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 تبيين هاي فرهنگي انقالب اسالمي  در« ساختار و عامليت»
 

 1عليمحمد حاضريدكتر

 2محمدعاملي

 

 چكيده:
تبين هاي فرهنگي انقالب اسالمي به تعبييري از مهترين تبيين هاي بكار رفته در باب انقالب اسالمي محسوب ميشوند.چراكه به اذعان 

دا اسكاچپول،ميشل فوكو، مانوئل كاستلز،آنتوني گيدنز....(مهمترين خصيصه انقالب ايران بساري از نظريه پردازان اجتماعي)جان فوران،ت

اسالمي.....در آن است.اما به لحاظ نظري اين _برجسته بودن نقش متغيرهاي فرهنگي اعم از ايدئولوژي،رهبري،مذهب)تشيع(گفتمان سياسي

كه در بطن سنتهاي مختلف جامعه شناسي وجود داشته و دارد.در اين نوشتار  دسته از تبيينها خود متاثر از جريانهاي نظري متعددي هستند

سعي شده با در نظر گرفتن دوگانگي ساختار و عامليت به بررسي نظريه شناختي آن دسته از تبيين هايي در حوزه انقالب اسالمي بپردازيم 

د با گشايش يك بحث نظري به ماهييت روش فرانظري پرداخته و كه مشهور به تبيينهاي فرهنگي هستند.از اين رو در ابتدا سعي  خواهد ش

سپس با در نظر داشتن منطق موجود دراين روش به دسته بندي هاي مختالفي اشاره شود كه در آن انواع تبيين هاي انقالب به لحاظ نظري 

احصاء آن دسته از نظرياتي پرداخته شود كه  گونه شناسي شده است.در گام بعدي الزم است با ارائه يك تعريف از تبيين هاي فرهنگي به

 مشهور به تبيينهاي فرهنگي هستند.در نهايت ميزان گرايشات ساختار گرايانه و عامليت گرايانه در آنها مشخص خواهد شد.

   

 

 :مقدمه

تاكنون تبيين هاي مختلفي در پارادايمهاي متفاوتي در باب انقالب با گذشت نزديك به سه دهه 

ح شده است.اين تبيين ها بيشتر كاربست نظريه هاي مختلف جامعه شناسي،و در برخي اسالمي مطر

موارد روانشناسي در باب تغييرات كالن خاصه انقالب محسوب ميشوند.اين تبيين ها به سياق 

معمول رويكردهاي نظريه آزمايي به دنبال برجسته كردن خطوط خاصي از رخداد انقالب اسالمي 

نظرياتي هستند كه از دريچه آن انقالب اسالمي را مورد بررسي قرار داده اند.از  براي تاييدتجربي

اين رو ميتوان رخداد انقالب اسالمي را آوردگاه مناسبي بدانيم كه در آن نظريات مختلف به محك 

آزمون تجربي در آمده و ميزان واقع نمايي خود را در مواجهه با اين تغيير بزرگ مي آزمايند.عليرغم 

ود تبيين هاي مختلف در باب انقالب اسالمي اما به جز مواردي اندك، كمتر پژوهشي به تحليل وج

فرانظريه پژوهشهاي بكار رفته در مورد انقالب اسالمي پرداخته و آنر مورد بررسي نظري قرار داده 

است.در اين نوشتار هدف ،بررسي نظريه شناختي تبيين هاي انقالب اسالمي از دريچه يكي از 

دوگانگي هاي معروف نظريات جامعه شناسي ،ساختار و عامليت است.در واقع هدف اصلي اين 
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نوشتار سنجش و ارزيابي ميزان گرايشات ساختار گرايانه و عامليت گرايانه در تبيين هاي مربوط به 

انقالب اسالمي در خانواده تبيين هاي فرهنگي است.به ديگر سخن هدف آن است كه نشان داده 

شكال مختلف تبيينهاي فرهنگي تا چه حد متاثر از بينش ساختار گرايانه و تا چه اندازه تحت شود ا

 تاثير نگرشهاي عامليت گرايانه بوده اند. 

 نظري مباني(1

.چه، موضوع بررسي ما در براي بررسي موضوع ياد شده ميبايست  از روش فرانظريه سود جست 

ن هاي فرهنگي ارائه شده در باب انقالب اسالمي است اين مقاله صرفا بررسي ساختمان نظري تبيي

 و نه خود انقالب اسالمي.

منطقي و به تعبيري  –فرانظري بعنوان شكلي از اقسام متفاوت فراتحليل، رهيافتي تحليلي  پژوهش

نوعي رويكرد معرفت شناختي محسوب مي شود. در اين روش ماده مورد بررسي نه امر واقع كه 

استانفورد, و نظريه هايي است كه در يك حوزه خاص شكل گرفته است. ) ساختمان تبيين ها

 elliot ), 1999 :27 -279:1379لويد,- 28:1378كرايب,_141:1379

كالن اجتماعي از سويه هاي متفاوت نظري و به طريق  دادانقالب، به عنوان يك روي "

( مورد بررسي قرار ..صاددر پاراديم هاي مختلف علمي )جامعه شناسي،روان شناسي، اقت ياول

گرفته است. انباشت نظريه هاي مختلف در اين حوزه مجالي به پژوهشگران اين عرصه خواهد داد 

كه با تاملي فرانظري به ارزيابي منطق دروني نظريه ها پرداخته و از زواياي متفاوت ، شبيه آنچه كه 

 اين نظريه ها بپردازند.  ناسيدسته بندي و سنخ ش، به در خود علم جامعه شناسي ديده مي شود

 نيزبسترهاي تاريخي و ،محتوا،  ساختار , براساس،بيشتر  در اين حوزه نظريه ها گونه شناسي

موارد ياد شده را ميتوان در دسته بندي  .است )از واقعيت اجتماعي( شكل گرفتهسطوح تحليل آن

 :زير نشان داد.

هاي مختلف علمي : )روان شناسي،  براساس پاراديم نظريه هاي انقالب  گونه شناسي (1

 (taylor.1984جامعه شناسي اقتصادي( )

دسته بندي تئوري هاي مربوط به انقالب براساس محتواي ايدئولوژيك )نظريه مبارزه  (2

 ( 1374 ريهيگرايانه )بشكردطبقاتي ، واقع گراي سياسي ، همبستگي اجتماعي، كار

با تاكيد بر يه هاي انقالب نگرش تاريخي به شكل گيري نسل هاي متفاوت نظر (3

 ( goldeston.1980_ foran1993)تفاوت هاي نظري آنها

اجتماعي و  اقتصادي، تفكيك تئوري هاي انقالب بر اساس سطوح تحليل فرهنگي، (4

.اين دسته بندي را مي توان بر اساس تاكيد بر عامل مسلط يا حوزه اي سياسي
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غييرات كالن جامعه و انقالب باشد نيز زيربنايي كه تغييرات آن ميتواند تبيين كننده ت

 (1382, )كراولي تعبير كرد.

