
  

  
  

  »اجتماعيهاي  انقالب«چرخش فرهنگي در قلمرو مطالعات 
  با تأكيد بر انقالب اسالمي

  

  ∗۲محمد حاضري علي، ۱محمد عاملي

  )ره (پژوهشكده انقالب اسالمي و امام خميني :شناسي انقالب اسالمي كارشناسي ارشد جامعه۱

  استاديار دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تربيت مدرس ۲

  )۲۹/۸/۸۶  تاريخ تصويب ،۲۴/۴/۸۶فت تاريخ دريا(
  

  چكيده
بـسياري   .نقش متغيرهاي فرهنگي در قلمرو مطالعات اجتماعي هميشه محل مناقشه بوده اسـت            

  متغيرهـاي فرهنگـي را در      هاي فرهنگـي را مهمـل دانـسته و بـه طـور كلـي تـاثير                  تبيين اساساَ

بعـدها بـا     .كننـد  فرعي يـاد مـي    آن به عنوان يك عنصر       رخدادهاي اجتماعي ناديده گرفته و از     

در نقـش و اهميـت       بـازنگري   يافتـه نـوعي     شـهرت    فرهنگـي    چرخش   گيري آنچه كه به    شكل

هـاي   رشـته  و  اشكال مختلـف علـوم اجتمـاعي       ،چنين موجي  .وجود آمد    فرهنگي به    هاي  مولفه

مربـوط بـه    چنين چرخشي آشكارا در مطالعات ةنتيج .وابسته به آن را تحت تاثير خود قرار داد   

  كـم و   ،نظريات فرهنگي مربوط به انقالب بعد از اين چـرخش          .اجتماعي موثر بود  هاي   انقالب

اما رخـدادي كـه ايـن گـرايش را بـه اوج              .بيش اهميت خود را در مقابل ساير رقبا پيدا كردند         

 بـر    تاثيري آشكار  ،انقالب ايران گذشته از پيامدهاي اجتماعي      . انقالب اسالمي ايران بود    ،رساند

هـاي   در اين نوشتار سعي شده به اختصار ريـشه         .الب داشت قاقبال نظريات فرهنگي در باب ان     

چرخش فرهنگي توضيح داده شود و در قدم بعدي به نظرياتي اشاره شود كه به صورت عام بر               

 نـشان دادن    ،در نهايت هـدف نويـسندگان ايـن مقالـه          .اند مبناي متغيرهاي فرهنگي شكل گرفته    

  .فرهنگي مرتبط با انقالب اسالمي استهاي  ن موج فكري در تبيينتاثيرات اي

 رويكـرد گفتمـاني،    رويكرد فرهنگ عامه،   هاي فرهنگي،  تبيين بازنگري فرهنگي،  :كليديواژگان  

  .اجماع ارزشي چارچوب فرهنگي،

                                                            
 ٠٢١- ٨٢٨٨٤٦٣٥تلفن : نويسنده مسؤول. ∗



  

 
  

  

  
 ١٣٨٦زمستان ، ٣٢نامة علوم اجتماعي، شماره 

 

٢

  مقدمه
 نظـري بـه طـور معمـول تـابعي از      مختلـف هـاي  عرصههاي اجتماعي در    تغيير و تحوالت نظريه   

هاي مهـم   الب به عنوان يكي از شاخه     قشناسي ان جامعه . نظري است  تامالت  اجتماعي و بعضاٌ   حوالتت

هـاي    نظريـه  ،با ايـن وجـود     .شناسي نيست هاي عمومي جامعه  از تحوالت كلي نظريه    تاثيراين رشته بي  

دهاي طـور كـه رويـدا      همـان  .شناسـي دانـست    نبايد يكسره تابع منطق تحوالت نظري جامعه       انقالب را 

 انـد، هـاي نظـري بـوده      نگـرش   تغييـر   برخي   اجتماعي منشا   هاي هاي خام نظريه  اجتماعي به عنوان ماده   

 برخـي   جهـت الزم را     هايزمينه شناسي انقالب،  كانوني جامعه  الهاي اجتماعي نيز به عنوان مس     ه انقالب

جنـگ   هـاني دوم،  اگر تحوالت سياسـي و فرهنگـي نظيـر جنـگ ج            .اندتحوالت نظري به وجود آورده    

برخي تحوالت زمينه  ... و  استعماري هاي ضد  جنگ هاي دانشجويي، جنبش فرايند جهاني شدن،   ويتنام،

 رخدادي دانست كـه بيـشترين       دي با علوم اجتماعي به وجود آوردند، انقالب اسالمي را نيز         نظري را در  

ايـن نوشـتار بـيش از هـر چيـز            .هاي انقالب داشته است   تاثير را بر بازنگري فرهنگي در قلمرو تئوري       

هايي كه بـراي    نظريه . انواع رويكردهاي فرهنگي است    ةاز دريچ  )بازنگري فرهنگي ( توضيح اين ماجرا  

هاي انقالب از زواياي مختلفـي   ريئوت .مشروعيت علمي خود چندان دستاويز واقعي در اختيار نداشتند        

 يهـا هينظر(  معمول بر اساس تمايزات موضوعي     ها به طور  بنديتقسيماين   .اندمورد بررسي قرار گرفته   

