
     45...     فرا تحلیل مطالعات انقالب اسالمی در ایران

45 

 

 

 

 

 

 

بررسی چرایی و چگونگی   فرا تحلیل مطالعات انقالب اسالمی در ایران؛
 پیروزی انقالب اسالمی ایران از منظر پژوهشگران ایرانی

 *علی خواجه نایینی
 **صفیه سادات هاشمی
 ***مهدی ترکشوند

 چکیده

این  سنلالی اسن  « انقالب اسالمی ایران چرا و چگونه به پیروزی رسید؟»

های متمنادی و در زمنان ضا نر نینر مطنره بنودو و پاوهشنگران که دهه

هنای اند. تناکنون رویرردهنا و ن نلمختلف به دنبال پاسخی به آن برآمدو

هنای اند که بنه تبینی ز نظریات انقالب اسالمی ایران متولد شدومتفاوتی ا

اند. ای  پاوهش تمرکر خود را بنر بررسنی و متفاوتی در ای  زمینه پرداخته

پاوهشی ضنوزو انقنالب  - فصلنامه علمی 4تحلیل مقاالت منتشر شدو در 

های انقنالب اسنالمی  اسالمی منتشر شدو در ایران یعنی فصلنامه پاوهش

نامه رهیاف  انقنالب اسنالمی  فصنلنامه مطالعنات انقنالب اسنالمی و فصل

 1396نامه انقالب اسالمی از ابتدای انتشار تا پایان سنال فصلنامه پاوهش

قرار دادو اس . هدف ای  پاوهش آن اس  که بنا بررسنی مقناالت منتشنر 

شدو دریابد که پاوهشگران ایرانی چه دالیلی را بنرای چراینی و چگنونگی 

زی انقالب اسالمی ایران برشنمردو و پاوهشنگران تولیند کننندو این  پیرو

هایی ه تند؟ در واقع فرا تحلیل مطالعنات ضنوزو ادبیات دارای چه ویاگی
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چرایننی و چگننونگی پیننروزی انقننالب اسننالمی ایننران در دو بخننش دانننش 

رکر اصلی پاوهش ضا ر را تشریل گران  تمهای پاوهشپاوهشی و ویاگی

 دهد. می

 گان کلیدیواژ

 گران  مقاالتانقالب اسالمی ایران  مطالعات انقالب اسالمی  ایران  پاوهش

 مقدمه 

 سیاسی –های اجتماعی ترین و سرنوشت سازترین پدیدهبه عنوان یکی از مهمهمواره پدیده انقالب، 

نیز باه عناوان یکای از « چرایی و چگونگی پیروزی انقالب اسالمی ایران»موضوع  مطرح بوده است.

های قرن اخیر از زمان پیروزی آن تاا کناونه هماواره ماورد توجاه بزرگترین و تأثیرگذارترین انقالب

گران، روشنفکران داخلی و خارجی باوده اسات. ایان مسائله کاه صاحبنظران، سیاستمداران، پژوهش

یرانی در مطالعات مربوطهه چه مفاهیم، عوامل و عناصاری را باه عناوان علال اصالی دانش پژوهان ا

اند از اهمیت زیادی برخوردار اسات. ماا در ایان پاژوهش باا پیروزی انقالب اسالمی ایران ذکر کرده

استفاده از روش فراتحلیل، مطالعات پژوهشگران ایرانی در حوزه چرایی و چگاونگی پیاروزی انقاالب 

روشی اسات بارای تحلیال دهیم. فراتحلیل، ران را از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار میاسالمی ای

هاا را آورد و آنهای مختلف را یکجا گردهم میآمده از پژوهش های بدستداده ،ها. فراتحلیلتحلیل

ها، امکاان کند. با سرجمع کردن و تحلیل حجم زیادی از دادهمی تحلیلبه عنوان یک مجموعه داده 

این مفااهیم و عوامال باه ااشاکال متفااوت و در  .شوداعتماد به نتایج به طور قابل توجهی بیشتر می

ای مفهاومی و هاسطوح مختلف معرفت شناسانه و متودولوژیک مطرح هساتند. اساتفاده از چاارچوب

باشد. یکی از اهداف این پژوهش این است که فراوانی و تنوع چارچوبها میها از مهمترین آننظریه

گران ایرانی بیشتر از کدام های نظری مقاالت این حوزه را مورد بررسی قرار داده و دریابد که پژوهش

اناد  تأکیاد دیگار بهاره گرفتاه نظریات، برای تبیین چرایی و چگونگی پیروزی انقالب اسالمی ایران

پژوهش، شناسایی متغیرهایی است که بیشترین سهم را در تبیین وقوع انقالب اسالمی ایاران داشاته

باشد. ها نیز از اهداف دیگر این پژوهش میاند. بررسی روش مورد استفاده پژوهشگران در تحلیل داده

هاای مختلاف، دیگار استفاده از شااخ  همچنین بررسی وضعیت تولید کنندگان دانش این حوزه یا

های صورت گرفته در حوزه چرایای و دهد. در خصوص تبیینعنصر اصلی این پژوهش را تشکیل می

هاای شااخ  آن چهاره ازدر نظریات کالسیک که افالطون و ارساطو چگونگی وقوع یک انقالب، 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84
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اندیشمندان ذکر شده بر اساا  شود، وقوع انقالب بر مبنای منطق درونی که هر یک از محسوب می

گیرد. به طور مثال ارسطو علت اصلی انقالب را در جستجو اند صورت میپردازی پرداختهآن به نظریه

داناد. از جملاه افاراد داند و نابرابری را علت اصلی وقوع انقالب مایها به عدالت میو دستیابی انسان

گیرد مارکس و الکسی دوتوکویل سی و واکاوی قرار میمورد برر ،ان در این دستهشدیگری که نظریات

گیری و چگونگی وقوع انقالب دارند. باشند که هر کدام بحث مفصلی در مورد علل و عوامل شکلمی

های پنجااه ها که به طور عمده در اواسط قرن بیستم و به طور خاص در دههدر ادبیات مدرن انقالب

هاای رسد به تدریج باا وارد شادن رشاتهدهه هفتاد به تکامل می و در هو شصت این قرن شکل یافت

د. نتیجاه یادبیات سیاسی معاصر در این زمینه بسیار غنی گرد ،مختلف علوم اجتماعی در بحث انقالب

)جامعه شناسی، اقتصادی، روانشناسانه، سیاسای  ایهای عمدهتولد رهیافت ،تطور و تکامل این ادبیات

ها در دوران خود اندیشمندان گوناگونی با رویکردهای متفاوتی را نیز رخی از آناست که ب و فرهنگی(

طور کلای تاا پایش از پیاروزی  (. به1389های سیاسی. )مؤسسه مطالعات و پژوهش دهندجای می

ای متعلق به های انقالب این بود که انقالب پدیدهانقالب اسالمی، دیدگاه علمی غالب نظریه پردازی

است که به کاهش نقش مذهب در جامعه یا سکوالریزه شدن جامعه، افزایش توقعات فزاینده مدرنیته 

ای در اقتصادی و عدم نوسازی سیاسی معطوف است. اما پیروزی انقالب اساالمی تحاوالت گساترده

ها مورد های انقالب به وجود آورد و موجب گردید مفاهیمی که تا پیش از این در نظریه پردازینظریه

انقاالب  .گرفت، به طور فعال در عرصاه نظریاه پاردازی در حاوزه انقاالب وارد شاودجه قرار نمیتو

زودر  باودن  ،سارعت وقاایع، اشها و خصوصیات ویاژهای بود که به دلیل پیچیدگیاسالمی پدیده

هاای برداشات ،مند از حمایات خاارجیسالح بر رژیمی مسلح و بهرهپیروزی و فائق آمدن مردمی بی

توطئه، اقتصاد، مدرنیزاسیون، مذهب و اساتبداده های پنج گانه هوتی را پذیرا شد. هر یک از دیدگامتفا

-ضمن پذیرش وجود عوامل مختلف در انقالب ایران، بر یک عامل به عنوان عامل اصلی تاکیاد مای

حوزه (. یکی از اهداف این پژوهش آن است که دریابد پژوهشگران 1384)ملکوتیان و دیگران.  کنند