ساختار گرايانه و عامليت  هاي براساس تمايز بين گرايش نظريه ها گونه شناسي (5

 (1374گرايانه )مشيرزاده ،

، در چند دهه اخير در اين ميان انقالب اسالمي بعنوان يكي از رخدادهاي مهم  

شمار مي رود كه تاثير آن صرفا محدود به واقعيت هاي نوع خود از جمله وقايعي به 

 اين اجتماعي نبوده است. اين انقالب بسياري از رويكردها و نيز مكاتب نظري مربوط به

رخداد از بسياري  اين پيچيدگي هاي دروني ،حوزه را به تامل جدي واداشت. گو اين كه

بدان كمتر توجه شده جديدي است كه تا كنون  تئوريك پذيرش منظرجهات مستلزم 

بود كه مي  معتبريايران به عنوان يك واقعيت به مثابه داده  1357است. انقالب سال 

توانست بسياري از نظريه هاي مختلف را با بد اقبالي مواجه كند، )كه مثال بارز آن نگرش 

يه تاييدي باشد بر نظريه هاي ديگر )نظرمهر  ل بود( و ياپساختار گرايانه مد نظر اسكاچ

 عامليت گرايانه از آن جمله اند(.  هايبرخي از نظر و فرهنگي مكتب فرانسه 

يكي از راههاي مداقه در منطق دروني اين تحول كالن اجتماعي، تجزيه و تحليل تبيين 

 نظري نظريات و بعضا تقابل هاي موجود در عرصه جامعه شناسي،هاي ارائه شده از منظر مفاهيم 

تار درپي آنيم تحليل فرا نظري تبيين هاي فرهنگي انقالب اسالمي است. آن چه در اين نوش

 است. « عامليت»و « ساختار»براساس تقابل دير پا و شناخته شده 

ريشه هاي اين دوگانگي را مي توان در قالب تقابل هاي مختلفي چون كالن و خرد، فرد و 

قابل هاي ديگري چون ، اراده و كنشگر و ساختار جستجو كرد. دوگانگي فوق زماني كه با ت،جامعه 

، آرماني تلفيق شود، ابعاد دقيق تر و به تبع آن پيچيده تري به خود 5، مادي4، ذهني و عيني3الزام

 خواهد گرفت. 

الزم است جغرافياي موضوع و  ،پيش از پرداخت به تحليل فرانظري تبيين هاي ارائه شده

با تعيين سطوح تحليلي آن( مشخص شود.  )همراه يك مدل نظريمفاهيم مندرج در آن در قالب 

در اين پژوهش مراد از نظريه هاي ساختار گرايانه )و به تعبيري ديگر تبيين هاي ساختار گرايانه( 

، سطوح كالن اجتماعي و  مكانيسم علي مبتني براشاره به آن دسته از نظرياتي است كه در آن 

اشاره به آن دسته از  نيز دامنه اجتماعي هنسطوح پو زباني است. سطوح كالن و  نيساختارهاي ذه

                                                 
3 - voluntary and obligation 
4 - subject and object 
5 - material and  ideal 
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مولفه هاي اجتماعي است كه در سطحي وراي افراد نمود مي يابد و بطور معمول جنبه الزامي دارد. 

 (.368-369: 1376زر، ت)ري

ل دسته بندي است. در آن باين سطوح پهن دامنه اجتماعي در قالب عناصر ذهني و عيني قا

ا جنبه ذهني دارند، )مانند آنچه در قالب نظم اخالقي ، نظام صورت ساختارهاي اجتماعي ي

 ،اجتماعي نمود مي يابد( و يا كيفيتي انضمامي و عيني اعتقادي، نظام ارزشي، هنجارها، و وجدان

كه ساختارهاي عميق ذهني و  زباني نيز  .)بعنوان مثال ساختار طبقاتي ، نظام بوركراتيك و سياسي(

سازنده نوع  به كار مي رود , نشانه شناسي و بعضا روانكاوي ان شناختيبيشتر در تحليل هاي زب

. كاربرد اين نوع عناصر ساختاري متضمن هيچ نوع مكانيزم خاصي از تبيين هاي ساختاري است 

قلمداد   6يبه طور معمول تبيين هاي غير علّ ها نيست، از همين رو اين نوع تبيين تجربيي علّ

 (171:1379ل، ت)ليميشوند.

و انواع آن مطرح مي « عامليت گرايي» در برابر نقش ساختارگرايانه و اشكال متفاوت آن

شود. مفهوم عامليت اجتماعي به لحاظ معنايي تابعي از حوزه هاي مختلف نظري است كه مي توان 

 آن رادر موارد  چهارگانه زيردسته بندي كرد: 

از كنشگر و سازمان. اين نوع  عامليت به معناي هر نوع پارامتر اجتماعي فعال اعم (1

 1379 مفهوم از عامليت بيشتر در جامعه شناسي اروپاي قاره اي بكار مي رود)ريتزر،

:670-669.) 

عامليت اجتماعي به معناي كنشگرخالق ،صاحب اراده و آگاهي.در اين معنا عامليت  (2

ح صرفا به عنوان فردي در نظر گرفته ميشود كه عرصه عملكرد آن منحصر به سطو

خرد روابط اجتماعي است.اين معنا از عامليت درنظريه هاي چون كنش متقابل 

 نمادين،پديدار شناسي وروش شناسي مردمنگارانه نمود ميابد. 

گرچه اين رهيافت واجد  عامليت اجتماعي در معناي خاص نظريه ساختار بندي. (3

اعي واقعيتي نگرشهاي متفاوت نظري است اما به طور كلي از اين منظر عامليت اجتم

پويا و پيوستاري فرض مي شود كه يك سوي آن عناصر ساختاري وكالن و سويه 

ديگر آن سطوح خرد روابط اجتماعي  قرار دارد.گرچه در نهايت گرايش هاي مختلف 

( و يا 1970نظري در اين رهيافت گاه  به سمت عناصر كنشگرايانه)گيدنز

اما در نهايت تعريف آنها از مفهوم ( ميل ميكند،1982و آرچر 1990ساختاري)بورديو

 ( 2000عامليت اجتماعي متضمن نوعي نگرش تلفيقي و پوياست.)پاركر،

                                                 
6 - uncasual explanation 



 5 

عامليت اجتماعي در معناي خاص مكتب رئاليسم انتقادي. در اين رهيافت كه خارج   (4

از جامعه شناسي و بيشتر در قلمرو علوم سياسي و روابط بين الملل شكل گرفته است 

ت اجتماعي و ساختار, ديالكتيكي و تعاملي فرض ميشود. ازاين منظر نسبت بين عاملي

وجود دارد.مطابق با  راهبردي-رابطه ايبين ساختار و عامليت اجتماعي نوعي نسبت 

اين فرض عامل اجتماعي در اليه هاي متعدد گزينشهايي قرار ميگيرد و دست به 

تماعي قرار داده مي شوند.به انتخاب ميزند كه در نهايت ساختار ها در برابر عامل اج

همين خاطر برخي اين نظريه را در نهايت عليرغم سويه هاي تلفيقي آن,يك نظريه 

(از 1992(كولين هي)1979(بسكار) 1990متمايل به ساختار گرايي ميدانند.جسوب)

جمله شخصيت هاي مطرح اين نظريه محسوب ميشوند.)مارش و 

 ( 318:1378استوكر,

م عامليت اجتماعي بيشتر به آنچه كه در نظريه رئاليسم انتقادي و در اين نوشتار مفهو

ساختار بندي افاده مي شود، نزديك است. به عبارت ديگر مراد از عامليت اجتماعي در اين گفتار 

ارجاع به كنشگر انساني است كه به صورت فعال و خالق در قلمرو اجتماعي عملكرد خويش را 

عامليت گرايانه مستلزم نوعي هستي شناسي خاص است كه گاه در متجلي مي كند. اين نوع نگرش 

مكاتب نظري خرد چون پدار شناسي اجتماعي، كنش متقابل نمادين، روش شناسي مردمنگارانه و 

 در نهايت در نظريه نه چندان جامعه شناسي شده اگزيستانسياليسم نيز كم و بيش  نمود ميابد . 

