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اسالمی نایل شود.

واژگان کلیدی

مطالعات سیا سی انقالب ا سالمی ،روش شنا سی ،اندي شه سیا سی رهبران انقالب ا سالمی ،جامعه
شناسی سیاسی جمهوری اسالمی ،آينده پژوهی انقالب اسالمی ،بازتاب انقالب اسالمی.
 .1پیش درآمد

پر واضــ اســت که معنون عنوان رشــته چیزی جز روشهای منســجم و منظم برای طبقه بندی و
برر سی پديدهها نی ست (آر و ديگران .)170 :1387 ،به عبارت ديگر ر شتهها همان روشهای ک سب
معرفت پديده های گوناگون هســـتند که از منظری خاص و با ابزاری خاص به مطالعهی پديده ها
میپردازند.

هر چند نگاه رشــته محور به مذاق دســتهای از علوم خوش آمده و برای مطالعهی آنها کارآمدی
خود را اثبات نموده است ،اما بايد توجه داشت که بسیاری از علوم در دنیای امروز ديگر بسیط نیستند.
به عبارت ديگر از تلفیق پديده های گوناگون در جهان بیرون ماهیت هايی به وجود آمده که برای
مطالعهی آنها ناگزير به کارب ست چند روش گوناگون نیاز ا ست .از همین رو ا ست که هم ر شتگی و
هم میان ر شتگی دو الگووارهی م سلط در دانش مدرن مح سوب میگردند ( Heidegger, 1997:

.)155
به باور برخی انديشــمندان گذار از دوران مکانیکی به دوران شــبکهای عامل لزوم بین رشــتهای
شدن دانش شده است .به عبارت ديگر همان گونه که در وضع شبکهای تغییر هر جزء مستلزم تغییر
در کلیت يک برساخته است ،برای مطالعهی يک پديده نیز الزم است آن را در کلیت خود و از زوايای
مختلف مورد برر سی قرار داد (رژکوله .)12 :1388 ،از طرفی قائالن به میان ر شتگی به حدی در اين
زمینه پیش رفتهاند که رگه هايی از افراط در ديدگاه های آنان قابل پیگیری اســـت به حدی که به
عنوان مثال از منظر آنها فهم تفاوت میان سه رشتهی حقوق ،علوم سیاسی و جامعه شناسی خود به
مشکلهای تازه تبديل شده که تاکنون پاسخ روشنی به آن داده نشده است (خلیلی.)89 - 88 :1389 ،
انقالب اسالمی در کلیت خود يک مفهوم میان رشتهای است و مطالعات سیاسی انقالب اسالمی
به عنوان يک حوزهی بین رشتهای مستقل نیازمند کاربست چهار حوزهی روش شناختی مختلف است
تا ابعاد و حدود آن به درستی شناخته شود .هدف اصلی نوشتار حاضر آن است که نشان دهد رشتهی
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دکتری مطالعات سیاسی انقالب اسالمی 1چگونه توانسته است با تلفیق چهار روش انديشه سیا سی
رهبران انقالب ا سالمی ،جامعه شنا سی سیا سی جمهوری ا سالمی ،آينده پژوهی انقالب ا سالمی و
بازتاب انقالب اسالمی در جهان اسالم – به عنوان گرايشهای اصلی  -به شناخت جامع االطراف از
اين پديده دست يابد .برای اين منظور ابتدا الزم است توضیحی در باب انقالب اسالمی ،نوع ورود به
مطالعهی آن ،و ضرورت بین رشتهای انگاشتن آن آورده شود.
 .2بنیانهای نظری؛ انقالب اسالمی در سه چشمانداز و چهار روش

اساسا انقالب اسالمی را در سه چشمانداز میتوان مورد مطالعه قرار دارد :اول آنکه انقالب اسالمی
به عنوان يک واقعه و يا يک رويداد مورد مطالعه قرار گیرد .در اين چشـــمانداز به صـــورت موردی
انقالب اسالمی ايران را که در بهمن سال  1357در مرزهای سرزمینی ايران به پیروزی رسید مطالعه
و ابعاد و زوايای آن را مورد بازشناسی قرار میگیرد.
در چ شمانداز دوم انقالب ا سالمی به مثابه يک جريان انگا شته می شود ،يک جريان سیال که
طیف گســتردهای از انقالبهای اســالمی را در ســرزمینهای گوناگون و در دورانهای مختلف در بر
میگیرد (صـديقی ،)106 :1357 ،در اين چشـمانداز مکان و يا سـال وقوع يک انقالب خاص اهمیتی
ندارد ،بلکه آنچه اهمیت دارد نگاه به يک مجموعهای از انقالبها اســت که اســالمی بودن از منظر
علم منطق فصل خاص همگی آنها محسوب میشود و انقالب اسالمی ايران نیز نه به صورت متعین
و مستقل بلکه در دل آن و در همان طیف قرار دارد.