انقالب اسالمی در مجالت ایرانی منتشر شده این حوزه، کدام ماهیت و چه متغیرهاایی از نظریاات را 

هاا و یاابی باه دادهدر خصوص تبیین انقالب اسالمی ایران به کار برده و چه روشای را بارای دسات

 اند های خود استفاده کردهتحلیل

 روش تحقیق

های توصایفی اسات کاه فراتحلیل یکی از روشتحلیل است. روش به کار رفته در این پژوهش، فرا 
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کند. فراتحلیل عبارت است از از تحلیل آماری بسیاری از مطالعاات تحقیقات انجام شده را ارزیابی می

هاا. در فراتحلیال ای معین به منظور ترکیاب و یکاارچاه ساازی نتاایج آنو تحقیقات منفرد در حوزه

 ها جهت استفاده علمی و کاربردی اساتب و یکاارچه سازی نتایج آنتحقیقات موجود، تاکید بر ترکی

شاامل  ،نتایج تحقیقات و تحلیل موجود، تحلیل دیگری عرضه کنایم. ایان فراتحلیال ،از تحقیقات تا

 طریاق از ابتادا فراتحلیال روش در. شاودمای …کلیه مراحل تحقیق یعنی نظریاه، روش، نتاایج و 

رسیم، ساس تحلیل اولیه را به نحوی منتقال یاا فراتر از کل اولیه می و ماوراء به کل اجزای شکستن

هاای های نامناسب در چارچوبی قابل قبول قارار گیرناد و سارانجام، تحلیالکنیم که یافتهتبدیل می

دهند که اطالعات اولیه نشان نداده باشند. در عمل، ابتدا اطالعات ترکیب شده اطالعاتی را نشان می

-شوند و سرانجام یک کل جدید را تشکیل ماییه استخراج و ساس با یکدیگر ترکیب میاز منابع اول

دهند. آنچه که بر اهمیت و کاربرد این روش تحقیق افزوده اسات، نقاش آن در ترکیاب و یکاارچاه 

هایی است که به صورت انفرادی و پراکنده انجام گرفته اسات. از نظار روش شاناختی سازی پژوهش

دهاد. در ها و مطالعاات انجاام شاده را نشاان مایها و نواق  پژوهشءه روشنی خالنیز فراتحلیل ب

هاا از طریاق آزماون های پژوهشی و روایی آنپایایی این نوع تحقیقات از طریق تقابل یافته ،حقیقت

مرهاون انباشات داناش و توساعه آن در  ،هااآید و هر دو ایانها با واقعیت به دست میسازگاری آن

در فرا تحلیل مقاله    Gurevitch   et al , 2018 ) و  et al,2008 Geyskens ) استفراتحلیل 

پژوهشای حاوزه  - فصلنامه علمی 4بررسی و تحلیل مقاالت منتشر شده در »حاضره تمرکز اصلی بر 

های انقالب اسالمی، فصلنامه رهیافت فصلنامه پژوهش»یعنی « سالمی منتشر شده در ایرانانقالب ا

قارار دارد. « انقالب اسالمی، فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی و فصلنامه پژوهشنامه انقالب اسالمی

 بیان شده است. 1های مورد بررسی در جدول شماره های هر یک از فصلنامهویژگی
 

 های حوزه انقالب اسالمی مورد بررسی در پژوهشهای فصلنامه-ی ویژگ :1جدول 

 وابستگی سازمانی نام فصلنامه ردیف
شااماره آغااازین مااورد 

 بررسی

شاااماره پایاااانی ماااورد 

 بررسی

تعااااااااداد 

 هاشماره

1 
هاااای انقاااالب پاااژوهش

 اسالمی

انجماان علماای انقاااالب 

 اسالمی ایران
 شماره 23 1396زمستان  1391تایستان 

 شماره 41 1396زمستان  1386بهار  مستقل انقالب اسالمیرهیافت  2

 شماره 51 1396زمستان  1377زمستان  دانشگاه معارف اسالمی قم مطالعات انقالب اسالمی 3

 شماره 25 1396زمستان  1390زمستان  دانشگاه بوعلی سینا همدان پژوهشنامه انقالب اسالمی 4

https://www.nature.com/articles/nature25753/email/correspondent/c1/new
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کمیات و  فصالنامه ماذکور، در صادد شناساایی 4در این پژوهش با بررسی مقاالت منتشر شده 

را ماورد  1357کیفیت مقاالتی است که چرایی و چگونگی پیروزی انقالب اسالمی ایاران در ساال 

 اند. مراحل پژوهش به شرح زیر است بحث قرار داده

، رهیافات 1هاای انقاالب اساالمیپاژوهش»های مراجعه به سایت اختصاصی هر یک از فصلنامه .1

در خصوص دو مورد «. 4و پژوهشنامه انقالب اسالمی 3، مطالعات انقالب اسالمی2اسالمی انقالب

های مطالعات انقالب اسالمی و رهیافت انقالب اسالمی( به دلیل های مذکور )فصلنامهاز فصلنامه

( 5ناورمگز) های آغازین در سایت فصلنامه، باه پایگااه مجاالت تخصصای ناورعدم وجود شماره

 مراجعه شد. 

ا هادف بابررسی همه مقاالت منتشر شده با مرور موضوعی و بررسی چکیاده )در صاورت لازوم(  .2

چرایای و  )دساتیابی باه مقااالت تبیاین کنناده« مقاالت مرتبط با هدف اصلی تحقیق»استخراج 

ول زیار چگونگی انقالب اسالمی ایران(. وضعیت مقاالت مستخرج در ایان مرحلاه باه شارح جاد

 است 

 

سالمی اقالب وضعیت مقاالت مستخرج و مرتبط با موضوع پژوهش )چرایی و چگونگی ان :2جدول 

 ایران(

 تعداد مقاالت مرتبط با موضوع پژوهش نام فصلنامه ردیف

 18 های انقالب اسالمیپژوهش 1

 13 رهیافت انقالب اسالمی 2

 23 مطالعات انقالب اسالمی 3

 17 پژوهشنامه انقالب اسالمی 4

 

ه بحاث در هاای ماذکور بامقاله از میان مجموع مقاالت منتشر شده در فصلنامه 71مجموع در 

 پردازد. خصوص چرایی و چگونگی انقالب اسالمی ایران می

                                                                        

1 http://www.roir.ir/ 
2 http://www.rahyaft.info/ 
3 http://enghelab.maaref.ac.ir/ 
4 https://rjir.basu.ac.ir/ 
5 https://www.noormags.ir/  

http://www.rahyaft.info/
http://enghelab.maaref.ac.ir/
https://www.noormags.ir/
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مرحله بعد، به بررسی محتاوایی مقااالت ماورد نظار از زوایاای مختلاف اختصااص دارد. بررسای  .3

 ژوهی به شرح زیر متمرکز است  محتوایی پژوهش بر دو حوزه اصلی پژوهشگران و دانش پ

 الف( حوزه پژوهشگران

 معیارهای اصلی بررسی در حوزه پژوهشگران به شرح زیر است 

 

 های اصلی مورد بررسی در قسمت پژوهشگرانمؤلفه :3جدول 

 مؤلفه ردیف

 درجه علمی 1

 عضویت دانشگاهی 2

 های آموزشی(حوزه آموزشی )وابستگی به گروه 3

 جنسیت 4

 تعداد نویسندگان 5

 

 ب( حوزه دانش پژوهی

 معیارهای اصلی بررسی در حوزه دانش پژوهی به شرح زیر است 

 

 های اصلی مورد بررسی در قسمت دانش پژوهیمؤلفه :4جدول 

 مؤلفه ردیف

 نظریه مورد استفاده 1

 تبیین علّی بیان شده 2

 )ملی، محلی( ابعاد جغرافیایی مورد بررسی 3

 روش تحقیق 4

 

های محتوایی حوزه دانش پژوهی چرایی و چگونگی پیروزی الزم به ذکر است که برای بررسی مؤلفه

مبانی( نظری مقاالت باه ) انقالب اسالمی ایران، الزم بود که عالوه بر چکیده مقاله، قسمت چارچوب
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اساتفاده در طور کامل مطالعه و مورد بررسی قرار گیرد. همچنین برای شناسایی روش تحقیاق ماورد 

