا نیآ اتعیال غیاز
ایشود تا هآف نهایی یعنی اقااه عآل تهریل برواتی ااتنی بر جهیا بینیی خیرتخواهانیه
پی

ایر د؛ لذا انقالب ،افهوای ذاتات اقآس است نمیتوا

را برای اطیالق بیه تحیوالتی بیه

کار برد که ر به سوی قطب دنیاخواهانه ایادی دارد .در دیگیر سیوی ،برکیت انسیا صیرفات در
جهت قطب دنیاخواهانه اادی اتض من ایز ااتی چو اعانه ظیم ظالم است لیذا انحطیاط بهیر
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در این اسیر تفسیر اییابآ؛ این در بالی است که برکت در اسیر خرتطیای ،بیتوجه به ابیوال
زنآیی اعیهت دنیایی فرد انرار کننآه

نیز نیست .نچه در این سطور به طیور فهیرده یفتیه

شآ در اقع بر اآه از تایینهای اعرفتی اایراؤانا

عییهالسالم

است.

از نظر تایینهای اتافیزیری نگاه ایها این است که برکت در طیف خرتطیاانه بتمات ایورد
لطف عنایت خآا نآ اتعال قرار ای ییرد در اقع دست خآا با جماعت است؛ ااآادهای غیای
پیر زیهای اعنیوی در پی

ایین برکیت خواهیآ بیود .از سیوی دیگیر برکیت بیه سیمت قطیب

دنیاخواهانه در جهت عر

برمتهای الهی است.

در این اسیر الزم است از تجربیات یذشته استفاده کرد .نرته جالب توجه این است که غالاات در
اواردی که ااام

عییهالسیالم

به بیا تجربیات یذشته اییپردازنیآ ،دقیقیات بیه ر ش اصیول نیاظر ،در

همین اسیر است که ر نآهای کیی ،قواعآ باکم بر هستی سینتهیای الهیی بیر ز ایییابیآ در
قالب پی یویی از بوادث ینآه ر اینمایانآ .شایآ در ر زیاری کیه بنییااییه در ا ج اقتیآار
سیاست بازی باشنآ ،کمتر کسی پیهگویی ایها را با ر ایکرد (ایوارد ایین چنینیی بسییار اسیت).
همگی اینها ناشی از تعارض یا هماهنگی با اهآاف اصول است که در رأس

ها اقاایه عیآل را

ایتوا نام برد ( ایرچه بایآ توجه کرد که اقااه عآل اتضمن اعانی دیگری همچو استقرار اانیت،
رفاه ،شروفایی اقتصادی ،توسعه پیهرفت  ...است) .شایآ بتوا این نگاه به تاری ،را فیسفه تاری،
جآیآی دانست که الزم است در تایین انقیالبهیا اسیتخراج نظرییههیای انقیالب ایورد توجیه
استفاده قرار ییرد.
نرته بائز اهمیت این است که تماای اواردی که یفته شآ با یرآیگر ارتااطی نایسستنی دارد
همگییی بایییآ در اسیییری هماهنییگ عمییل کنییآ .از دیییآیاه ااییامعییییهالسییالم نمیییتییوا بییه سییمت
خرتخواهی برکت کرد در بالی که ابزارها ،ر یررد دنیاخواهانه دارد؛ یا از سیویی نمییتیوا
اایآ ار به ر نآهای کیی به عنوا سنت های الهی باکم بر هستی بود به سمت قطب دنیاخواهانیه
برکت کرد .در یک کالم ایتوا یفت از دیآیاه ااام عییعییهالسالم انقالب اجتمیاعی افهیوای بیا
اصالت تعریف شآه در اسیر الهی است .هآف
قابل تعریف در پی فیسفه فرین

اقااه عآل ،برکت در

ترییف هر انسا

ر شهای برکت بایآ بر عآالت انسانیت ااتنی باشآ .در این

اسیر برمتهای الهی اآدرسانی ایکننآ باییآ از تجربییات یذشیته خیود یذشیتگا در ایین
اسیر استفاده کرد؛ با این پی

بینی که پییر زی از

بیزب خآاسیت بیرای تاییین ایین دییآیاه

ضرورت تحول در روششناسی نظریههای انقالب با تأکید بر تبیین انقالبها از دید امام علی علیه السالم
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(یعنی انقالب اسالای ایرا ) ضر ری است ر ش شناسی نظریههای