در چشــمانداز ســوم انقالب اســالمی به مثابه يک گفتمان در نظر گرفته میشــود .در اين نگاه
انقالب ا سالمی دارای نظام ارز شی و کارکردی مختص خود ا ست که در ديالکتیک سلب و ايجاب،
معانی ارز شی و کارکردی خا صی را به خود گرفته و بالطبع دايرهای گ سترده از مفاهیم را از خود دور
نموده و ربطی عمیق و وثیق با قدرت ســیاســی يافته اســت (ذوعلم .)44 - 40 :1393 ،در اين نگاه
انقالب اســالمی به مثابه يک نظام واره معنايی انگاشــته میشــود که برای فهم آن ناگزير به درک

 .1برنامه در سی مقطع دکتری ر شته مطالعات سیا سی انقالب ا سالمی با چهار گرايش در تیر ماه سال  1392در
ه شت صد و سی و پنجمین جل سه شورای عالی برنامه ريزی آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به
تصــويب رســیده اســت و بر اســاف مجوز دفتر گســترش آموزش عالی وزارت علوم از مهرماه 1393در برخی از
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داير شده و دانشجو میپذيرد .برای مطالعه بیشتر اين برنامه درسی ر  .ک .
به برنامه درسی مقطع دکترای مطالعات سیاسی انقالب اسالمی در سايت . www.msrt.ir
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مفاهیم الگووارهای آن در مقابل الگووارههای ساير نظامهای معنايی هستیم.
 .2 - 1به سوی روش

برای برر سی انقالب در هر کدام از اين سه چ شمانداز ناگزير به ا ستفاده از رو شی خاص ه ستیم که
بتواند مفاهیم مطروحه در آن را به دقت و به صـــورت جامع االطراف مورد کاوش قرار دهد .بديهی
اســت که مطالعهی اصــل انقالب اســالمی ماهیتی بین رشــتهای دارد و حدود آن را بايد در طیف
گ ستردهای از معارف ج ستجو کرد .متا سفانه چون قوارهی دانشهای موجود با پیکرهی واقعی انقالب
اســالمی ســازگار نبوده اســت تحلیلهای علمی متقنی از اين پديده ارائه نشــده اســت که بتواند تمام
حدود آن را پوشــش دهد (ذوعلم .)44 :1393 ،به همین دلیل اســت که اکثر تبیینها و به خصــوص
آيندهنگاری و آينده پژوهیهايی که از اين پديده ارائه شده ،هرگز جامع نبوده ا ست (عیو ضی:1395 ،
 .)194در ست در همین نقطه ا ست که ضرورت تا سیس برنامهای بین ر شتهای م ستقل در سط
عالیترين مقطع تحصیلی برای مطالعهی جامع حدود آن روشن میشود.
بايد توجه داشت که اصوالً در علوم انسانی فقر روشی ناگزيری حاکم است که توانسته به صورت
چ شمگیری از اهمیت اين طیف از دانش در میان اندي شمندان بکاهد ( سريع القلم)92 - 61 : 1386 ،
به عبارت ديگر هر چند علوم انســانی گرانیگاه تمام دانشهای بشــری محســوب میشــود ،ولی به
وا سطهی د ست و پا زدن در نو ستالژی روشهايی که اخت صاص به زمانی غیر از زمان حا ضر دارد و
همچنین عدم روزآمد کردن جريانهای مسلط روش شناسی و تغییر و تبدل آنها به حوزههای کارآمد
بین ر شتهای ،جايگاه رفیع خود را در میان متفکران ب سیاری از د ست داده ا ست .اين م شکل در علوم
سیاسی به عنوان يک رشتهی مستقل نیز به چشم میخورد تا جايی که امروزه و در میان دانشمندان
اين رشــته اســتفاده از روشهای جديد در انجام پژوهشهای گوناگون خود به مثابه يک امتیاز جدی
مطرح است (حشمت زاده )3 :1389 ،و به خصوص در حوزهی مطالعات انقالب اسالمی معضل روش
و اندي شیدن برای حل آن يکی از دغدغههای متخ ص صان اين حوزه بوده ا ست( 1افتخاری7 :1387 ،
  .)45از ســوی ديگر داشــتن نگاه بین رشــتهای به پژوهشــگر ياری میرســاند تا برای شــناختمحدودهی مفهومی يک موضـــوع از مرزهای رشـــتهای بیرون رفته و با ترکیب و ادغام رشـــتههای
مختلف دانشگاهی راهی جديد به سوی شناخت همه جانبه از موضوع به دست آورد ،راهی که محدود
 .1در حوزه فقر روش شناختی مطالعات انقالب اسالمی آثار متعددی به رشتهی تحرير در آمده است ،برای مطالعه
بیشتر در اين زمینه ر  .ک  .به :حقیقت1382 ،؛ هوشمنديار1388،؛ سیدامامی1386 ،؛ اردستانی. 1388 ،
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به يک رشــته و حدود آن نیســت و از ابزارهای مختلف شــناخت برای پیشــبرد معرفت اندوزی بهره
میبرد (برزگر.)36 :1387 ،
بعثت پیامبر اسالم و دگرگونیهای اسالمی ايجاد شده توسط آن حضرت به مثابه يک جريان
سیال در طول تاريخ ا سالم وجود دا شته ا ست ،اين دگرگونیها در ع صر جديد مولد امواجی گوناگون
بوده است که از آنها به نام نهضتهای اسالمی و يا اصالح طلبی دينی ياد میگردد (مطهری:1387 ،
 .)7از اين منظر انقالب ا سالمی را میتوان يکی از همین نه ضتها به ح ساب آورد که در ب ستر اين
طیف از رويدادها و البته با الگووارهای متفاوت و در فضايی متفاوت شکل گرفته است.
برای مطالعهی اين رويداد گفتمانی ،الزم ا ست کلیت انقالب ا سالمی را ذيل چند مو ضوع مورد
مطالعه قرار داد تا به تبیینی جامع از آن دســت يافت .اين محورها در نمودار شــماره يک بیان شــده
است.