مقاالت، بخش روش تحقیق مقاالت مورد بررسی قرار گر فت. در مورد مقاالتی کاه باه طاور مجازا 

دارای این بخش نبودند نیز بدنه اصلی مقالاه بررسای شاد. در نهایات بارای شناساایی تبیاین علّای 

 های مقاالت، مورد بررسی قرار گرفت.گرفته، بخش یافتهصورت

 های پژوهشیافته

 صوصیات پژوهشگران حوزه چرایی و چگونگی پیروزی انقالب اسالمی ایرانالف( خ

چرایای و »های مختلف نویسندگانی که تولید کننده دانش مربوط باه در این بخش به بررسی ویژگی

هاای انقاالب اساالمی، رهیافات پاژوهش»هاای در فصلنامه« چگونگی وقوع انقالب اسالمی ایران

پاردازیم. ایان هساتنده مای« الب اسالمی و پژوهشنامه انقالب اسالمیانقالب اسالمی، مطالعات انق

ها، ابعاد مختلفی از جمله درجه علمی نویسندگان، جنسایت نویساندگان، میازان همکااری در ویژگی

تدوین مقاالت )تعداد نویسندگان(، عضویت دانشگاهی نویساندگان و حاوزه آموزشای )وابساتگی باه 

 شود های آموزشی( را شامل میگروه

 حوزه چرایی و چگونگی انقالب اسالمی ایران مقاالت وضعیت درجه علمی نویسندگان .1

هاا درصد( را اساتادیاران دانشاگاه 40دهد که بیشترین تعداد مقاالت )در حدود ها نشان مییافته

و  هاادرصدی قرار دارند. دانشایاران دانشاگاه 17اند. در مرتبه بعد، دانشجویان دکتری با سهم نوشته

درصد در مرتبه بعد قرار دارند. کمتارین  13ها با سهم برابر فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد دانشگاه

درصاد(، فاارغ  8حادود ) میزان مشارکت در تدوین مقاالت این حوزه را دانشجویان کارشناسی ارشاد

کمتار ) یدرصد(، تحصیالت حاوزو 4درصد(، مرتبه علمی استاد )حدود  4التحصیالن دکتری )حدود 

کمتر از یک درصد( بر عهده دارند. داللت نتایج بر این موضوع قارار دارد کاه ) از یک درصد( و مربی

ها و امتیازات نهفته در ارتقاء، ترفیع و سایر ترتیبات رسمی دانشگاهی در نگارش همچنان نقش انگیزه

ن و دانشاجویان دکتاری مقاالت این حوزه انقالب اسالمی برجسته است. باال باودن ساهم اساتادیارا

آیاین ناماه بررسای و آسایب شناسای »های گوناگون از جمله گزارش نشان از این امر دارد. پژوهش

که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهاوری منتشار شاده « ت علمیارتقاء مرتبه اعضای هیئ

فقادان سااختار »، «ءنامه ارتقااگره خوردن تمام شئونات استاد به سیستم معیوب آیین»است به نقش 

کند. در خصوص همزمانی سهم بااالی اشاره می« های فردی اساتید-پویا و ضعف نگاه به توانمندی

هاای دانشاگاهی مبنای بار الازام انتشاار مقالاه ناماهاستادیارها و دانشجویان دکتری نیز نقش آیاین
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ابال توجاه هسات )گازارش دانشجویان دکتری برای فارغ التحصیلی و الزام درج نام اساتید راهنماا ق

-(. پیشتر نیز پژوهشی دیگر که به بررسی پژوهش1390معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 

های منتشر شده در حوزه مطالعات روابط بین الملال در ایاران پرداختاه باود باه نتاایج مشاابهی در 

مشایرزاده و خواجاه ها رسایده باود ))استادیار( در این پژوهش خصوص سهم باالی این مرتبه علمی

هاای حاوزه انقاالب اساالمی در توان گفته ارتقاء سطح کیفی پژوهش(. درنتیجه می1393نایینی، 

هاسات باه ها انجام اصالحات نهادی در دانشگاههای مختلفی است که یکی از آنایران معلول مؤلفه

 به مطالعات این حوزه را تسهیل کند. « استاد و دانشیار»نحوی که ورود پژوهشگرانی با مرتبه علمی 

میزان کمّی مشارکت گروهی در تألیف مقاالت حوزه چرایای و چگاونگی انقاالب اساالمی  .2

   ایران

نده( به نویس 3یا  2با مشارکت ) درصد مقاالت به صورت جمعی 66اکثر مقاالت یعنی در حدود 

 یکای ازدرصاد مقااالت باه صاورت انفارادی نگاارش شاده اسات.  34نگارش درآمده و در حدود 

کمتار  ارتباط علمی به خوبی مستند شاده، ایان اسات کاه محققاان اکنااون همشاهداتی که در زمین

. (Katz and Martin,1995) های پژوهشای خااود تمایاال دارناادبه کار انفرادی بر روی فعالیت

بته با توجه به حاکم بودن روحیه کار انفرادی و  باالبودن امتیاز تاألیف مقااالت انفارادی در ایاران، ال

نتایج تحقیق نشان از وضعیت مثبت مطالعات انقالب اسالمی به لحاظ مشارکت گروهی نویساندگان 

 دارد. 

 درجه تخص  گرایی یا مشارکت میان رشتگی مؤلفان حوزه انقالب اسالمی ایران .3

درصد، بیشاترین  53سندگان با تخص  علوم سیاسی با برخورداری از سهمی قاطع در حدود نوی

اند. نویساندگان عضاو نقش را در تدوین مقاالت حوزه چرایی و چگونگی انقالب اسالمی ایران داشته

درصدی( در رتبه دوم قارار داشاته و  9گروه معارف اسالمی با فاصله زیاد )برخورداری از سهم حدود 

درصاد( و  5/4درصد(، جامعه شناسی انقالب اساالمی )حادود  7های تاری: )حدود از آن، رشته پس

هایی مثل مادیریت، علاوم -درصد( قرار دارند. کمترین سهم را نیز رشته 5/4تاری: انقالب اسالمی )

ای، فلسافه و فرهناو و ارتباطاات دارناد. نویساندگان باا اجتماعی، ادبیات فارسی، مطالعات منطقاه

درصد را در تادوین مقااالت حاوزه چرایای و چگاونگی  5/1تحصیالت حوزوی نیز سهمی در حدود 

هاا و دهند. با توجه به تحوالت سالیان اخیر در تشاکیل گاروهوقوع انقالب اسالمی ایران تشکیل می

هاای تخصصای مرباوط باه انقاالب توان سهم رشاتههای تخصصی حوزه انقالب اسالمی، میرشته

های تاری: انقاالب اساالمی، مطالعاات انقاالب اساالمی، جامعاه به صورت مجموع رشتهاسالمی را 
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درصاد در  20)دارای گرایش انقالب اسالمی( معادل  شناسی انقالب اسالمی و گروه معارف اسالمی

نهادینه کردن تجارب علمای ) قانون پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران 15بند ج ماده نظر گرفت. 