محض و انقالب، عليرغم تاثير و تاثر از يكديگر  طبيعي است نظريه هاي جامعه شناسي

انعكاس تامي از يكديگر نيستند. از همين رو، در قلمرو نظريه هاي انقالب، صرفا اشكال خاصي از 

نظريه هاي جامعه شناختي فرصت ظهور يافته اندو برخي از نظريه هاي مربوط به انقالب نيز  

گرفته اند.به عنوان مثال مي توان به برخي نظريه خارج از قلمرو معمول علم جامعه شناسي شكل 

هاي موجود در پاراديم روان شناسي  ) نظريه محروميت نسبي، نظريه سركوب غرائز، نا هماهنگي 

شناختي ..( اشاره كرد.نظرياتي كه گرچه بنياد هاي نظري آن جامعه شناختي نيست اما در زمره 

 مهمترين نظريه هاي انقالب محسوب مي شوند. 

اگر خواسته باشيم مدلي شبيه آن چه كه در نظريه هاي جامعه شناسي مطرح است را در 

قلمرو نظريه هاي انقالب ترسيم كنيم قطعا مي بايست تغييراتي را در آن بپذيريم ، اما با الهام از 

( و 1982( جفري الگساندر )همان 476_484: 1371به نقل از ريتزر، 1980آراء جورج ريتزر)

( مي توان يك نمودار تحليلي را ترسيم كرد كه در آن نظريه ها براساس دو 1988وايلي)نوربرت 
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گانگي هاي قطبي موجود در جامعه شناسي، و نيز بر براساس سطوح تحليلي شان مورد بررسي 

 .  7قرار گيرند

 اين تقابل هاي دو قطبي شامل، موارد زير است:

 الف: عيني در برابر ذهني )مادي/ آرماني(

 : ارادي در برابر الزامي ب

 ج: خرد در برابر كالن

 د:فرد در برابر جامعه

دو قطبي هاي مورد نظر در مدل تحليلي ترسيم شده، به ما كمك خواهد كرد، تا، بين 

رويكردهاي فرهنگي در نظريه هاي انقالب و ساير گرايش هاي نظري )اجتماعي، روان شناختي 

آن را به تفكيك سطوح متفاوت، ذهني و عيني، خرد و كالن  سياسي و اقتصادي( تمايز قايل شده و

، ارادي و الزامي به نمايش بگذاريم. با در نظر گرفتن موارد فوق مي توان از اين نمودار براي 

آن است(، از ساير  جداكردن نظريه هاي فرهنگي) كه مهمترين مشخصه هاي اش  محتواي ذهني

انقالب اسالمي مطرح شده اند، استفاده نمود. با توجه به آن نظريه هايي كه به نحوي در تبيين هاي 

چه گفته شد، جدول زير را مي توان براساس مفاهيم و تقابل هاي دو قطبي ياد شده، به همراه 

 نظرات مندرج در آن ترسيم نمود. 

 

 

 

 

                                                 
. تقابل دو رويكرد كنش گرايانه و ساختارگرايانه در اين نوشتار صرفا يك جداسازي تحليلي و نظري است وگرنه ميتوان مجموعه اي از  7

را متصورشد كه در آن به نحوي تلفيقي به نقش كنشگر )عامليت(وساختار پرداخته شده است.با درنظر داشتن اين واقعييت ميتوان نظرياتي  

(ماهيت پويا و سيال دارند. در اين نوع نظريات رابطه 1378دو نوع نظريه را از هم تفكيك كرد.نظريات فرايندي كه به تعبيير ديويد مارش)

به نحوي پيوستاري يا ديالكتيكي در نظر گرفته ميشود.در نوع پيوستاري واقعييت اجتماعي در يك فرايند پويا از  اي ساختار و كنشگر

سطوح خرد )عملكرد كنشگر(آغاز شده و در نماي كالن)سطوح ساختاري( ظهور پيدا ميكند.نظريات 

در اين دسته جاي ميگيرند.گونه ديگري از ( 1986(بازورث)1986(كرپس)1979( )1979(بودون )1982(رونالدبرت)1981امرسون)

(و نظريه رئاليسم انتقادي  1986فيليپ آبرامز1990،بورديو1974،1976،1984نظريات فرايندي در قالب نظريه ساختار يابي)گيدنز

بين  ((نمود ميابد.در اين  شكل از نظريات فرايندي، رابطه1977تد بنتون 1975جان اوري1971راسل كيت1976،1998)روي بسكار

سطوح خرد و كالن به صورت ديالكتيكي فرض ميشود كه مطابق با آن واقعييت اجتماعي به نحوي دوسويه از تعامل اين دو سطح خلق 

ميشود.در مقابل دو گونه نظريات فرايندي)پيوستاري و ديالكتيكي(شكل ديگري از نظريات تلفيقي وجود دارد كه به تعبير مارگارت 

ت تحليلي)صرفا مفهومي(هستند.در اين نوع نظريات جدايي بين عامليت و ساختار بر اساس  نوعي نگرش (واجد تمايزا1982آرچر)

( جامعه شناسي چند بعدي 1996صرفا نظري ترسيم شده بدون آنكه قايل به چنين تمايزي در امر واقع باشند.سطوح چهارگانه الك وود)

 ( در اين دسته جاي ميگبرند.1982(چرخه مورفولژيك آرچر)1984(نظريه نظام اجتماعي هابرماس)1982جفري الگزندر)
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 (1جدول شماره) 

 مادي/الزامي                      عه()جامكالن عيني هنجاري/الزامي                      )جامعه(كالن ذهني

 –: چالمرز جانسون،افسانه نجم آبادي نظريه اجماع ارزشي -

 ادوارد ترياكيان

: اميل دوركيم،كورن هاوزر، هانا آرنت، حميد نظريه جامعه آنوميك

 عنايت

: جف گودوين، مايكل مان، تدا نظريه دولت محور -

 اسكاچپول، فريده فرهي

كارل ماركس،  فردريك انگلس,محمد : نظريه اقتصاد سياسي -

 علي كاتوزيان

 : ساموئل هانتيگتون:  يرواندآبراهامياننظريه نوسازي -

: تموتي كراولي، جك گلدستون,تدا نظريه ساختاري -

 اسكاچپول

 : امانوئل والرشتاين، شاهين گرامي، نظريه نظام جهاني -

 :گو اندر فرانك ، كارل فوئنتسنظريه وابستگي -

 : جان فورانيدنظريه وابستگي جد -

 مادي/ابزاري                       )فرد(خرد عيني هنجاري/ارادي                        )فرد(خرد ذهني

: جان فوران ، بابي سعيد، علي محمد حاضري نظريه گفتماني -

 ,منصور معدل

: ويليام سيوول ، آن سوييدلر، آليسون بريسك رويكرد نمادين -

نت ,اريك سلبين، ميشل فوكو، , فورست، كلبرن،  آن ها

مايكل فيشر، مانوئل كاستلز، اليويه روا، ليلي عشقي، حسين 

 حسيني 

 : ويلفردو پاره تو، مديچي تايلسين، نظريه نخبه گرايانه -

: چارلز تيلي، اي ابرشال، بي اسيم , ام زالد، نظريه سازماني -

 مك كارتي

ر، : ميدالرسكي، ، تد رابرت گر،گشوندنظريه روان شناسي -

 جيمز ديويس

: منكور اولسون، وي تايلور ,دبليو نظريه اختيار عاقالنه -

 گامسون ,دي بي گرين ، دي پي گرين, اي برتون 

 : مك آدام، جو فريمننظريه نهادي -

 