-

:

 .2 - 2تولد مطالعات سیاسی انقالب اسالمی با امتزاج چهار روش

به لحاظ تئوريک روش شــناســی مطالعهی روشها و توجیه کنندهی شــیوههای اقدام اســت (میلز،
 .)69 :1382به عبارت ديگر وقتی تکلیف ما با هستی شناسی ،معرفت شناسی و غايت شناسی روشن
شد میتوان شیوهای خاص از اقدام و عمل را برای رسیدن به هدف انتخاب نمود که روش شناسی در
انتخاب اين شیوه و مشروعیت بخشیدن به آن کمک میکند ( .)Harding, 1987: 2در واقع روش
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شناسی يکی از عناصر بنیادين شناخت محسوب می شود که خط مشی معرفت به يک هستی متعین
بسیط يا مرکب را با مد نظر قرار دادن هدف نهايی مشخص و ممتاز میکند.

:

در واقع روش شنا سی شیوههای گوناگون ر سیدن به هدف غايی را برای فرد م شخص میکند و
راه های متفاوتی را پیش پای او قرار میدهد و عالوه بر آن که به معرفی طرق گوناگون میپردازد،
صحی ترين راه ممکن را برای فرد م شخص مینمايد ( .)Carter & Little, 2007: 28بايد توجه
دا شت که غايت مهمترين هدف يک فرد و يا يک مجموعه ا ست ،ممکن ا ست فرد اهداف گوناگونی
برای خود تعريف نمايد و در پی د ستیابی به تمامی آنها با شد ولی در اين مجموعه اهداف يک هدف
ب سیار پر اهمیت وجود دارد که ساير اهداف را تحت تاثیر خود قرار میدهد ،هدفی که رسیدن به ساير
اهداف مقدمهای برای ر سیدن به آن ا ست .به عبارت ديگر غايت همان هدف نهايی ا ست که تمامی
اهداف خرد و میانهی يک بازيگر در ذيل آن و در راستای آن تعريف میشود.1
در سطور پیشین بیان شد که رشتهها همان روشهای متفاوت شناخت مفاهیم هستند .با توجه به
اين تعريف از رشته ،مشخص می شود که عنصر روش در شناخت ابعاد سیاسی انقالب اسالمی همان
گرايشهای گوناگونی است که در راستای شناخت کلیت سیاسی انقالب اسالمی در طراحی رشتهی
مطالعات سیاسی انقالب اسالمی به مثابه مطالعهای میان رشتهای مد نظر قرار گرفته است.
در واقع برای شناخت سیاسی انقالب اسالمی به خاطر ماهیت بین رشتهای آن منطقا نمیتوان به

کاربســـت تنها يک روش مبادرت نمود ،بلکه الزم اســـت امتزاجی از روشهای متفاوت ولی متقاطع
برای اين مهم صـــورت گیرد به نحوی که حدود مفهومی آن را به گونهای درخور و در قالب معرفت
درونی به انقالب ،و معرفت محیطی  -بیرونی در بر گیرد .يعنی بتوا ند از چشـــم ا نداز درونی اب عاد
انديشهای رهبران ،و ابعاد جامعه شناختی ،و از منظر محیطی  -بیرونی آينده نگاری و آينده پژوهی ،و
 .1برای مطالعه بی شتر ر  .ک به :التهاوی ،محمدعلی ( ،)1996مو سوعه ک شاف ا صطالحات الفنون و العلوم ،بیروت:
مکتبه لبنان.
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بازتاب انقالب اسالمی در صفحهی بین المللی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.

:

 .3مطالعات سیاسی انقالب اسالمی به مثابه دانشی بین رشتهای

در بخش مبانی نظری م شخص گرديد که مطالعات سیا سی انقالب ا سالمی ا سا سا بر ساختهای بین
رشتهای ا ست که در نقطهی تقاطع چهار حوزهی روش شناختی ايجاد گرديده ا ست .نوع ساخت اين
حوزهی مطالعاتی به گونهای اســت که هم ابعاد درونی انقالب اســالمی و هم ابعاد محیطی  -بیرونی
آن را در بر گرفته و از اين مجرا باعث شــناختی جامع االطراف از مفهوم ســیاســی انقالب اســالمی
میگردد.
بايد توجه داشت که هر يک از ابعاد اين چهارگانهی روشی خود دارای حوزهای مستقل هستند که
مســـائل گوناگونی را در بر میگیرد .به عبارت ديگر هر يک از گرايش های چهارگانهی مطالعات
ســیاســی انقالب اســالمی خود يک حوزهی میان رشــتهای اســت که از امتزاج روشها  /رشــتههای
کالســیک متفرد به وجود آمده اســت .برای فهم هر چه بهتر حدود هر يک از اين چهار حوزه ارائهی
توضیحاتی مختصر الزم به نظر میآيد که در همین بخش به آنها پرداخته میشود.
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 .3 - 1اندیشه سیاسی رهبران انقالب اسالمی