پاردازی در  های آموزشی، پژوهشای و نظریاهب اسالمی و دفاع مقد  با انجام فعالیتو عملی انقال

هاای تخصصای انقاالب اساالمی در ( سرآغاز تحوالت نهادی برای تشاکیل رشاتههای مرتبطحوزه

دهد که در مجموع باید شاهد تحرک بیشتری از محققاان های پژوهش نشان میها بود. یافتهدانشگاه

تخصصی انقالب اسالمی در تألیف مقاالت این حوزه باشیم. از طرفی ساهم بااالی رشاته های رشته

علوم سیاسی در تدوین مقاالت حوزه چرایی و چیستی انقاالب اساالمی ایاران، بیاانگر غلباه سانت 

نهادی سیاست بر مطالعات حوزه انقالب اسالمی است. نگرش به تحوالت حوزه انقاالب اساالمی از 

نظریاات علام »تواناد نتاایج مهمای را باه دنباال داشاته باشاد. ورود می« ه سیاسترشت»زاویه دید 

های حوزه انقالب اسالمی از زمره مهمترین ایان نتاایج اسات. بعادتر در بخاش در تحلیل« سیاست

توان این نکتاه را باه خاوبی مشااهده کارد. از های این مقاله در حوزه نظریات مورد استفاده مییافته

باه « رگی باومی ساازیمسئله وا»فضای تحلیل علوم سیاسی پس از انقالب اسالمی، ر دسوی دیگر 

و روابط بین  سیاسی. ادبیات متعارف علوم شودتواند در نظر گرفته آن نیز می« هویتی»دلیل دغادغه 

و جدایی دین از قلمروی سایاسات، اقتصاااد و حاوزه عماومی  سکوالریسمالملل بر مبنای مفروض 

متعاارف  سیاسیکه صاافر تا صااد بسااته علوم  ستست. هرچند این به معنای آن نیتدوین شاده ا

 سکوالریساتی وضااتدرنو، غیر مفید در جمهوری اسااالمی تلقی کنیمه اما باه هرتقادیر، مفررا بی

شااود و وجاه دیگاری از مساائله مندرج در آن در دولت دینی ایران بعضااً دچار ناهمساازگرایی مای

های دانشگاهی که نکته دیگری که در خصوص رشته (.1395)برزگر،  نمایدبومی رخ میوارگی علم 

اند باید گفت این قالب اسالمی ایران مبادرت ورزیدهبه تألیف مقاالت حوزه چرایی و چگونگی وقوع ان

و مشارکت بیشاتر « ترای برجستهفعالیت میان رشته»است که غنای نظری مقاالت این حوزه نیازمند 

ای و تااری: هایی مثل علوم اجتماعی، مدیریت، اقتصاد، روان شناسی، مطالعات منطقهتر رشتهمتنوع و

تواند زاویه دید پژوهشگران به تحاوالت وقاوع انقاالب در تدوین مقاالت این حوزه است. این امر می

یل کارده و ها به مباحث انقالب اساالمی را تساهاسالمی را وسعت بخشیده، ورود نظریات این رشته

نقش عوامل اقتصادی، اجتماعی، روانشناسانه و تاریخی را در تبیین چرایی و چگونگی وقاوع انقاالب 

یابی وقوع انقالب اسالمی پر های میان رشتگی را در علتاسالمی به بوته نقد گذاشته و درواقع مؤلفه

هاای علمیاه و پژوهشاگران هتر کند. به عنوان نکته پایانی باید گفت که انتظار بیشتری از حاوزرنو

درصادی پژوهشاگران حاوزوی در  1رود. ساهم حوزوی در تدوین دانش حوزه انقالب اسالمی مای



54         27  ش 97زم تان   7فصلنامه علمی ن پاوهشی انقالب اسالمی  س 

باوده و  - به دالیل مختلف -ها در تألیفات مربوطه گر عدم ورود آنمطالعه حاضر از یک طرف نشان

نیز به طور بسیار ضعیف  از طرف دیگر همکاری مشترک دانشگاهیان و حوزویان در تدوین مقاالت را

آورد که علوم حوزوی باا علاوم شاهد هستیم. امری که با رفع شدن موانع آن این امکان را فراهم می

 ایرانی با نظریات دیگر را شاهد باشیم. - ها و نظریات اسالمیدانشگاهی پیوند خورده و ترکیب یافته

 می ایرانجنسیت نویسندگان حوزه چرایی و چگونگی وقوع انقالب اسال .4

درصد مقاالت توسط  7درصد از مقاالت مورد بررسی توسط مردان و تنها در حدود  93در حدود 

ت هیئاتواند با نسبت نابرابر تعداد زنان و مردان عضو اند. دلیل این موضوع میزنان به نگارش درآمده

 زی در آماوزش عاالیریرسمی مؤسسه پژوهش و برنامه بر پایه گزارش ها مرتبط باشد.علمی دانشگاه

وقت دارای مدرک دکتری در مؤسسات وابسته  علمی تمام اعضای هیئت مجموع، از 1395در سال 

. دهناددرصد را مردان تشکیل می 2/84درصد را زنان و  15/8تحقیقات و فناوری،  به وزارت علوم،

حاد نبایاد وجاود  هرچند در خصوص دانشجویان یا فارغ التحصیالن دانشگاهی، این نابرابری تا ایان

شورای عالی انقالب فرهنگی برای ارتقاء مشاارکت  راخی سالیاندر داشته باشد. این در حالی است که 

هاایی را مجموعه سیاست (1384مهر ماه کشور، در پانصد و هفتادمین جلسه ) زنان در آموزش عالی

 .نموده استمصوب 

 عضویت دانشگاهی نویسندگان  .5

درصاد از مقااالت توساط پژوهشاگران دارای  10دهاد کاه در حادود های پژوهش نشان ماییافته

اند. وابستگان دانشگاهی باه دانشاگاه پیاام وابستگی دانشگاهی به دانشگاه آزاد اسالمی نگارش یافته

هاا و هاا، پژوهشاکدهباشند. وابساتگان باه پژوهشاگاهدرصد را دارا می 5/4نور نیز سهمی در حدود 

درصادی در تادوین مقااالت ایان حاوزه  11وزارت علوم نیز دارای ساهم مؤسسات تحقیقاتی تابعه 

  74های مختلف دولتی با سهم تقریبای هستند. بیشترین سهم را نیز وابستگان دانشگاهی به دانشگاه

-ها و پژوهشاکدهباشند. نکته قابل ذکر آن است که برخورداری بسیاری از پژوهشگاهدرصدی دارا می

های تخصصی در حوزه علوم سیاسی، اندیشه سیاسی، ها و گروهارای دپارتمانهای علوم انسانی که د

کند کاه شااهد . هستنده این انتظار را ایجاد می.فقه سیاسی، اندیشه اسالم، جامعه شناسی سیاسی و .

هاا در تولیادات ایان حاوزه انقاالب تولیدات بسیار بیشتری از وابستگان پژوهشای و دانشاجویان آن

های کشور به طاور ها و پژوهشکدهم. نکته قابل توجه آنکهه مأموریت برخی از پژوهشگاهاسالمی باشی

 (.5 )بنگرید به جدول شماره اختصاصی در حوزه مطالعات انقالب اسالمی تعریف شده است

 



     55...     فرا تحلیل مطالعات انقالب اسالمی در ایران

55 

 

 های تخصصی انقالب اسالمی فعال در کشورپژوهشکده :5جدول 

 وابستگی سازمانی انقالب اسالمیپژوهشکده دارای فعالیت تخصصی در حوزه  ردیف

1 
 پژوهشکده اندیشه سیاسی، انقالب و تمدن اسالمی

پژوهشگاه علاوم انساانی و مطالعاات فرهنگای 

 )وزارت علوم(

 وزارت علوم پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی 2

3 
 پژوهشکده انقالب اسالمی

 یاهپژوهشگاه بین المللی جامعه المصطفی العالم

 وم()وزارت عل

 دانشگاه آزاد اسالمی پژوهشکده علوم اجتماعی و انقالب 4

5 
 گروه انقالب اسالمی() پژوهشکده فرهنو و مطالعات اجتماعی

        پژوهشاااگاه فرهناااو و اندیشاااه اساااالمی

 )وزارت علوم(

6 
 پژوهشکده اندیشه سیاسی، انقالب و تمدن اسالمی

 پژوهشگاه علاوم انساانی و مطالعاات فرهنگای

 )وزارت علوم(

 

های دانش تولیدی و مطالعات حوزه چرایی و چگونگی پیروزی انقالب اسالمی ب( ویژگی

 ایران

 روش شناسی مطالعات   .1

هاای خاود، بهاره برای تبیاین 6درصد( از روش تحلیل محتوا 95اکثر مقاالت مورد بررسی )درحدود 

های معینی در یک متن و یا هیم یا واژهروش پژوهشی است که برای بیان مفا ،محتوا حلیلاند. تبرده

دانناد. هاا مایشود. برخی نیز آن را یک روش تجزیه و تحلیل داده-ای از متون استفاده میمجموعه

هاا، مصااحبه، گفتگاو، عنااوین و هایی از یک کتاب، نوشاتهتواند شامل کتاب، فصل یا فصلمتن می