انقالب ،تحولی همهجاناه پیآا کنآ.
یاداشتها
 1ـ برای مثال لیلی عشقی نظریه ماوراءالطبیعهگرایانه خود را با نگاهی عرفانی مطرح میکند .این نظریه اگرچه
نقاط قوتی دارد در واقع تفسیری فروکاهیده با نگاهی عرفانگرایانه از وقایع مسیر انقالب است.
 3ـ نگارنده برای تبیین دیدگاه امام علی

علیهالسالم

بخشهای مختلف نهجالبالغه را مورد بررسی قرار داده و اسناد

پشتیبان مفصلی به این منظور تهیه کرده است که به دلیل حجم زیاد آن حذف شده است و در اختیار فصلنامه
قرار دارد.
 3ـ لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً وَ لَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً وَ لَتُسَاطُنَّ سَوْطَ الْقِدْرِ(نهجالبالغه ،خطبه .)16
 4ـ أَلَا وَ إِنَّ الْخَطَایَا خَیْلٌ شُمُسٌ حُمِلَ عَلَیْهَا أَهْلُهَا وَ خُلِعَتْ لُجُمُهَا فَتَقَحَّمَتْ بِهِمْ فِی النَّارِ أَلَا وَ إِنَّ التَّقْوَ مَطَایَا ُُلُلٌ
حُمِلَ عَلَیْهَا أَهْلُهَا وَ أُعْطُوا أَزِمَّتَهَا فَأَوْرَدَتْهُمُ الْجَنَّةَ(نهجالبالغه ،خطبه .)16
 5ـ إِنَّ مَنْ صَرَّحَتْ لَهُ الْعِبَرُ عَمَّا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْمَثُلَاتِ حَجَزَتْهُ التَّقْوَ عَنْ تَقَحُّمِ الشُّبُهَاتِ(نهجالبالغه ،خطبه .)16
 6ـ حَقٌّ وَ بَاطِلٌ وَ لِکُلٍّ أَهْلٌ فَلَئِنْ أَمِرَ الْبَاطِلُ لَقَدِیماً فَعَلَ وَ لَئِنْ قَلَّ الْحَقُّ فَلَرُبَّمَا وَ لَعَلَّ وَ لَقَلَّمَا أَدْبَرَ شَیْءٌ فَأَقْبَلَ.
 7ـ هَوَ الْیَمِینُ وَ الشِّمَالُ مَضَلَّةٌ وَ الطَّرِیقُ الْوُسْطَى هِیَ الْجَادَّةُ عَلَیْهَا بَاقِی الْکِتَابِ وَ آثَارُ النُّبُوَّةِ وَ مِنْهَا مَنْفَذُ السُّنَّةِ وَ
إِلَیْهَا مَصِیرُ الْعَاقِبَةِ(نهجالبالغه ،خطبه .)16
 1ـ حَتَّى یَعُودَ أَسْفَلُکُمْ أَعْلَاکُمْ وَ أَعْلَاکُمْ أَسْفَلَکُمْ(نهجالبالغه ،خطبه .)16
 9ـ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ(نهجالبالغه ،خطبه .)16
 11ـ وَ اللَّهِ مَا کَتَمْتُ وَشْمَةً وَ لَا کَذَبْتُ کِذْبَةً(نهجالبالغه ،خطبه .)16
 11ـ ُِمَّتِی بِمَا أَقُولُ رَهِینَةٌ(نهجالبالغه ،خطبه .)16
 13ـ لَیَسْبِقَنَّ سَابِقُونَ کَانُوا قَصَّرُوا وَ لَیُقْصِرَنَّ سَبَّاقُونَ کَانُوا سَبَقُوا(نهجالبالغه ،خطبه .)16
 13ـ شُغِلَ مَنِ الْجَنَّةُ وَ النَّارُ أَمَامَهُ سَاعٍ سَرِیعٌ نَجَا وَ طَالِبٌ بَطِیءٌ رَجَا وَ مُقَصِّرٌ فِی النَّارِ(نهجالبالغه ،خطبه .)16
 14ـ لَقَلَّمَا أَدْبَرَ شَیْءٌ فَأَقْبَلَ(نهجالبالغه ،خطبه .)16
 15ـ أَلَا وَ إِن بَلِیَّتَکُمْ قَدْ عَادَتْ کَهَیْئَتِهَا یَوْمَ بَعَثَ اللَّهُ نبیّکُم صَلَّى اهللُ عَلَیهِ وَ الِهِ(نهجالبالغه ،خطبه .)16
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