يکی از روشهای مهم برای مطالعهی انقالب اســالمی آن اســت که ابعاد و زوايای گوناگون انقالب
ا سالمی را از منظر رهبران انقالب مورد مطالعه قرار داد .مطالعهی اندي شهی سیا سی رهبران انقالب
اسالمی از دو جهت دارای اهمیت است ،اول آنکه شکلگیری انديشهی سیاسی اين بزرگواران نشئت
گرفته از مفاهیم ناب اندي شهی مع صومین ا ست و از اين منظر شناخت اندي شهی سیا سی اي شان
يک گام مهم در شناخت فرهنگ سیا سی ا صیل ت شیع ا ست .به عبارت ديگر مطالعه در اندي شهی
سیا سی رهبران انقالب ا سالمی راهی ا ست که شناخت بنیانهای فرهنگ سیا سی شیعه را امکان
پذير می سازد زيرا اين اندي شهها دقیقا مطابق بر مدار بن مايههای تفکری شیعه ا ست که از آب شخور
معارف ناب ائمه اطهار سیراب گشته است.
يکی از اهداف ا سا سی اين گرايش نیز آن ا ست که به تعمیق شناخت فرهنگ سیا سی ت شیع از
طريق مطالعه در انديشهی رهبران انقالب اسالمی بپردازد .بايد توجه داشت که اين گرايش به عنوان
يکی از اطراف چهارگانهی رو شی مطالعات سیا سی انقالب ا سالمی خود امتزاج يافته از چند حوزهی
متعین و مجزا ا ست که در ساحتهای گوناگون اندي شهی سیا سی رهبران انقالب ا سالمی را مورد
مطالعه و بررسی قرار میدهد .حوزههای به کار رفته در تشکیل اين گرايش در نمودار شماره چهار به
روشنی نشان داده شده است.

نگاهی به رشته مطالعات سیاسی انقالب

اسالمی … 

225

:

در گرايش اندي شه سیا سی رهبران انقالب ا سالمی چهار حوزهی رو شی با چهار دغدغه فکری
روشی را برای شناخت يکی از ابعاد سیاسی انقالب اسالمی فراهم میآورد که باعث معرفتی دقیق از
اين حوزه میگردد .1همان طور که نمودار شماره چهار نشان میدهد مبانی انديشهی سیاسی رهبران
انقالب ا سالمی با مطالعه در فقه سیا سی ،فل سفه سیا سی ،کالم سیا سی ،و در نهايت روش شنا سی
ســیاســی امکان پذير خواهد؛ زيرا آبشــخور انديشــهی رهبران همین چهارگانه بوده اســت .در روش
شنا سی مبانی رو شی ،شناخت روشهای گوناگون اندي شه و در نهايت کارب ست آن مورد مطالعه قرار
میگیرد .روشها ذيل الگوهای اولیهی معرفت شنا سانه و ثانويهی روش شنا سانه مورد مطالعه قرار
میگیرد و در خالل آنها منطق تبیین ،منطق توصیف ،روشهای عقلی ،نقلی ،تاريخی ،و تفهمی مورد
بررســی قرار میگیرند .ســه مورد ديگر از اين چهارگانه که در نمودار باال آمد به صــورت مســتقل در
انديشــهی ســیاســی رهبران انقالب اســالمی مورد مطالعه و بررســی قرار میگیرد و نتايجی همچون
شناخت منظومهی فقهی ايشان ،گونه شناسی سیاست ،و ارتباط دين و سیاست ،ضرورت حکومت و

 .1برای مطالعه بی شتر در مو ضوع اندي شه سیا سی رهبران انقالب ا سالمی ر  .ک  .جم شیدی1384 ،؛ مختارپور
قهرودی1389 ،؛ و . Klosko,2012
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حکومت مطلوب ،قلمرو واليت فقیه و حدود و اطراف آن ،و در نهايت ديدگاه های ايشـــان دربارهی
مســائل اســاســی انديشــهی ســیاســی همچون عدالت ،آزادی ،اســتقالل ،هويت ،قانون مداری ،مردم
ساالری ،مشارکت سیاسی و مصلحت شناسی مورد بررسی قرار میگیرد.1
 .3 - 2جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسالمی

دامنه و گ ستره مفهوم انقالب شامل زمینهها و علل ،روندها و مراحل ،پیآمدها و نتايج ا ست .که در
اين صورت جمهوری ا سالمی به عنوان نهاد برآمده ار انقالب ا سالمی در اين گ ستره مفهومی جای
میگیرد .پاســخگويی به خواســته-های اســاســی و نیازهای روز کشــور در راســتای تحقق آرمانهای
انقالب اسالمی يکی از اهدافی است که در موجوديت يافتن گرايش جامعه شناسی سیا سی جمهوری
اسـالمی نقشـی اسـاسـی ايفا نموده اسـت .برای ارزيابی آسـیبهای اجتماعی داخلی و يا بین المللی
انقالب اســالمی ناگزير به کاربســت اين روش برای مطالعهی ســیاســی انقالب اســالمی هســتیم تا
تصويری روشن از موقعیت جامعه شناختی سیاسی جمهوری اسالمی به دست آيد.
جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسالمی به مثابه يک گرايش از گرايشات چهارگانهی مطالعات
ســیاســی انقالب اســالمی خود محصــول امتزاج چند حوزهی تخصــصــی متفرد اســت که در دوران
پیشامدرن به صورت مستقل شناخته می شده است .اين همگشتگی باعث فهمی منطقی از اين بعد
سیا سی انقالب ا سالمی میگردد .2اين گرايش امتزاج يافته از اجزايی ا ست که در نمودار شماره پنج
به روشنی بیان شده است.