با استفاده از تحلیل محتوا وجاود مفهاوم و ارتبااط مقاالت مطبوعات و اسناد تاریخی باشد. پژوهشگر 

های موجود در متن، نویسنده آن، مخاطب و حتی ها و یا مفاهیم را تحلیل کرده و درباره پیامبین واژه

(. در میان مقاالتی کاه از 1387)ضیغمی و دیگران،  نمایدفرهنو و دوره زمانی اثر نتیجه گیری می

اند، تنها یکی از مقاالت، واحد تحلیل خود را بر منبعی به جز کتب و هروش تحلیل محتوا استفاده کرد

را به طور خاص به عنوان واحد « دو روزنامه کیهان و اطالعات»تر( قرار داده و مقاالت )منابع عمومی

                                                                        

6  Content analysis 
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های ماذکور تحلیل خود انتخاب کرده است. این مقاله در پژوهشی ارزشمند با بررسی مقاالت روزنامه

به عنوان  سیاسی تأثیر ایدئولوژی پهلوی بر رشد اسالم،  1357تا  1340های زمانی سال در فاصله

عامل اساسی در وقوع انقالب اسالمی ایاران را ماورد بررسای قارار داده اسات )حضارتی و قرباانی، 

گیاری از پرسشانامه( و مقاله دیگر )یکی با استفاده از پیمایش )با بهره 3(. از سوی دیگر تنها 1395

هاای دخیال در وقاوع ( به بررسی مؤلفه)در کنار تحلیل محتوا مقاله دیگر با صورت دادن مصاحبه 2

اند. یکی از مقاالت که درصدد بررسی انگیزه مشاارکت کننادگان در انقاالب انقالب اسالمی پرداخته

ای همیهسال به باال که باه روش سا 45نمونه از افراد  500اسالمی ایران بوده است در پیمایشی با 

 های اسالمی مهمترین انگیزه انقالبیاون باوده اساتانتخاب شده اند نشان داده است که حفظ ارزش

هاا اناد کاه یکای از آنبا خبرگان بهره بارده« مصاحبه»پژوهش دیگر از ابزار  2(. 1389)شایگان، 

گرا باوده مربوط به پژوهشی است که درصدد بررسی نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت جریان اسالم

(. پژوهش دیگر نیز با صورت دادن مصاحبه باا صااحبنظران مربوطاه باه بررسای 1389)دارا،  است

)پورماؤذن،  پرداختاه اسات خمینای گیری نهضات اماامنقش مساجد و کانونهای مذهبی درشکل

درصد( که بگذریم، جای خاالی روشاهای ناوین کیفای و  5کمتر از ) (. از این معدود مقاالت1394

هاای تحلیال هرچند اساتفاده از روشدر مطالعات حوزه انقالب اسالمی ایران را شاهد هستیم.  کمّی

یال تحل ازدهد، با وجود این، تحلیال کمّای عینیت را افزایش می هی، در مقام داوری تجربی، درجکمّ

آن اسات نیاز نیست. محقق به منظور تکمیل تحلیل و دستیابی به بسندگی معنایی، نیازمناد کیفی بی

تار ی را روشانهای کمّاکه تحلیل کمی را با تحلیل کیفی همراه سازد. تحلیل کیفی بار معنایی یافته

ای دردسرسااز باشایم. ایان هاای مشااهدهکند. در فرآیند تحقیق تجربی ممکن است شاهد گزارهمی

 - 143  1386سااعی، خود قرار داد و به صورت عمیاق تأویال کارد ) هتوان در زمینها را میگزاره

هاای گرایی و توجاه باه جنباه گرایی بر برون شناسی باید گفت رویکرد کمی در بعد معرفت .(144

گرایای  گرایی تأکید دارد، در حالی که در رویکرد کیفی بر ساختارگرایی، ذهن بیرونی واقعیت و اثبات

های کیفی و ف بیرونی و اثباتی و نیز جنبهشود. در رویکرد تلفیقی، ابعاد مختلو تفسیرگرایی تأکید می

شناسی، رویکردهای کمی به بررسای  گیرد. همچنین، از جنبة روشذهنی واقعیت مورد تأکید قرار می

شناسی،  شناسی، پدیده پردازند. در رویکردهای کیفی با تأکید بر قومگیری میتجربی واقعیت و نمونه

-هایی مانند پرساشعملکرد، تحلیل گفتمان و با استفاده از روش مطالعة اکتشافی، پژوهش بر مبنای

-کیفی موضوعات پرداخته مای هبازپاس:، مشاهده، مصاحبه، تحقیق موردی و مانند آن، به مطالع هنام

توأمان رویکردهای کمی و کیفی برحسب  هشود. در حالی که در رویکردهای تلفیقی محقق به استفاد
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تر موضاوع جامع ههای کمی و کیفی، سعی در مطالعگیری از روشد و با بهرهپردازموضوع تحقیق می

هاای آتای در حاوزه مطالعاات انقاالب رسد ناوآوری و خالقیات(. به نظر می1390نیازی، ) کندمی

سنتی )مطابق آنچه در بااال گذشات( در های نوین، تلفیقی و غیراسالمی، ریشه در به کارگیری روش

 های مربوطه داشته باشد.تحلیل دادهآوری و جمع

 ابعاد جغرافیایی مورد بررسی در حوزه چرایی و چگونگی پیروزی انقالب اسالمی ایران .2

درصد از مقاالت مورد بررسی با تمرکز بر مفهوم انقالب در ابعاد ملی، انقاالب اساالمی  95در حدود 

ای از مقااالت، اناد. دساتهد را در پیش گرفتهاند. سایر مقاالت دو رویکرایران را مورد تحلیل قرار داده

.( بررسای کارده و باا روشای .استان، شاهر و .انقالب اسالمی را در سطح محلی ) چرایی و چگونگی

اند. دسته دیگری از مقاالت نیز در روشی تطبیقی انقالب اسالمی ایاران را استقرایی آن را تعمیم داده

های تحلیلای جهان مقایسه کرده تا ضمن آن، شواهد و مؤلفه ای دیگر درهای نقطهبا یکی از انقالب

هاا خود را استخراج کنند. در مورد دسته اول تنها دو مقاله نگارش شده است. یکای از ایان پاژوهش

مربوط به تحوالت پیروزی انقالب اسالمی در استان چهار محاال بختیااری اسات. نویسانده در ایان 

ی ایاران در انقاالب اساالم یاریادم اساتان چهارمحاال و بختمار ینقش مبارزاتپژوهش به بررسی 

(. پژوهش دیگر تمرکز خود را بر نقاش کانونهاای ماذهبی و 1395پرداخته است )ایزدی و دیگران، 

(. 1394مساجد شهر مراغه در تحوالت وقاوع انقاالب اساالمی ایاران قارار داده اسات )پورماؤذن، 

شود که سعی دارد تا با مقایسه انقاالب امل مواردی میها شهمانطور که گفته شد دسته دوم پژوهش

مورد  5های تحلیلی مرتبط دست پیدا کند. به نحو جالبی، اسالمی ایران با سایر موارد مشابه، به یافته

با انقالب اسالمی ایاران تمرکاز کارده و تنهاا یکای از « انقالب مصر»ای ها بر تحلیل مقایسهاز آن

های تطبیقای انقاالب مصار و اند. مؤلفهرا مورد نظر داشته« انقالب فرانسه»مقاالت، تحلیل تطبیقی 

و گلکاار و  1393)هراتای و قاسامی، « هاارساانه»انقالب اسالمی ایران نیز شامل عناصری چاون 

(، 1391)بصایری و بلیاانی، « گفتماان دینای»(، 1395)هراتی، « ایدئولوژی»(، 1396همکاران، 

شاود. در ماورد انقاالب فرانساه نیاز مؤلفاه ( مای1392ی و آجورلاو، )دهقانی فیروزآبااد« رهبری»

مورد بررسی تطبیقی باا انقاالب اساالمی ایاران قارار گرفتاه اسات )کریمای و ناوروزی، « رهبری»

-تواند با بررسیمطالعات مربوط به چرایی و چگونگی انقالب اسالمی ایران می ه(. نتیجه آنکه1391