 

 (جامعه آماري پژوهش)انواع تبيين هاي فرهنگي(2

ماهيت تبيين سوال ديگري كه در اين نوشتار ميتواند مورد بحث قرار گيرد پرسش پيرامون 

 .هاي موسوم به تببين هاي فرهنگي است
مفهوم تبيين هاي فرهنگي در قلمرو نظريه هاي انقالب در نوع خود مفهومي مبهم و  

اسكاچپول همصدا بود،و اساسا چنين مفهومي را از اساس مهمل دانست،و  پرمناقشه است. ميتوان با

وح كالن  واقعيت اجتماعي عناصر ذهني بي هدفي در سط» مولفه هاي دروني آن را

( و يا آنكه مانند گودوين آن را صرفا رويكردي فرايندي و تفريدي 1382:155دانست.)فوران,«

شمرد)همان(. صرف نظر از نگرشهاي انتقادي و جانبدارانه ميتوان معاني زير را به عنوان تعاريف و 

 برداشت هايي دانست كه از تبيين فرهنگي ارائه مي شود. 

 رهنگي به مثابه رويكردي عامليت گرايانه )در برابر رويكرد ساختار گرايانه(تبيين ف (1

 (10) در برابر رويكرد تعميمي9و فرايندي 8تبيين فرهنگي به عنوان رويكردي تفريدي (2

                                                 
8 - Idiographic 
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تبيين فرهنگي به عنوان رويكردي كه مكانيزم علي در آن مبتني بر عناصر و پديدهاي  (3

 فرهنگي مي باشد. 

يش روي اين نوشتار )دوگانگي عامليت و ساختار در تبيين هاي با توجه به پرسش پ

فرهنگي( مناسب ترين تعريف و در عين حال پرطرفدارترين آن، تعريف سوم از تبيين هاي 

فرهنگي است. در اين نوع نگرش، تبيين فرهنگي به جهت موضوعات مورد بررسي شان از ساير 

ين هاي فرهنگي به آن دسته از تبيين هايي گفته مي تبي اين منظراشكال تبيين ها جدا مي شود. از 

آن مكانيزم علي معطوف به، كاربرد سمبوليك نظامهاي اسطوره اي، شكل گيري  در شود كه

  است.يك تگفتمان انقالبي ، تحوالت معرفتي، و رهبري كاريزما

، سيوول و 1995، بريسك 1379، مهر آيين 1380، حاضري1379)مشيرزاده 

 ( 1382كلبرن

مطابق با تعريف فوق از تبيين هاي فرهنگي مي توان در قالب موضوعات مشخص تر 

 محتواي تبيين هاي فرهنگي را در قالب مقوله هاي زير معرفي نمود. 

 تاكيد بر تحوالت معرفتي: )حاضري ...( -1

تاكيد بر هنجارها، ارزشها، خاطرات و آيين هاي مذهبي و يا به تعبير فوران فرهنگ   -2

 وران ،فيشر،ديگارد،.. (مقاومت. )ف

كاربرد سياسي اسطوره ها  و عناصر سمبوليك تاريخي و مذهبي در فرايند  -3

 انقالب)فوكو ،فيشر،عشقي،..( 

تاكيد بر جلوه ها و مولفه هاي ضد مدرنيستي و ضد سكوالريستي انقالب و بازگشت  -4

 به ارزشهاي سياسي و هويت مذهبي )معنويت سياسي(. )فوكو، نجم آبادي(

 يد بر پيوندهاي ارگانيك بين روحانيت شيعه و مردم )رفيع پور،الگار،حاضري،..(تاك -5

تاكيد بر فروپاشي اجماع ارزش و نظام اخالقي و شكل گيري يك نظم اخالقي  -6

 جديد)ترياكيان، نجم آبادي ,عنايت( 

تاكيد بر انقالب اسالمي به عنوان يك گفتمان معارض با مدرنيته و شكل يگري يك  -7

 يد فرانوگرايانه )سعيد،حاضري،معدل، تاجيك(گفتمان جد

تاكيد بر عناصر ارادي و عامليت گرايانه )روشنفكران,نخبگان و روحانيون( در مقابل  -8

  تفاسير جبرگرايانه و ساختار گرايانه )فوكو، اسكاچيول، فرهي(

                                                                                                                                            
9 - processing 
10 - nomothetic 
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بامشخص شدن موضوعات حال وقت آن است كه جامعه آماري تبيين هاي فرهنگي را تا 

با برشهاي مختلف نظري از يكديگر متمايز كرده تا در ابعاد مختلف بدان پرداخته و  حد ممكن

زواياي پنهان آن را آشكار كنيم. با توجه به تبيين هاي ارائه شده، مي توان تبيين هاي فرهنگي را 

 درچهار دسته متفاوت گونه شناسي كرد. 

روپاشي اجماع ارزشي و نظم :در اين رهيافت انقالب نتيجه فالف: رهيافت اجماع ارزشي

 .اخالقي است

:اين رهيافت مبتني بر اين فرض است كه انقالب به ب: رهيافت گفتماني )ايدئولوژيك(

  و به دنبال آن كنش جمعي انقالبي است. پيامد شكل گيري گفتمانهاي انقالبي فرايندعنوان يك 

ريشه هاي كنش انقالبي اين نوع نگرش به دنبال فهم  ج: رهيافت فرهنگ عامه )نمادين(:

 است  يك جامعه  در آداب،اعتقادات،باورها،مناسك،وساير عناصر موجود در زندگي عادي مردم

:رهيافت اخير يك تبيين خالص فرهنگي به حساب نمي آيد بلكه،دراين د: رهيافت تلفيقي

 ي است.نوع تبيين انقالب نتيجه تلفيق عناصر فرهنگي با متغييرهاي ديگري از عناصر اجتماع

پرسشي كه اكنون مطرح ميشود آن است كه بادر نظر گرفتن تعريف پذيرفته شده از تبيين  

فرهنگي كه در سطور قبل بدان اشاره شد،تبيين چه كساني را ميتوان در زمره تبيين هاي فرهنگي 

 دانست؟

 با ارجاع به با در نظر گرفتن تعريف و نيز  مشخصه هاي هشتگانه تبيين هاي فرهنگي و

كتب،مقاالت،و ساير اسناد علمي، ميتوان دريافت تبيين هاي ارائه شده در خصوص انقالب اسالمي، 

 .11ازسوي شخصيت هاي زير در اين مجموعه قرار ميگيرند
 (2جدول شماره )

 ( 1381حسيني1377سمتي1375مشيرزاده1379مهرآئينمنابع )

 حسين حسيني

 ف حسينصآ

 علي محمد حاضري

 حميد عنايت

 جيمز بيل

 افسانه نجم آبادي

 ليلي عشقي

 گلندهمري 

 ويخشاهرخ ا

 ين برومژهيستكر

 هادي سمتي

 

 ميشل فوكو

 اليويه روا

 من كالدرافور

 ين ژامبهستكري

 عادله فردوس

 منصور معدل

 نوشين ياوري

 

 سعيد بابي

 پير ديگارد

 سعيد ارجمند

 عبدالعزيز ساچدينا

 ينذحسين ال

 حامد الگار

 نيكي كدي

 

 مايكل فيشر

 عزيزيوبن

 مانوئل كاستلز

 سربرني محمدي

 آذر طبري

 حميد رضا اخوان

 مري آن براكت

 

                                                 
. ناگفته پيداست كه بسياري از تبيين هاي ارائه شده يكسره فرهنگي نبوده بلكه در ساختار نظري اين تبيين ها، مولفه هاي غير فرهنگي  11

 ياسي( نيز گنجانده شده است)نظير مسايل اقتصادي، اجتماعي و س
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 (گزينش نمونه هاي آماري3

در اين بخش الزم است نمونه هاي آماري خود را از مجموعه جامعه آماري جدا كرده و 

 به صورت خاص به تجزيه وتحليل ساختمان نظري آن بپردازيم.