 .1برای مطالعه بی شتر در اين زمینه ر  .ک  .برنامه در سی مقطع دکترای مطالعات سیا سی انقالب ا سالمی قابل
مشاهده در سايت . www.msrt.ir
 .2برای مطالعه بیشتر در موضوع جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسالمی ايران ر  .ک  .رفیع پور1391 ،؛ خواجه
سروی1382 ،؛ شفیعی.1389 ،
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همانطور که از نمودار باال فهمیده می شود اين گرايش چهار حوزهی تخ ص صی را با هم تلفیق
نموده و از اين طريق موجبات فهم سیا سی همه جانبهی جمهوری ا سالمی با روش جامعه شنا سی
سیا سی را فراهم میآورد .يکی از اقت ضائات اين نگاه شناخت روشهای گوناگون تحقیق در حوزهی
جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسالمی ايران و نحوهی کاربست آن در مسائل مختلف مرتبط با اين
حوزه ا ست .همچنین اين گرايش سعی در شناخت سیا ست و حکومت در جمهوری ا سالمی ايران را
دارد .در واقع فهم نوع حکومت و مدل ســیاســت گذاری در جمهوری اســالمی ايران از دغدغههای
بنیادين اين گرايش ا ست .يکی از م سائل مهمی که در اين گرايش به آن پرداخته می شود آن ا ست
که انواع نخبگان ،ويژگیهای ايشان و نقش آنان در جمهوری اسالمی چگونه است .مباحث مربوط به
نخبگان از مسائل اساسی در جامعه شناسی سیاسی است که میتواند نقشی مهم در سیاست گذاری
کالن کشـــور ايفا کند .البته از اين نکته نبايد غفلت شـــود که در اين گرايش به شـــناخت گروهها و
جريانهای ســیاســی و ارتباط آنها با ســیاســتهای کالن نظام ،نخبگان ،طبقات اجتماعی ،ســاز و
کارهای رقابت و رفتار انتخاباتی و همچنین آ سیب شناسی جريانهای سیاسی در جمهوری ا سالمی
پرداخته میشود.1

 .1برای مطالعه بی شتر در اين زمینه ر  .ک  .برنامه در سی مقطع دکترای مطالعات سیا سی انقالب ا سالمی قابل
مشاهده در سايت . www.msrt.ir
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 .3 - 3آینده پژوهی انقالب اسالمی

برای آنکه بتوان تصويری روشن از حدود تمدن نوينی که انقالب اسالمی ايران نويد بخش آن بوده
است به دست آيد الزم است مطالعهای فراگیر در زمینهی آينده پژوهی و آينده نگاری انقالب اسالمی
صورت پذيرد .به عبارت ديگر مطالعه در آيندههای محتمل و مطلوب پیش روی انقالب اسالمی يکی
از کارهای اساسی است که لزوم پرداختن به آن در يک فضای تخصصی و به شکلی مستقل ضروری
مینمايد .اين ضــرورت در حیطهی رشــتهی مطالعات ســیاســی انقالب اســالمی اهمیت و فوريتی
دوچندان میيابد؛ زيرا مطالعهی انقالب اسالمی در چشم اندازی سیاسی امکان پذير نخواهد بود مگر
آنکه عالوه بر شـــناخت محیط داخلی اين پديده ،به شـــناخت ابعاد محیطی  -بیرونی آن نیز همت
گمارده شود .بر ا ساف نمودار شماره سه پر وا ض ا ست که آينده پژوهی انقالب ا سالمی يکی از
دوگانهی مهم مطالعهی سیاسی محیطی  -بیرونی انقالب اسالمی محسوب میگردد.
آينده پژوهی انقالب اســالمی همانگونه که از عنوان آن پیداســت خود حوزهای میان رشــتهای
است که از امتزاج و ادغام چند حوزهی کالسیک مطالعاتی به وجود آمده است .حوزههايی که هر يک
به صورت مستقل به عنوان يک روش خاص جهت فهم يک پديده کاربست میيابد و حدود مفهومی
آن را مورد واکاوی قرار میدهد .1نمودار شماره شش حوزههای امتزاج يافته در تشکیل اين گرايش را
مشخص نموده است.