هایی با ماهیات تر از لحاظ جغرافیای مورد مقایسه و دخیل کردن مؤلفهای بیشتر و متنوعهای مقایسه

های خود عماق داده و به یافته« اقتصاد، جامعه مدنی، شیوه حکمرانی و نظام اجتماعی»متفاوت مثل 

 جاوامعی مقایساه های نوینی را به بوته تحلیل گذارند. البته باید توجه داشت که تحقیق تطبیقی،جنبه
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کیفی( و تطبیقای جاوامعی کاه دارای  - محور مورد) مشابه و یکسان هایساخت و ماهیت دارای که

گیارد. باا توجاه باه ایان باشند مورد بحث قرار میی( میکمّ - متغیر محوروت )ماهیت و ساختار متفا

هاای اجتمااعی را در واحادهای کاالن توان به دو صورت تطبیق درونی و بیرونای پدیادهمسئله می

-های عمومی و رسیدن به نظریاهورد بحث و تفسیر قرار داد، بر همین مبنا، گذار از نظریهاجتماعی م

 – سیاسای – انقاالب – های ساختاری در حوزه جامعه شناسی باالخ  )جامعاه شناسای تااریخی

توسعه و تغییرات اجتماعی( اهمیت روش تحلیل تطبیقی را دوچندان کرده استه بر ایان  - هاسازمان

های مورد بررسی از نکات مهم و اساسی این نوع تحقیق است که نمونه واحدها یا نمونهاسا  حجم 

بزرگ( و مطالعه تطبیقی کیفی را باا ماوارد  (N) ی را با موارد زیاد در قالبمطالعه تحقیق تطبیقی کمّ

(. 1394)آکادمی تجزیه و تحلیل آماری ایاران،  گیردمی کوچک( مورد تفسیر و تبیین قرارn) محدود

هاای اخیار دورهدر خصوص مطالعات تطبیقی چرایی و چگونگی انقالب اساالمی ایاران بایاد گفات 

مطالعات علوم اجتماعی جایگاه محوری به این روش بخشیده است، زیارا تحلیال تطبیقای اساا  و 

هاای ضارورت گاذار از نظریاهالبته اشد. بهای تحقیقی در علوم اجتماعی میبسیاری از روش هجوهر

های ساختاری در حوزه جامعه شناسی انقالب، جامعاه شناسای سیاسای و تحاوالت عمومی به نظریه

، اجتماعی و فرهنگی توجه به روش و تحلیل تطبیقی را دو چندان سااخته اسات. باه نظار گلدساتون

-راین پژوهشگران بارای بررسای ریشاهها را ندارد. بنابهای عمومی انقالب توان درک تفاوتنظریه»

های عمومی خشونت سیاسی به مطالعات تاریخی و تطبیقای در ها توجه خود را از نظریههای انقالب

 .(۲۰  ۱۳۸۵ )گلدساتون،« ها و روابط کشاورزی معطاوف نماینادخصوص ساختار انواع متفاوت دولت

های اجتماعی باه خصاوص در کتااب همچون تدا اسکاچاول در بررسی انقالب افرادیعالوه بر این 

های اجتماعی دیکتااتوری ریشه»، برینگتون مور در کتاب (1389) «های اجتماعیو انقالب هادولت»

از روش  «کالباد شاکافی چهاار انقاالب»در کتاب  (1390) ، کرین برینتون(1395) «و دموکراسی

 . اندتطبیقی و تحلیلی استفاده نموده

 در حوزه چرایی و چگونگی انقالب اسالمی ایرانهای مورد استفاده نظریه .3

شاود. ایان واقعیات گفته مای نظریه کنندای از مفاهیم نظام یافته که واقعیتی را بیان میبه مجموعه

هاسات. مهمتارین کاارکرد نتیجه تالش عملی در گردآوری شواهد واقعی و برقراری ارتباط بین یافته

بخشد و ذهن محقق را نسبت به وجوه مشخصی از جهت می چارچوب نظری این است که به تحقیق

در واقاع نظریاه  .ساازدپدیده مورد مطالعه یا بافتی که آن را احاطه کرده است، حسا  و هشیار مای

هاای چارا، چگوناه و کند و به پرسشبینی وضعیت آینده را فراهم می امکان توصیف واقعیات و پیش
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چوب نظری در تحقیق اجتناب ناپذیر اسات. حتای اگار محقاق باه وجود چار .دهدچه چیز، پاس: می

روشنی در مقاله و گزارش تحقیق خود به آن اشاره نکند، خواسته یا ناخواسته چارچوبی نظری داشاته 

ها یا مراحل مختلف تحقیق نمود پیدا کند. ماثالً چاارچوب است. اما بازتاب آن ممکن است در بخش

شناسی تحقیق نشان دهد. مثالً محققانی که از رویکرد کیفای در  نظری ممکن است خود را در روش

های این مطالعات را از پارادایم تفسایری کنند، مبانی گردآوری و تحلیل دادهپژوهش خود استفاده می

ای اعم و اخ  با چارچوب نظری دارد. به همین دلیل در بعضی از منابع چاارچوب اند که رابطهگرفته

نیاز   (Theoretical Paradigm of Research) چارچوب پارادایمی تحقیاق» نظری را به عنوان

له پاژوهش ئمهم را در وضعیتی که مرتبط با مسمتغیرهای  مناسب،کنند. چهارچوب نظری معرفی می

جدول زیار  .دهدای منطقی ارائه میکند و پیوند این متغیرها را به گونهاست شناسایی و مشخ  می

های نظری مورد استفاده قرار گرفته توسط پژوهشگران مختلاف ربوط به چارچوبهای مخالصه یافته

 دهد. برای تبیین چرایی و چگونگی پیروزی انقالب اسالمی ایران را نشان می

 

های نظری مورد استفاده پژوهشگران مختلف در تبیین چرایی و چگونگی وقوع چارچوب :6جدول 

 نظریات تکرار شده )منبع  مؤلفان(انقالب اسالمی ایران بدون ذکر 

 مفهوم عاشورا نظریه محاده
نظریاااه بسااایج 

 چارلز تیلی

-نظریه قدرت شبکه

 ای مانوئل کاستلز

نظریاااه ارتبااااطی 

 هاولند
 فرهنو سیاسی

نظریااه بساایج چااارلز 

تیلااااای و نظریاااااه 

محرومیااات نسااابی 

 رابرت گر

گفتمااااان نظریااااه 

اپیزودیااک منصاااور 

 معدل

نظریه اصالت گارای 

 اسالمی

-نظریااه ساااخت

 یابی گیدنز
 رهبر تحول آفرین تحلیل گفتمان اسالم انقالبی شیعی

نظریااااه ساااارمایه 

 اجتماعی پاتنام

 نشریه سیستمی هویت دینی
نظریااه گفتمااان 

 الکالئو و موفه

نظریه جامعه پذیری 

 سیاسی

نظریاااه ارتباطاااات 

 اجتماعی

نظریااااه ثبااااات 

سیاسی لیندبالم و 

 هاکارکرد رسانه

 هاااینظریااه رسااانه

 ارتباطی

نظریااااه وفاااااداری -رویکرد گفتمانینظریااااه توسااااعه نظریه رفتار سیاسای  ساختار کارگزار سرمایه اجتماعی نظریااااه پخااااش
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تااااااریخی رو   نامتوازن هانتینگتون آلفرد آدلر هاگراستراند تورستن

 ووداک

نظریاه تحلیال  و

 گفتمااااااااااانی

مشروعیت تئوون 

 لیون

نیروهاااای سااارکوب 

 راسل

فرهناااو سیاسااای 

 شیعه
 هویت دینی سیره علوی

نظریاااه نوساااازی 

 ساموئل هانتینگتون
 مرجعیت در اسالم رهبری انقالب

کارکردهااای سیاساای 

 مرجعیت اسالمی

 های اجتماعیجنبش قدرت نرم اسالم سیاسی افکار شهید مطهری

نظریه بسایج مناابع 

چارالز تیلی و نظریاه 

تعاااادل سیساااتمی 

 جانسون

رهبااری در نهاااد 

 فقاهت و مرجعیت
 یه ارتباطات سنتینظر

اصالح نظریه ساختار 

 کارگزار –

نظریاااه کاشااات و 

نظریه بسایج مناابع 

 چارلز تیلی

جامعااه شناساای 

 سیاسی معرفت

سرمایه اجتماعی پیر 

 بوردیو

رهبااری در اندیشااه 

 سیاسی شیعه

نظریه رسانه مک 

 لوهان
 

 

انقاالب اساالمی شود، پژوهشگران مختلف، چرایای و چگاونگی وقاوع همانطور که مشاهده می

اند. برخی از نظریاات ها مورد تبیین قرار دادهها و نظریهایران را با استفاده از طیف وسیعی از چارچوب

هاای صاورت داده ساعی -نیز به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته یا اینکه نویسنده باا تبیاین

های نظری مقااالت در خصوص یافتهکرده است که نظریه را اصالح کرده و مورد استفاده قرار دهد. 