ط پژوهشگران فوق فقط دونمونه آن ،در قلمرو تبيين هاي از مجموعه موارد ارائه شده توس

شونداين موارد مربوط به تبيين هاي مطرح شده توسط فرهنگي از نوع اجماع ارزشي محسوب مي

 ( مي باشد. 1377( و افسانه نجم آبادي)1359حميد عنايت)

ور (منص1379رهيافت گفتماني نيز محدود به تبيين هاي ارائه شده توسط بابي سعيد)

(محمدرضا 1381( حميد رضااخوان مفرد)1377(علي محمدحاضري)1382معدل)

 (است، كه همه موارد ياد شده مورد تحليل قرار خواهند گرفت. 1378تاجيك)

اما تعداد موارد ارائه شده در حوزه تبيين هاي فرهنگ عامه و نيز تبيين هاي تلفيقي به 

 ن ميباشد.جهت كثرت موارد مستلزم گزينش موارد خاصي از آ

معيار گزينش در اين اين بخش انسجام و نيز وجود يك چارچوب نظري مشخصي است 

كه صرفا در برخي از موارد ارائه شده ديده مي شود.بسياري از تبيين هاي ارائه شده در اين دو 

باشند و پژوهش هاي مطرح شده توسط آنها بيشتر قلمرو فاقد يك چارچوب نظري مشخص مي

معمولي از مناسبات علي معلولي اجتماعي بدون آنكه داده هاي مطرح شده ذيل يك پرداختي است 

چارچوب نظري و روش شناسي خاص قرار گيرد.به همين دليل در اين بخش با كنار نهادن 

مواردي از اين دست صرفا آن دسته از تبيين هايي مورد تحليل قرار خواهند گرفت كه معرفهاي 

د نظر)فرهنگ عامه و تلفيقي(باشند از همين رو در رهيافت تبيين هاي مناسبي براي رهيافت هاي م

(،مايكل 1381(،حسين حسيني)1377فرهنگ عامه تبيين هاي ارائه شده توسط ميشل فوكو)

(،الويه 1377(،پير ديگارد)1380(،مانوئل كاستلز)1379( ،ليلي عشقي)1994،1980فيشر)

موارد ارائه شده توسط نيكي كدي،تدا ( و نيز در قلمرو تبيين هاي تلفيقي 1379روا)

( مورد بررسي قرار 1990،1377(،فريده فرهي)1382،1377(،جان فوران)1376اسكاچپول)

 خواهند گرفت.  

 (تحليل فرانظري تبيين هاي فرهنگي 4

دراين جا سعي مي شود با توجه به برش هاي طرح شده، در سطوح متفاوت )عيني و 

فرا نظري تبيين هاي فرهنگي پرداخته و متناسب با برشهاي ياد خرد و كالن( به تحليل  –ذهني 

 شده ميزان گرايشات ساختاري و عامليت گرايانه را در بعد عيني و ذهني نشان دهيم.
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سطوح تحليل هر يك از تبيين هاي ارائه شده را همراه با مولفه هاي  3جدول شماره  

 دروني آن را نشان مي دهد. 
 (3جدول شماره )

هني كالن ذ

 «ساختارگرايانه»

x1 – تعارض فرهنگي و فروپاشي نظم اخالقي و اجماع ارزشي 

x2 – فرهنگ مقاومت و اعتراض 

كالن عيني 

 «ساختارگرايانه»

y1- هاي توسعه و نوسازي )توسعه شتابان و نامتوازن(هاي اجتماعي و اقتصادي پيش آمده از برنامهتاكيد بر بحران 

y2- شات گرفته از تغييرات جمعيتي و مهاجرتهاي نتاكيد بر بحران 

y3- )تاكيد بر انسداد سياسي )نظام تك حزبي، فقدان مشاركت سياسي، نظام سركوب گر 

y4- ها و اتحاد بين طبقات اجتماعيهاي اجتماعي مستقل و كارآمد براي بسيج تودهوجود شبكه 

y5- وجود تعارضات و تضادهاي بين طبقات اجتماعي و حكومت 

y6- هاي امپرياليستي، المللي )توسعه وابسته، بحران مشروعيت ناشي از وابستگي به قدرتاكيد بر تاثير متغيرهاي بينت

 المللي براي اصالحات(.فشار بين

 تحوالت معرفتي در مذهب شيعه )توسط نخبگان مذهبي( -Z1 «گرايانهكنش»خرد ذهني 

Z2- هاي هاي شيعي و قرار دادن آن در بطن كنشا و كاربرد اسطورههبازيابي و باز انديشي در نظام معاني، سمبل

 انقالبي

Z3- تاكيد بر شخصيت كاريزماتيك و شخصيت موثر امام خميني در فرايند انقالب 

Z4- تاكيد بر ائتالف كارآمد بين نخبگان مذهبي و روشنفكران و در مجموع نقش نخبگان فكري و مذهبي 

Z5-  و گفتمان انقالبي توسط كارگزاران انقالب و طرح حكومت و هويت اسالميبر ساختن و خلق ايدتولوژي 

 نارضايتي كنشگران از وضعيت اقتصادي و انتظارات فزايندة آنها از دولت بعد از رفاه نسبي اقتصادي -P1 «گرايانهكنش»خرد عيني 

 

تارگرايانه با تحليل نظريه شناختي  تبيين هاي فرهنگي ارائه شده مي توان گرايشهاي ساخ

و عامليت گرايانه آن را مشخص كرد.با توجه به محدود بودن تعداد رهيافت اجماع ارزشي)صرفا 

 دو مورد(و رهيافت گفتماني )پنج مورد( تمامي آنها مورد بررسي فرانظري قرار ميگيرند.