 .1برای مطالعه بیشـــتر در موضـــوع آينده پژوهی انقالب اســـالمی ر  .ک  .منوچهری1388 ،؛ الويری1386 ،؛
. Bell,2003
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همان طور که در نمودار باال مشاهده میگردد اين گرايش خود از چهار حوزهی تخصصی تشکیل
شده ا ست .لزوم مطالعهی روش شنا سی آن ا ست که محققان در اين گرايش با ابزارهای تخ ص صی
گردآوری و تحلیل دادهها در ف ضای آينده پژوهی آ شنا شده و روشهای کارب ست اين شیوهها را در
تحقیقات خود مورد بررسی قرار دهند .از همین طريق است که ايشان مسائل حوزهی آينده پژوهی را
در مطالعات سیاسی انقالب اسالمی واکاوی مینمايند و کاربرد روشهای آينده نگاری و آينده پژوهی
را در اين زمینهها فرامیگیرند .يکی از اهداف اساسی اين گرايش آن است که تاثیر انقالب اسالمی را
در آيندهی نظام بین المللی مورد بررســی قرار دهد به اين صــورت که آرمانهای انقالب اســالمی
همچون عدالت ،آزادی ،مردم باوری ،عزت ،رفاه ،استقالل ،و  ...به صورت تخصصی مورد مطالعه قرار

میگیرد و راهها و موانع تحقق آن مورد برر سی قرار میگیرد .در همین را ستا طرح تحقق تمدن نوين
اسالمی به عنوان آيندهی مطلوب و متوقع انقالب اسالمی مورد بررسی تخصصی قرار میگیرد .يکی
از م سائل پر اهمیت که در اين گرايش به آن تاکیدی بلیغ میگردد لزوم سناريو نوي سی برای انقالب
ا سالمی و تبیین و تحلیل هر يک از اين سناريوها ا ست .به عبارت ديگر سناريوها در سه حیطهی
نظری ،عملی ،و ماهیتی مورد شنا سايی قرار میگیرند و از همین مجرا چگونگی گ سترش آرمانهای
انقالب ا سالمی که در دل آن سناريوها نهفته ا ست طراحی میگردند .طبیعی ا ست که وقتی آينده
پژوهی در مطالعات سیا سی انقالب ا سالمی به کار برده می شود الزم ا ست که ربط آينده پژوهی در
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مطالعات اســالمی و جايگاه اين تخصــص در اســالم پژوهی مورد مطالعه قرار گیرد ،به همین علت
محققان در اين گرايش به بررســـی و تبیین جايگاه و اهمیت آينده پژوهی در مطالعات اســـالمی
میپردازند.1
 .3 - 4بازتاب انقالب اسالمی در جهان اسالم

يکی از راههای بررســـی میزان اهمیت يک پديده در جهان خارج آن اســـت که تاثیرات آن پديده بر
دنیای پیرامون آن بررســی ،تحلیل ،و واکاوی گردند .هر قدر يک پديده و آرمانی که در دل آن نهفته
ا ست تاثیری عمیقتر بر جنبشها و نظريات موجود در ع صر خود دا شته با شد ،اهمیت و اعتبار آن به
عنوان م سئلهی پژوهش بی شتر خواهد شد .به عبارت ديگر شدت آثار انقالب ا سالمی بر نظريهها و
جنبشهايی که بعد از آن در جهان اسالم به وقوع پیوستند به مثابه سنگ محکی است که فراگیری،
شمولیت ،و عقل پذير بودن آن را بیش از پیش تايید میکنند.
بازتاب انقالب ا سالمی در جهان ا سالم به عنوان گراي شی در ر شتهی مطالعات سیا سی انقالب
اسالمی اساسا بنیانی بین رشتهای است که ازترکیب حوزههای گوناگون تشکیل شده است .حوزههايی
که هر يک به عنوان ر شتهای م ستقل در دوران کال سیک دانش مح سوب می شدهاند .2شناخت اين
حوزهها تا حد زيادی میتواند شناسای اهداف اين گرايش باشد و راه را برای شناخت آن هموار نمايد.
برای فهم بهتر از حدود مفهومی اين گرايش رشــتههای تخصــصــی امتزاج يافته در تشــکیل آن در
نمودار شماره هفت آورده شده است.