 مورد بررسی باید به نکات زیر اشاره کنیم 

درصد از مقاالت از هیچ چارچوب نظری و بنیان تئوریکی در خصوص تبیاین  20در حدود  الف(

اناد کاه ایان باه نوباه خاود یاک ضاعف چرایی و چگونگی وقوع انقالب اسالمی ایران بهره نگرفته

درصد( با اساتفاده از رویکارد قیاسای و بهاره  80) ست که بقیه مقاالتاین درحالی ا. محسوب می 
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برای اند. بردن از یک چارچوب مفهومی، چرایی و چگونگی وقوع انقالب اسالمی ایران را تبیین کرده

هاا بیشاتر مرباوط باه ایان موضاوع های متفاوت و متعددی مطرح شده است. این بحثنظریه نقش

نظریه را ساخت و ساس به پژوهش پرداخت، یا برعکس آن عمل کارد، و یاا هستند که آیا باید ابتدا 

های اساتقرایی، الگوهاای کلای را از درون مشااهدات نظریه ترکیبی از این دو روش را به کار بست 

درحالی که در استدالل قیاسای،  .دنکنها حرکت میها به سمت نظریهاز واقعیتو  کنندجزیی پیدا می

  (evidence) هاایهاای دارای پشاتوانههایی اولیه بر گرفته از نظریهاستفاده از گزارهیک محقق با 

 هایی درباره شرایط خاص تحقیق خاود در طای فراینادی اساتداللیتر تجربی و همچنین گزارهیقو

(argumentation)  بااه تاادوین قضااایا  اقاادام(Theorem) هااایی قاباال آزمااونو یااا گاازاره 

(propositions) های استقراییِ چرایی انقالب اسالمی ایاران، در ایان . نقطه ضعف پژوهشکندمی

اند به شرح شفاف تئوریک و مدل گویایی از استنتاجات نظری مطابق آنچه است که در پایان نتوانسته

 که در الگوی استقرایی انتظار است ارائه کنند. 

د اساتفاده در تبیاین چرایای وقاوع بررسی صورت گرفته در خصوص فراوانی نظریاات ماور ب(

 اسالم سیاسی»، «هویت دینی»هایی که شامل مفاهیم دهد که نظریهانقالب اسالمی ایران نشان می

درصاد، بیشاتر ماورد اساتفاده قارار  25هستند با فراوانی تقریبای « ایدئولوژی شیعی»و « انقالبی -

هاا مثال  فرهناو عاشاورا، سایره علاوی، اند. البته این نظریات شامل طیف وسایعی از مؤلفاهگرفته

هاا باشاند کاه مخارج مشاترک هماه آن. مای.مرجعیت دینی، اصالت گرایی دینی، رهبری دینی و .

است. این مؤلفه به انحاء و ااشاکال مختلاف و باا اساتفاده از « اسالمی - مؤلفه دینی»برخورداری از 

شددر تحلیل نویسندگان مختلف بازتاب پیدا لنزهای نظری متنوعی نظیر آنچه که در سطور باال گفته 

درصدی در رتبه دوم قرار دارند. چرایای  16های ارتباطات با سهم حدود کرده است. همچنین، نظریه

، «سرمایه اجتماعی»هایی مانند های ارتباطات بر مؤلفهوقوع انقالب اسالمی ایران در چارچوب نظریه

استوار است. رتبه سوم نظریاات پرکااربرد « های سنتیرسانه»و « انتقال پیام»، «رتباطیهای اشبکه»

با ساهم « بسیج سیاسی چارلز تیلی»در تبیین چرایی و چگونگی وقوع انقالب اسالمی ایران را نظریه 

درصد، داراست. پس از نظریات حوزه بسیج سیاسی، نظریه گفتمان )باه طاور کلای شاامل  13حدود 

 درصدی در رتبه پنجم قرار دارد.  9ئو و موفه( با سهم نظریات محققان مختلف به خصوص الکال

اند تا باا اضاافه برخی از پژوهشگران نیز با هدف بومی سازی یک نظریه، در صدد آن برآمده ج(

)درحاد نسابی( در ایان  ای از آن، به تولید دانش نوینیای به نظریه اصلی یا حذف مؤلفهکردن مؤلفه

های دینی به یک نظریه مرسوم افزوده شده و بخشهایی از موارد، مؤلفهحوزه اقدام کنند. در اکثر این 
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شود. به عنوان مثال در پژوهشی، تبیین چرایی وقوع انقالب اسالمی باا اصاالح آن جرح و تعدیل می

کارگزار توسط اندیشه اسالمی که بر تأثیر گذاری همزمان سااختار و کاارگزار تأکیاد  - نظریه ساختار

(. مثال دیگر در این خصوص، اصاالح نظریاه 1396اسفندیار و دیگران، ) رفته استدارد، صورت پذی

هاای دینای یعنای مرجعیات، فقاهات و عادالت در اقتدار کاریزماتیک ماکس وبر با استفاده از مؤلفاه

 رهبری انقالب اسالمی بوده است تا بر غیر شخصی و عقالیای باودن رهباری انقاالب تأکیاد شاود

(. همچنین در پژوهشی دیگار، محققاان باا ترکیاب دو 1393عزتی، مهدی.  )یزدخواستی، بهجت و

، تأثیر ضعف دستگاه سرکوب رژیام شااه در مقابلاه باا «بسیج منابع چارلز تیلی»و « جانسون»نظریه 

انقالبیون را مورد بحث قرار داده و نیاز به اصالح این دو نظریه در تبیین چرایی وقوع انقالب اسالمی 

 انادانقالبیاون بیاان کارده« شیوه مبارزه، راهبردها و فرهنو مقاومات»افزودن سه مؤلفه ایران را با 

 (.1392صالح آبادی. )

 های تبیین کننده چرایی و چگونگی پیروزی انقالب اسالمی ایرانعوامل و مؤلفه .4

مجموع متغیرهای استفاده شده توسط پژوهشگران مختلف برای تبیین پیروزی انقالب اساالمی  

 ن به شرح جدول زیر است ایرا

وقوع انقالب  یو چگونگ ییچرا تبیینمورد استفاده پژوهشگران مختلف در های متغیر :7 جدول

 تکرار شده )منبع  مؤلفان( هایمؤلفهبدون ذکر  رانیا یاسالم

 حکمرانی غیر الهی حکومت پهلوی
گساااترش ایااادئولوژی 

 تشیع انقالبی
 رهبری امام خمینی

سیاسی ایدئولوژی اسالم 

 انقالبی -
 انتقال امواج انقالبی در سراسر کشور

سیاستهای ضد دینی حکومت و رهباری اماام 

 خمینی

بساایج سیاساای مااردم 

 توسط امام خمینی

هااای مساااجد و کااانون

 مذهبی

ائتالف گروههای مباارز 

 به رهبری امام خمینی

های سنتی به عنوان رابط میان رسانه

 رهبر و مردم

 مبنی بر جامعیت اسالمگفتمان امام خمینی 
اسالم فقاهتی روحانیات 

 شیعه

رفتاار درباار پهلاوی بار 

 خالف سیره علوی

مفاااااهیم و نمادهااااای 

 عاشورایی

ترکیااب شااکافهای مختلااف قااومی، 

 اقتصادی، دینی، مدرنیسم و ...