 

 با در نظر گرفتن چارچوب نظري تبيين هاي ارائه شده ونيز جزييات دروني آن, كه در جدول

( تعريف شده، ميتوان مفردات زير را  p1( تا )  x1معرفي شده و براي هر گزينه موارد) 3شماره 

 نشان داد . 5متناسب با برشهاي زير در جدول شماره 

 (4جدول شماره )

     مفروضات كنش گرايانه       مفروضات ساختارگرايانه    

سطح كالن     
 ذهني

  خردعيني   خرد ذهني      سطح كالن عيني

 هاي فرهنگيرهيافت x1 x2 y1 y2 y3 y4 y5 y6 z1 z2 z3 z4 z5 p صاحب نظران

 رهيافت  +  + + +   +  + + + + حميد عنايت

 اجماع ارزشي  +  +    + +   + + + آباديافسانه نجم

   +  + + +  + + +  + +  رضا اخوانحميد
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 رهيافت  +  +      +  +  + بابي سعيد

 گفتماني  +   + + +   + +  +  معدل منصور

   + + + + +   +      محمدحاضريعلي

   +  + +        +  محمدرضا تاجيك

   +  + +        + + ميشل فوكو

   +  + + +   +    + + حسين حسيني

 رهيافت  + + + + +   +   + + + مايكل فيشر

 فرهنگ  + + + + +      +  + ليلي عشقي

 عامه  + +  +    + + + + + + ل كاستلزمانوئ

   + + + + +   +    + + پيرديگارد

   + +  + +         اليويه روا

  +  + + + + +  + + + +   نيكي كدي

 رهيافت  +  + +  + + + +  +   تدا اسكاچپول

 تلفيقي + + + +   +   + + + +  جان فوران

   +  +   + + + +  + +  فريده فرهي
 9 12 11 5 8 11 4 5 10 14 15 8 17 2  

 

  

كنش / »( به نحوي اختصاري ،با عنايت به محورهاي   4داده هاي تفضيلي جدول شماره )

 ( نشان داده شده است.6(و )5با وضوح و صراحت بيشتري درجداول)«عين / ذهن »و « ساختار

 

 

 

 ( 5جدول شماره )

 «رايانه و ساختارگرايانه در دو سطح عيني و ذهنيفراواني مفروضات كنش گ»

 مفروضات كنش گرايانه مفروضات ساختار گرايانه

 عيني ذهني عيني ذهني

21 44 64 2 

65 66 

 

 (6جدول شماره )

 «فراواني مفروضات عيني )سياسي، اجتماعي، اقتصادي( و ذهني )فرهنگي(»
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 مفروضات ذهني مفروضات عيني

 كالن خرد كالن خرد

2 44 64 21 

46 85 

 

 نتيجه گيري نهايي(_5

 توان دريافت:ميداده هاي فوق, با استناد به

هاي فرهنگي است. ـ بيشترين تأكيد در وهله نخست به عناصر ذهني، بعنوان اصل و اساس پديده1

 ، اين مسئله چندان دور ازهستندهاي فرهنگي مورد بررسي، تبيين هبا در نظر داشتن اين كه مجموع

ي هاي انقالب بر مفاهيم و مفروضات ذهناين شكل از تبيين ي درباشد، كه تمركز اصلذهن نمي

 باشد.

هاي كه تبيين ،شواهد نشان ميدهدـ با در نظر داشتن دوگانگي ساختار و كنشگر )عامليت(2

 .بر مفروضات و مفاهيم كنش گرايانه تأكيد دارند مورد(66)فرهنگي انقالب اسالمي بيشتر

ها بيشتر ناظر رود، اين گونه از تبيينهاي فرهنگي انتظار ميمانطور كه بطور معمول از تبيين. ه3

 17هاي ارائه شده بيشترين تاكيد بر )بر سطح خرد )عامليت گرايانه( ذهني است. از مجموع تبيين

به مورد( مقولة بر ساختن ايدئولوژي و گفتمان انقالبي و يا طرح ايدة حكومت اسالمي است. 

، مورد آن به مقوله فوق ارجاع داده شده است، و 17دهشمورد  تبيين ارائه  18عبارت ديگر در 

تر آن كه دو مورد ديگركه از جهت كمي بيشترين تاكيد را به خود اختصاص داده اند باز جالب

 مربوط به سطح خرد ذهني است كه در اين ميان تاكيد بر نقش رهبري امام خميني چه در مقام يك

مورد( نشان دهنده اهميت مقوله فوق  15رهبري كاريزماتيك و چه به عنوان مهمترين رهبر فكري )

هاي ارائه شده است. مورد سوم نيز مربوط به بازيابي معاني و كاربرد خالقانة نظام در ميان پژوهش
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كيد در ها و رويدادهاي مذهبي شيعي است. با اين تفاسير بيشترين تامعاني و سمبوليك اسطوره

 هاي ارائه شده به ترتيب به موارد ياد شده زير است.تبيين

الف( بر ساختن و خلق هويت ايدئولوژي و گفتمان انقالبي و طرح ايدة حكومت اسالمي 

 مورد تبيين ارائه شده( 18مورد از  17توسط كارگزاران انقالب اسالمي )

موردتبيين ارائه  18مورد از  15)ب( تاكيد بر رهبري كاريزماتيك و هوشمندانه امام خميني 

 شده(

مورد از  14ها و رويدادهاي تاريخي مذهب شيعه )ج( تاكيد بر كاربرد خالقانه نمادها، اسطوره

 مورد تبيين ارائه شده( 18

هاي فرهنگي ضرورتاً  محدود به عناصر عامليت گرايانه . برخالف تصورات معمول تبيين4

مان طور كه در جدول نشان داده شده است، دو مقوله  ( ه1382شوند.)كراولي محسوب نمي

مورد(  12) «فرهنگ مقاومت و اعتراض »مورد( و 9) «فروپاشي نظم اخالقي و اجماع ارزشي»

هاي فرهنگي را به خود بعنوان مقوله هاي مربوط به سطح كالن ذهني، قسمت مهمي از تبيين

هاي فرهنگي با ماهيت خاصي از تبييناند كه اين خود نشان دهنده وجود شكل اختصاص داده

 ساختارگرايانه است.

. نكته ديگر برجسته بودن عناصر متغيرها و مفروضات مبتني بر ساختارهاي غير فرهنگي 5

مورد( در حوزه عناصر ساختاري  6( بيشترين عنوان )4)عيني( است. مطابق با جدول  شماره )

هاي سايل اجتماعي، اقتصادي، سياسي در تبيينعيني ديده مي شود كه اين خود بيانگر اهميت م

هاي تلفيقي بيشتر و در ارائه شده فرهنگي است. طبيعي است وجود چنين متغيرهايي در تبيين

 هاي مربوط به رهيافت فرهنگ عامه )به جهت سطح خرد و عامليت گرايانه آن( كمتر باشد.تبيين

م  دروني )اعتبار و يا منطق دروني( بدون شك يك تييين مناسب ميبايست داراي انسجا . 6

مناسبي باشد و اين خود مستلزم متعهد بودن يك تبيين به يك چارچوب نظري مشخصي است كه 
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هايي ارائه تبيينمتناسب با آن داده هاي اجتماعي گردآوري و چينش  شده باشند. اما با تدقيق در 

اي مورد بررسي بدان دچار شده ما شاهد نوعي التقات نظري آشكاري هستيم كه تبيين ه شده

اند.به عنوان مثال ،در ميان تبيين هاي ارائه شده مي توان به وفور داده هاي متفاوت و متعارضي را 

ديد كه بدون هيچ منطق نظري كنار هم قرار گرفته اند.بدون شك، در كنار هم قرار گرفتن سطوح 

اده گرايي و الزام/مادي و آرماني( در متعارضي از واقعيت اجتماعي)خرد و كالن/ذهني و عيني/ار

قالب يك تبيين بيانگر سستي منطق دروني يك تبيين خواهد بود.چنين التقات نظري بيشتر در قالب 

تبيين هاي تلفيقي و فرهنگ عامه ديده ميشود. از ميان دو گونه ديگر ،تبيين هاي  اجماع ارزشي 

ني)ايدئولوژيك( را نيز به لحاظ ماهيت پيوستاري دچار شده اند.تبيين هاي گفتما كمتر به اين مسئله

 آنها)حركت از سطوح خرد به كالن(، نمي توان از اين منظر مورد نقد قرار داد.