 . 1برای مطالعه بی شتر در اين زمینه ر  .ک  .برنامه در سی مقطع دکترای مطالعات سیا سی انقالب ا سالمی قابل
مشاهده در سايت . www.msrt.ir
 .2برای مطالعه بیشــتر در موضــوع بازتاب انقالب اســالمی ايران در جهان اســالم ر  .ک  .برزگر1391 ،؛ خاتمی و
بحرانی1392 ،؛ درخشه.1384 ،
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همانطور که از نمودار شماره هفت پیدا ست اين گرايش ري شه در چهار حوزهی تخ ص صی علوم
سیا سی در معنای کال سیک خود دارد .در روش شنا سی سیا سی سطوح مختلف تحلیل بازتابهای
انقالب اسـالمی ايران از جمله سـط افراد ،سـط دولتها و نظامهای سـیاسـی ،سـط نهضـتها،
حرکت ها و احزاب ،ســـط راهبردهای منطقهای و جهانی ،ســـط تحول در قطب بندی نظام بین
المللی ،ســط نظريهها و در نهايت ســط انديشــه مورد بررســی قرار میگیرد ،روشهای قیاســی و
اســـتقرايی و خرده روش هايی که از دل اين دو کالن الگو بیرون میآيند مورد مطالعه قرار گرفته و
انواع دادههای تخصصی اين گرايش و ابزار گردآوری آنها مورد بررسی قرار میگیرند.
جريان بیداری اسالمی که از سال  2010و در پی انقالب مردمی تونس شکل گرفت و سپس در
تعدادی از کشــورهای مهم عربی همچون مصــر ،لیبی ،يمن ،و بحرين شــکل گرفت و ادامه يافت از
مهمترين تحوالت منطقهی غرب آســیا و شــمال آفريقا در اين دوران محســوب میگردد .جريانی که
بســـیاری از تحلیلگران از همان ابتدا آن را در عداد بازتابهای انقالب اســـالمی ايران به حســـاب
میآورند .يکی از مسائل مهمی که در اين گرايش به آن پرداخته می شود تاثیر بازتاب انقالب اسالمی
بر جريان بیداری اســـالمی اســـت که از طريق مطالعه مبانی انقالب اســـالمی و تاثیر آن بر بیداری
ا سالمی ،مباحث مربوط به صدور انقالب ،شناخت وجوه ت شابه و تفاوت انقالب ا سالمی با بیداری
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اســـالمی ،و در نهايت تاثیر انقالب اســـالمی بر جنبشهای بیداری در تمام ســـط جهان بررســـی
میگردد .البته بررســی بازتابها منحصــر در جريان بیداری اس ـالمی نیســت ،بلکه در اين گرايش به
بررسی تاثیر انقالب اسالمی بر تمامی جنبشهای جهان اسالم نیز پرداخته میشود.
يکی ديگر از حوزههای پر اهمیت که در اين گرايش مورد بررســی اســت ،تاثیرات نظری انقالب
اسالمی بر تحول علوم اجتماعی ،نظريات انقالب ،نظريات روابط بین الملل ،انديشه سیاسی اسالم ،و
فقه سیاسی شیعه است.1
 .3 - 5مطالعات سیاسی انقالب اسالمی و همگشتگی حوزههای روش شناسی

با تامل در مطالب مذکور در سطور پی شین اين نو شتار ،جايگاه مطالعات سیا سی انقالب ا سالمی به
مثابه دان شی بین ر شتهای م شخص گرديد .بر اين ا ساف در نمودار شماره ه شت ،مدلی مفهومی از
حدود موضوعی مطالعات سیاسی انقالب اسالمی ترسیم شده است.

 . 1برای مطالعه بی شتر در اين زمینه ر  .ک  .برنامه در سی مقطع دکترای مطالعات سیا سی انقالب ا سالمی قابل
مشاهده در سايت . www.msrt.ir
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نمودار باال به و ضوح ا شکال تعامل و در هم تنیدگی ر شتههای گوناگون را به عنوان ر شتههای
پ شتیبان به نمايش گذا شته و چگونگی تالقی اين ر شتهها در قالب گرايشهای مختلف دوره دکتری
مطالعات سیاسی انقالب اسالمی را به عنوان کانون يک دوره تحصیالت تکمیلی بین رشتهای نشان
میدهد .اين مدل بیان میکند که چگونه رشـــته های متفرد و پراکنده در قالب رشـــتهی مطالعات
سیا سی انقالب ا سالمی همگ شته شده و پیکرهای جامع برای فهم مباحث گ سترده سیا سی انقالب
اســـالمی را فراهم میکند .در واقع هر کدام از گرايشهای چهارگانهی مطالعات ســـیاســـی انقالب
اســالمی به مثابه روشــی جهت فهم يکی از ابعاد درونی و يا محیط  /بیرونی کلیت ســیاســی انقالب
اسالمی است .روشهايی که خود از همگشتگی و امتزاج چند روش کالسیک به وجود آمدهاند.
طبق مدل مذکور ،پیکرهی مطالعات سیاسی انقالب اسالمی به مثابه نظامی (سیستمی) ارگانیک
انگاشته می شود که از چهار جزء تشکیل شده است :انديشه سیاسی رهبران انقالب اسالمی و جامعه
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شناسی سیاسی جمهوری اسالمی برای مطالعه در ابعاد درونی آن ،و آينده پژوهی انقالب اسالمی و
بازتاب انقالب اســـالمی در جهان اســـالم برای مطالعه در ابعاد محیطی  /بیرونی آن .اين اجزای
چهارگانه در يک الگوی ارگانیک و با کمک يکديگر رو شی منطقی و معقول در فهم انقالب ا سالمی
از منظر سیاسی فراهم میآورند.
هر کدام از اين چهارگانهی اصــلی ،خود از چهارگانهی فرعی ديگری همگشــته شــده اســت که
روشی مناسب با هر يک از اين ابعاض را به وجود آورده است .اين چهارگانهی فرعی با ياری يکديگر
منجر به شــناخت هر يک از اطراف اصــلی مطالعات ســیاســی انقالب اســالمی میشــوند .ربط اين
چهارگانههای فرعی با چهارگانههای فرعی ديگر ارتباط بزرگتری اســـت که به وســـیلهی هر يک از
چهارگانههای اصـــلی با يکديگر به وجود آمده اســـت .به عبارت ديگر ارتباط چهارگانههای فرعی با
چهارگانههای فرعی ديگر ارتباطی م ستقل به ح ساب نمیآيد ،بلکه واب سته به ارتباط هر يک از ابعاد
چهارگانهی اصلی با يکديگر است.
در نهايت از دل اين ارتباط پیچیده شناختی جامع االطراف از مطالعات سیا سی انقالب ا سالمی
حاصل می شود ،شناختی که حاصل همگشتگی حوزههای مختلف روش شناسی است .حوزههايی که
در دوران میان ر شتگی هر يک به صورت م ستقل و متعین فرض می شد و از قلمرو خاص خود برای
شــناخت بهره میگرفت .اين قلمروهای مســتقل در جريان يک امتزاج و همگشــتگی و در قالب يک
ساختار به هم تنیده شده به شکل مدل مذکور ترکیب شدند و پیکرهای ارگانیک را جهت فهم سیاسی
انقالب اســالمی به وجود آوردند .پیکرهای که به شــناخت همه جانبه ،عمیق و جامع االطراف از بُعد
سیاسی انقالب اسالمی انجامیده است.
 .4نتیجه گیری