گسترش کمای طبقاه متوساط جدیاد و عادم 

 پاسخگویی رژیم به مطالبات آنها

امام خمینای باه عناوان 

هاای ه شبکهمتصل کنند

 ضد قدرت

بازگشاات باااه هویااات 

 اسالمی

ایاادئولوژی بساایج گاار 

)اساااالم( و ایااادئولوگ 

 )امام خمینی(

 در ساازگار یماذهب انیاجر یتوانمند

 مردم با اسالم کردن

و عادم  یپهلاو یاساینظاام س یعدم نهادمند

 مردم یاسیاجازه به مشارکت س

وابستگی محمدرضا شاه 

 به نفت

ثبااات کننااده ینقااش باا

 ژهیباو یجمع یهارسانه

 مطبوعات

ضعف بنیان مشاروعیتی 

رژیااام و گااارایش باااه 

 میلیتاریسم

و  انیبازار یبه خطر افتادن منافع جمع

 تیاتحاد با روحان
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 ینقش قدرتمند شبکه وعاظ، مسااجد، نوارهاا

 ینیامام خم یها به رهبرهیکاست و اعالم

نفی فرهنو ساکوالر و 

مدرنیتااه غرباای بااا احیااا 

 ارزشهای دینی

سازی روحانیت از  شبکه

 42سال 

نااااااتوانی ارتاااااش در 

 سرکوبی انقالبیون
 

 

اولین یافته جالب توجه در تحلیل چرایی و چگونگی وقوع انقالب اسالمی ایران این اسات الف( 

در پیاروزی انقاالب « رهبری امام خمینای»درصد از پژوهشگران بر نقش محوری  60که در حدود 

ها، رهبری امام خمینی از ابعاد مختلاف و باا اساتفاده از این پژوهش اند. دراسالمی ایران تأکید کرده

گفتمان اسالم فقاهتی، شایعی و انقالبای، شخصایت کاریزماتیاک، شابکه ساازی، »هایی مثل مؤلفه

ماورد تبیاین قارار « سوئیچر و انتقال دهنده پیام، نقش مرجعیتی، توحیاد محاوری و تکلیاف گرایای

 اند. گرفته

درصد( بر نقش مؤلفاه  68) دهد که سهم باالیی از پژوهشگرانژوهش نشان میهای پیافتهب( 

بدون در نظر گارفتن تأکیاد بار رهباری ) اسالمی در وقوع انقالب اسالمی ایران تأکید دارند - دینی

اساالمی بیاان  - دینی که در مورد الف بیان شد و در برخی موارد به صورت مشترک با مؤلفه دینای

های مختلف اثباتی یا سلبی است. وجه اثباتی بر مفااهیمی ایی این مؤلفه در پژوهشبازنم (.شده است

مثل ایدئولوژی تشیع انقالبی، اسالم سیاسی، اسالم فقاهتی، هویت اسالمی، توانمندی جریان مذهبی 

در ایجاد سازگاری مردم با اسالم، غلبه گفتمان انقالبای باا دال مرکازی ماذهب، فرهناو حساینی، 

-. و وجه سلبی بر مفاهیم از قبیل حکمرانی غیر الهی حکومت پهلوی و سیاسات.علوی و .مهدوی و 

 کند. های ضد دینی آن تأکید می

درصد( بر عواملی به جز عوامل دینی شامل عوامال  32ها )در حدود سهم پایینی از پژوهش ج(

  ضعف ین عوامل عبارتند ازکید دارند. اسیاسی، اقتصادی و اجتماعی در وقوع انقالب اسالمی ایران تأ

دستگاه سرکوب رژیم پهلوی، توسعه نامتوازن اقتصادی و اجتماعی، وابستگی باه نفات، رشاد طبقاه 

متوسط جدید، عدم نهادمندی نظام سیاسی پهلوی و عدم اجازه به مشارکت سیاسی مردم، شاکافهای 

 .  مختلف شامل قومیتی، مدرنیسم، اقتصادی، دینی و ...

دهده هرچند اکثر پژوهشگران از یک نظریه انفارادی و عااملی تاک مقاله نشان می هاییافته د(

اند، در برخای ماوارد از متغیره برای تبیین چرایی و چگونگی وقوع انقالب اسالمی ایران استفاده کرده

این مقایسه نوع جدیدی از تحلیل باا ناام ترکیب دو نظریه و تحلیل دو عاملی بهره گرفته شده است. 
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-را تشکیل می (multivariate analysis) و چندمتغیره  (bivariate analysis) لیل دومتغیرهتح

ها، تحلیل دومتغیاره شپردازد. در بیشتر پژوهزمان میمتغیر به طور هم دهد که به تحلیل دو یا چند 

میان خاود متغیرهاا. افزاید  تعیین روابط و چندمتغیره، عالوه بر توصیف، عنصر دیگری بر پژوهش می

ها بر توصیف افراد یا دیگار واحادهای تحلیال تمرکاز متغیره و مقایسه زیرگروه بنابراین، تحلیل تک

. ها تأکید دارنادکند، در حالی که تحلیل دومتغیره و چندمتغیره بر متغیرها و روابط تجربی میان آنمی

حرومیات نسابی تاد رابارت گار در کناار به عنوان مثال نظریه بسیج سیاسی چارلز تیلی و نظریاه م

برای تحلیل چرایای و چگاونگی « سازماندهی»و « احسا  نارضایتی»یکدیگر و با ترکیب دو متغیر 

و ناورانی مکارم دوسات،  1394)احمادی مانش،  اندانقالب اسالمی ایران مورد استفاده قرار گرفته

« رسانه» ایران با ترکیب دو متغیر(. همچنین در پژوهشی دیگره چرایی وقوع انقالب اسالمی 1389

)مستخرج از نظریه بسیج منابع چاارلز تیلای( « سازماندهی»)مستخرج از نظریه کاشت جرج گربنر( و 

 (. 1393)هراتی و قاسمی،  مورد تحلیل قرار گرفته است

 نتیجه گیری

چگاونگی دهد پژوهشگران ایرانی در مطالعات خاود در خصاوص چرایای و های مقاله نشان مییافته

های متمایز هستند. اغلب پژوهشگران را استادیاران پیروزی انقالب اسالمی ایران دارای برخی ویژگی

تواناد نشاانه ساهم بااالی دهد. ایان امار مایهای مختلف تشکیل میو دانشجویان دکتری دانشگاه

این است که بایش از نامه یا تز در دانش این حوزه باشد. یکی از نقاط مثبت مقاالت مستخرج از پایان

اند و ساهم میاان رشاتگی در دو نفر و بیشتر( به نگارش درآمده) نیمی از مطالعات به صورت گروهی

ها نیز باالست. هرچند پژوهشگران با تخص  علوم سیاسای بیشاترین مشاارکت را در انجام پژوهش

نظریات رشته علوم سیاسای را تواند استفاده از رویکردها و تدوین مقاالت این حوزه دارند. این امر می

ای دیگار، هاا وارد کناد. از زاویاهدر مطالعات این حوزه غلبه داده و نوع خاصی از متغیرها را در تبیین

ها و ت علمی، دانشجویان و فارغ التحصیالن( پژوهشکده)اعضای هیئ پژوهشگران حوزوی و محققان

ی در دانش تولید شده این حوزه داشته های تخصصی حوزه انقالب اسالمی سهم بسیار کمپژوهشگاه

تواند به عنوان یکی از مهمترین نقاط ضعف ایان مطالعاات محساوب شاود. در حاوزه که این امر می

دهاد کاه اغلاب مقااالت از های روش شناسی مقاالت منتشر شده نشان مایدانش پژوهی نیز یافته

ا استفاده نکارده و تمرکاز متودولوژیاک هابزارهای پرسشنامه و مصاحبه برای گرداوری یا تحلیل داده

اند. همچنین پژوهشگران بارای تبیاین )اغلب ثانویه( قرار داده خود را بر تحلیل محتوای منابع موجود
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 - هاای اساالمیچرایی و چگونگی پیروزی انقالب اسالمی ایران بیشتر از نظریاتی که حاوی مؤلفاه

خمینی نیز بیشترین فراوانی را در عوامال اصالی پدیاد  اند. متغیر رهبری امامدینی هستنده بهره برده

 باشد.آورنده انقالب اسالمی ایران دارا می

 منابع
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