هاي مربوط به فرهنگ عامه كه بيشتر مبتني بر اصول مردم شناختي )خاصه نوع . اقبال به نظريه7

هاي ب است. تقريبا در تمامي تبيينگرايانه انقالذهني و خرد آن( است، مبيين اهميت بعد كنش

توان به اشاراتي دست يافت كه مبين اهميت نقش كنشگر اجتماعي در فرايند انقالب ارائه شده مي

اسالمي است. جالب تر آنكه به استثناي يك مورد )تبيين حسين حسيني( ما شاهد تاكيد بر سطوح 

هاي ارائه يم. اگر چه اين اقبال در تبيينكالن و عناصر ساختارگرايانه )چه ذهني و چه عيني( هست

 گرايانه خاصه نوع ذهني آن است.شده بيشتر معطوف به عناصر كنش

كمتري  شده است. به  توجه ميان  به سطح خرد عيني اين . نكته جالب توجه آن است كه در8

يافت. با توجه به  ها اثريتوان از اين مولفهجز اشاره بسيار كوتاه نيكي كدي و جان فوران، كمتر مي

رسد. چرا كه اين سطح صرفا توجهي چندان عجيب به نظر نميها )فرهنگي( اين كمماهيت تبيين

هاي مادي و سودجويانه كنشگر اجتماعي توجه دارد و اين مسئله چندان در ابعاد آرماني و به كنش

انگر موضوع مهم ديگري است بي تواند ظهور يابد و يا با آن تلفيق شود.البته ،اين مسئلهارزشي نمي
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،كه اين خود اشاره داردبه ماهييت انقالب اسالمي بعنوان يك كنش جمعي معطوف به ارزش  و آن

 .12نقش عناصر سود جويانه را چه در سطح كالن و چه در سطح خرد كم رنگ ميكند

ت تاريخي و بايست در ماهيهاي متعارف انقالب در تبيين انقالب اسالمي را ميناتواني نظريه .9

به نحوي كه استخراج يك نظريه عام از طريق ارجاع  .نيز شرايط خاص نظام اجتماعي ايران دانست

را تا حد زيادي مشكل  اسالمي براي تبيين انقالب،به انقالب ايران و يا كاربست يك نظريه خاص 

هاي دي كه در تبيينبا سابقه بيش از هزار ساله )موار اجتماعي و فرهنگي سازد. وجود متغيرهاييمي

( و نيز مناسبات فرهنگي بدان اشاره شده است…فوكو از سوي عشقي، ديگارد فيشر،  ارائه شده

كه نمود عيني آن همان چيزي است كه فوكو آن را ميكروفيزيك  )خاص مردم در زندگي روزمره

است كه تا حدي  كرده انقالب اسالمي ايران را تبديل به رويدادي غامض و پيچيده (،نامدقدرت مي

از همين مي شوند. سردرگمي  در مواجهه با آن دچار  هاي معمول در مطالعه انقالبرهيافت

هاي فرهنگي ارائه شده براي انقالب اسالمي بيشترين حجم را به خود اختصاص روست كه تبيين

 .داده است

ئه شده در اين رساله، هاي ارابا در نظر گرفتن مكانيزم علّي موجود در انواع مختلف تبيين .10

 را از يكديگر تفكيك كرد. از تبيين هاي فرهنگي توان سه نوع متفاوتمي

 الف: رويكرد ساختاري: 

در اين شكل از تبيين، مكانيزم علي متوجه ساختارهاي اجتماعي است. كه گاه ظهوري انضمامي و 

اسكاچپول، فرهي، ديده شد( و  هاي ارائه شده از سوي جان فوران،عيني دارند )شبيه آنچه در تبيين

گاه ناظر بر عناصر ساختاري، اما ذهني و هنجاري هستند. )بعنوان مثال تبيين ارائه شده از سوي 

نجم آبادي و عنايت(. در اين نوع تبيين بنابر مقتضيات آن، تنگناهاي موجود در ساختارهاي 

شود و عاملين اجتماعي توجه ميشوند، و كمتر به كنشگر اجتماعي علت انقالب در نظر گرفته مي

 تر است.رنگو يا نقش آنها در مقايسه با عناصر ساختاري، كم

                                                 
جامعه شناسي شعارهاي » ( با عنوان1383. در پژوهشي كه پيرامون محتواي  شعارهاي انقالب اسالمي توسط محمد حسين پناهي) 12

به  انجام شده  مي توان اهميت و برجستگي اهداف ارزشي)ديني،فرهنگي،اخالقي..(كنشگران در فرايند  انقالب اسالمي را« انقالب اسالمي

 وضوح تشخيص داد.
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  :ب : رويكرد تفسيري  

ها، فرايند انقالب اسالمي بيشتر در سطح خرد و ميان عاملين اجتماعي جستجو در اين نوع تبيين

منطق دروني نظام فرهنگي  شود، در اين رويكرد محقق بطور معمول، ابتدا به توصيف و تحليلمي

كند. پيش فرض ايران پرداخته و بافت معنايي آن را بعنوان منابع ارزشي و انگيزشي كنش معرفي مي

شود، فهم معناي يك رويداد از ترين شكل تبيين فرهنگي محسوب ميكه عمده اين شكل از تبيين

ماعي خاص است. در اين طريق ارجاع به نظام فرهنگي موجود در ذهن كنشگران يك بافت اجت

شود و به هاي اجتماعي محسوب ميرويكرد، عقايد و افكار فاعالن اجتماعي بعنوان منشاء كنش

تعبير ديگر مكانيزم علّي مبتني بر محتوي دروني ذهن كنشگران است. اين رويكرد علّي به لحاظ 

« تبيين تفهمي»و يا « تفهم تبييني»روش شناختي بسيار نزديك به آن چيزي است كه وبر آن را 

ها هميشه آميخته به نظام ارزشي خاص يك نظام اجتماعي نامد. رويكردي كه در آن واقعيتمي

هاي ارائه شده از سوي پيرديگارد، روا، فوكو، حسيني، فيشر، ياوري در اين مجموعه است. تبيين

 گيرند.جاي مي

 

 

 )سازه گرايانه(:ج ـ رهيافت ساخت گرايانه

مكانيزم علّي  شود. در اين شكل از تبيينيشتر نوعي رهيافت تلفيقي محسوب مياين رهيافت ب

مبتني بر نوعي رهيافت ديالكتيكي از خرد به كالن و بالعكس است. اين شكل از تبيين، كنش گران 

از رهگذر تعامالت به خلق واقعيت اجتماعي ميداند كه  مثابه فاعلين خالق اجتماعي  رااجتماعي 

. ظهور واقعيت اجتماعي از اين منظر ماهيتي كالن دارد، در اين رهيافت، كه نوعي پردازندمي

اي است ذهني و يا محصول گذارد، واقعيت اجتماعي مقولهمكانيزم علي پيوستاري را به نمايش مي

گردد. به معناي گران كه در نهايت در سطوح كالن و ساختاري متجلي ميهاي ذهني، كنشفعاليت

آنچه كه پيتر برگر و توماس الكمن در كتاب ساخت اجتماعي واقعيت به توضيح آن  خاص، شبيه