در پاسخ به سوال اصلی مقاله که رشتهی مطالعات سیاسی انقالب اسالمی چگونه توانسته است به
شــناختی جامع از حوزهی معرفتی ســیاســی انقالب اســالمی دســت يابد؟ طبق يافتههای اين مقاله
مطالعات انقالب اسالمی خود حوزهای بین رشتهای محسوب میگردد که شش حوزهی کالن شامل
مطالعات سیاسی ،مطالعات فرهنگی ،مطالعات تاريخی ،مطالعات اجتماعی ،مطالعات فقهی ،و مطالعات
فلسفی  -کالمی را در بر میگیرد.
پژوهش حاضــر در پی پاســخ به ســوال اصــلی در پی اين بودتا نشــان دهد که چگونه مطالعات
سیا سی انقالب ا سالمی به عنوان يک حوزهی تخ ص صی از مطالعات انقالب ا سالمی توان سته ا ست
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کلیت انقالب ا سالمی را از چ شم انداز سیا سی مورد مطالعه قرار دهد .در اين را ستا سعی شد با ذکر
مطالبی و ترسیم مدل و نمودارهايی ،چگونگی و علل توفیق رشتهی مطالعات سیاسی انقالب اسالمی
در شناخت جامع االطراف بُعد سیاسی انقالب اسالمی نشان داده شود.
قرار گرفتن مفهوم سیا سی انقالب ا سالمی در تقاطع روشهای چهارگانهی اندي شه سیا سی
رهبران انقالب ا سالمی ،جامعه شنا سی سیا سی جمهوری ا سالمی ،آينده پژوهی انقالب ا سالمی ،و
بازتاب انقالب اسالمی در جهان اسالم توانسته است ابعاد وسیعی از مباحث سیاسی انقالب اسالمی
را در دو ساحت معرفت درونی و معرفت بیرونی  -محیطی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.
يافتههای پژوهش ن شان میدهد اين ر شتهی مطالعاتی انقالب ا سالمی را از منظر سیا سی ذيل
چهار روش مورد مطالعه قرار می دهد تا به شـــناختی منطقی از هر آن چه در حدود مفهومی آن قرار
دارد د ست يابد :برای شناخت ابعاد درونی سیا سی انقالب ا سالمی به کارب ست دو حوزهی رو شی
اندي شهی سیا سی رهبران انقالب و جامعه شنا سی سیا سی انقالب میپردازد و برای شناخت ابعاد
سیاسی بیرونی انقالب اسالمی دو روش آينده پژوهی انقالب اسالمی ،و بازتاب انقالب اسالمی را به
کار میبرد.
بايد توجه داشت که اساسا بر تمامی برساختههای بشری انتقاداتی وارد و اشکاالتی مترتب است
و ر شتهی مطالعات سیا سی انقالب ا سالمی نیز از اين قاعده م ستثنا نبوده و به عنوان نهال نوپا در
نظام آموزش عالی ايران در حال بالندگی و شــکوفايی اســت و به موقع خود نیاز به اصــالح و به روز
شدن دارد .در نمودارهای شماره چهار و ه شت ن شان داده شد که مطالعه در فل سفه سیا سی انقالب
اسالمی تنها به صورت جزيی از گرايش انديشهی سیاسی رهبران انقالب اسالمی مورد مطالعه قرار
میگیرد .به عبارت ديگر مسئلهی فلسفهی سیاسی انقالب اسالمی نه به عنوان گرايشی مستقل بلکه
در مقام يکی از اجزای چهارگانهی يک گرايش از مجموع چهار گرايش مطالعات ســـیاســـی انقالب
اسالمی بررسی می شود .با توجه به ماهیت و ابعاد گسترده انقالب اسالمی به نظر میرسد طراحی و
اجرای دورههای تح صیالت تکمیلی در باره حوزههای مطالعاتی اجتماعی ،فرهنگی ،تاريخی ،فل سفی
 کالمی و اجتماعی انقالب اسالمی میتواند کمک شايانی به شناخت جامع انقالب اسالمی کرده وبه نوبه خود آثار شگرفی در زمینه تحول علوم ان سانی و علوم سیا سی در ک شور دا شته با شد و به
نیازهای داخلی و خارجی موجود پاسخ دهد.
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