هاي اجتماعي چيزي جز محصوالت معرفتي كنشگران نيستند در حوزه اند، واقعيتپرداخته

هاي انقالبي بعنوان محصوالت ذهني عاملين اجتماعي بعنوان مطالعات مربوط به انقالب، گفتمان
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اي ياد هاي اجتماعي بر ساختهشوند، و از آن بعنوان واقعيتمحسوب ميموتور محركه انقالب 

شود. آراء شود كه در فرايند انقالب از سوي كنشگران اجتماعي ساخته شده و بكار گرفته ميمي

شوند كه سعيد، معدل، تاجيك، اخوان، حاضري و تا حدي فوران از جمله تبيين هايي محسوب مي

 هاي فرهنگي تعلق دارند.به اين مجموعه از تبين

 

 منابع و ماخذ

 .انتشارات ني تهران:«محمدياحمد گل»ن دو انقالب، ترجمه بيايران  (1378ان، يرواند )يماابراه.1

انتشارات پژوهشكده امام  تهران:(، ايدئولوژي انقالب ايران،1381اخوان، مفرد، حميدرضا ).2

 .خميني و انقالب اسالمي

 تهران:ها و انقالب اجتماعي، ترجمه سيدمجتبي روشن تن،دولت (1376اسكاچپول، تدا ).3

 سروش

(جامعه شناسي شعارهاي انقالب،تهران:موسسه فرهنگي دانش و 1383.پناهي،محمد حسين)4

 انديشه معاصر.

مؤسسه توسعه و  تهران:( ميشل فوكو و انقالب اسالمي ايران،1378اجيك، محمدرضا  ).ت5

 .دانش و پژوهش ايران

مؤسسه توسعه دانش و  تهران:(، فرامدرنيزم و تحليل گفتمان،1378يك، محمدرضا )تاج .6

  .پژوهش در ايران

( تحول انقالبي بررسي نظري پديده انقالب، ترجمه حميدالياسيان، 1363جانسون، چالمرز ).7

 .اميركبيرتهران:

نشريه  ان:تهر«فرايند بالندگي، ايدئولوژي انقالب اسالمي »(1377حاضري، علي محمد ).8

 .متين، شماره اول 

 پژوهشكده انقالب اسالمي تهران:( انقالب و انديشه،1380حاضري، علي محمد ) .9

 .پژوهشنامه متين شماره اول تهران:«فوكو و انقالب ايران»( 1377خرمشاد، محمدباقر ).10
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فرانسوي،  خرمشاد، محمدباقر )بي تا( انقالب اسالمي ايران در رهيافت فرهنگي انديشمندان.11

 .چاپ اول، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

( ايران در قرن بيستم، ترجمه عبدالرضا 1377ديگارد، ژان پير، برناردهوكار، ريشار، يان ).12

 .نشر البرز تهران:مهدوي،

تهران: ( نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر، ترجمه محسن ثالثي، 1371ريتزر، جورج ).13

 .ميانتشارات عل

متين شماره  تهران:«وضعيت كنوني حوزه مطالعات انقالب »(1377سمتي، محمدهادي ).41

 .اول زمستان

 تهران:( هراس بنيادين، ترجمه موسي عنبري، غالمرضا جمشيديها،1379سعيد، بابي ).15

 انتشارات دانشگاه تهران،

نشريه  تهران:«چيولتبيين انقالب اسالمي از ديدگاه اسكا »(1382شكري كشاورز، عباس ).16

 ، پژوهشكده امام خميني و انقالب اسالمي.19متين شماره 

مؤسسه فرهنگ و تهران: زاده، ها، مترجم احمد نقيب( زماني بين زمان1379عشقي، ليلي ).17

 .هنر و ارتباطات 

ترجمه و  «انقالب اسالمي: مذهب در قالب ايدئولوژي سياسي »(1377عنايت ، حميد ).18

  ،تهران:فصلنامه اطالعات سياسي اقتصادي.رسعيد الهيتلخيص امي

كتاب ماه علوم اجتماعي ،  «تحليل انسان شناختي انقالب ايران »(1382فاضلي، محمد ).19

 .سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تهران:، 75ـ76شماره 

 تهران:وط به علوم انساني،هاي مربنظريه ترجمه عليمحمد كاردان، (1372فروند، ژولين).20

 .مركز نشر دانشگاهي

پژوهشنامه متين شماره  تهران:«نظريه اسكاچيول و انقالب اسالمي »(1377فرهي، فريده ).21

 .اول

( ايراني ها چه رويايي در سردارند، ترجمه حسين معصومي همداني، 1378فوكو، ميشل ).22

 .انتشارات هرمستهران:
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تاريخ تحوالت اجتماعي ايران، ترجمه احمد تدين،  :مت شكننده( مقاو1377فوران، جان ).23

  .مؤسسه خدمات فرهنگي رساتهران:

( عصر اطالعات ، قدرت و هويت ، جلد دوم ، ترجمه حسن 1380كاستلز، مانوئل ).24

 نشر ني. تهران:چاوشيان،

نشريه  ران:تهترجمه فردين قريشي، «هاي ايرانمطالعه تطبيقي انقالب »(1377كدي، نيكي ).25

 .متين، شماره اول، پژوهشكده امام خميني و انقالب اسالمي

  .انتشارات آگه تهران:( نظريه اجتماعي مدرن از پارسونز تا هابرماس،1378كرايب، يان ) .26

ترجمه حسينعلي  «تبيين تاريخ ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي »(1382لويد، كريستوفر ).27

 .1376پاييز  3خ معاصر ايران، شماره فصلنامه تاري تهران:نوذري،

انتشارات  تهران:( تبيين در علوم اجتماعي، ترجمه عبدالكريم سروش،1381ليتل، دانيل ). 28

  .صراط

(ترجمه محمد حاج يوسفي، تهران:انتشارات پژوهشكده 1378. مارش،ديويد و استوكر،جري)29

 مطالعات راهبردي.

، «هاي مختلف در مطالعات انقالب اسالميرهيافت نگاهي به »(1375مشيرزاده، حميرا ).30

 .9فصلنامه راهبرد، شماره تهران :

فصلنامه  «مروري بر نظريه هاي انقالب در علوم اجتماعي »(1375مشيرزاده، حميرا ).31

 .9، شمارهراهبرد

( درآمدي نظري بر جنبش هاي اجتماعي، معاونت پژوهشي 1381مشيرزاده، حميرا، ) .32

 .ژوهشكده امام خميني، تهرانانتشارات پ

( طبقه، سياست و ايدئولوژي در انقالب، ترجمه محمدساالر كسرايي، 1382معدل، منصور ).33

 .مركز بازشناسي اسالم و ايرانتهران:

انتشارات  ،تهران:شيوا رويگريان روح يك ملت، ترجمه ،( ايران، اسالم1380مك كي، ساندرا ).34 

 .ققنوس
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به «هاي فرهنگي انقالب اسالمي ايرانمطالعه و ارزيابي تبيين »(1379)مهرآيين، مصطفي، .35

 .دانشگاه تربيت مدرس راهنمايي دكتر عليمحمد حاضري،تهران:

ترجمه عباس  «بازگشت به اسالم: از مدرنيسم به نظم اخالقي »(1377نجم آبادي، افسانه ).36

 .پژوهشنامه متين تهران:كشاورز،

 تهران:«ول و رهبري در انقالب اسالمي ايرانپديدگاه اسكاچ »(1377هاديان، ناصر ).37

 پژوهشنامه متين شماره اول.
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