 سـطح تحليـل   و   ..)شـناختي  جامعـه  شـناختي،   روان اقتصادي،(پارادايمي،  ..)سياسي اجتماعي، ،فرهنگي

ي محـسوب   يهـا يينبرويكردهاي فرهنگي از جمله ت     .شوند رائه مي ا... و )گرايانهعامليت ساختارگرايانه،(

در ايـن نوشـتار    .انـد    جايگاه مناقشه برانگيزي داشته    ،ين انقالب يبشان در ت  تواناييشوند كه به جهت      مي

 تـاثير جريـان     و نيـز  هاي انقـالب     فرهنگي در خانواده نظريه     از متغيرهاي  سعي خواهد شد علل غفلت    

  . مورد بررسي قرار گيرد تا حد امكانهاي انقالبتبيينبازنگري فرهنگي در 

  

   مرتبط با انقالبيکردهايرو
  ويكردهاي فرهنگيانواع ر) الف

 يفيضـع  منزلـت و جايگـاه       ازهـاي فرهنگـي،       هـاي اجتمـاعي، تبيـين       در قلمرو مطالعات انقالب   

هـا     كرده ارزش عناصر فرهنگـي، در تبيـين انقـالب          بدان اشاره طور كه اريك سلبين       همان .برخوردارند

ه حـضورش    كودكي معـصوم كـه كـسي متوجـ         .مانند جايگاه كودكي است در كنار سفره ساختارگرايي       

  .)۱۶۸: ۱۳۸۲ ،سلبين( شود، مگر آن كه خود مؤدبانه تقاضاي غذا كند نمي

 بـا فاصـله     ،)به معناي خـاص آن    (شناسي    هاي جامعه   هاي مربوط به انقالب، برخالف نظريه       نظريه

 بـه چنـين    قايل ضرس قاطعاتوان ب هنوز نمين حال، يبا ا .انده چرخش فرهنگي تن داد   به ياندکزماني  



  

 
  

  

  
 هاي اجتماعي با تاكيد بر انقالب اسالمي چرخش فرهنگي در قلمرو مطالعات انقالب

 

٣

 تـر منـسجم   و تـر   هـاي بالنـسبه منطقـي        هنـوز سـيطره نظريـه      رايزهاي انقالب بود،      ر نظريه چرخشي د 

  .ساختارگرايي در اين قلمرو آشكار است

عنوان ه  لي از آن ب   وبه واسطه تن ندادن سلطه به آن چه كه كرا           )شايد(هاي فرهنگي انقالب       تبيين

پـردازان  التفـات و توجـه نظريـه        از دايـره   ،ندك  شناختي ياد مي    هاي خالص جامعه    امپرياليسم نظري تبيين  

شناسي انقالب در    در نظريات جامعه   هاي معمول   نظريگذشته از تنگ  . شناسي به دور مانده است      جامعه

هاي نظري احتمالي واجد رهيافتفرهنگي هنوز به لحاظ مفهومي و  رويكرد،   فرهنگيمواجهه با عناصر

قـرار   ذيـل ايـن عنـوان         وجود دارند کـه    يردهاي بعضاً متفاوت  رويك از   ي بسيار .باشدنميهويت دقيقي   

 ،ايـن سـرگرداني مفهـومي     . توانسته باشند براي خود مشروعيت علمي فراهم كنند       كه    آن  بدون اندگرفته

 شـود   هاي فرهنگي انقالب ناميده مـي        به آنچه كه در اصطالح تبيين      ي را بدبيني اهالي اين قلمرو پژوهش    

نظر از آن چه گذشت، در مورد ماهيت تبيين فرهنگي چه بايد گفت؟              اما صرف . دهد  به خوبي نشان مي   

   ؟ و واجد چه خصوصياتي است؟به چه معناست) فرض وجود آن با(تر تبيين فرهنگي  به عبارت دقيق

ويكام كراولي كه خـود از مخالفـان چنـين رويكـردي اسـت، موقتـاً                 شايد تعريف موجز و كوتاه    

  :هاي فرهنگي از نظر او، تبيين. ر باشدراهگشاي ما در اين نوشتا

ـ ده   كه رفتار بشر را نظم مي       هستند اي از باورهاي مشترك     مجموعه«  مفهـوم  ،در ايـن تعريـف    . دن

شـناختي و هـم رهنمودهـاي اخالقـي و             معرفـت   عناصـر  تري دارد كه هم شامل      باورها معناي گسترده  

هاي سياسـي، قواعـد هنجـاري،         ايدئولوژي هاي نهادي مانند    بديهي است مرجع  . شود  شناختي مي زيبايي

هاي مسلم آن هستند       هخويشاوندي و باورهاي مذهبي درباره امور مقدس و فوق طبيعي از زير مجموع            

  ).٦٤: ١٣٨٢،كراولي(

كننـده جغرافيـاي      فرهنگي باشد، صرفًآ مـشخص     تبيينتعريف دقيقي از    كه    آن اين تعريف بيش از   

يك مناقشه  وارد  كه    آن در اين نوشتار بيش از    . وزه مطالعاتي است  هاي اين ح    موضوعي آن و دلمشغولي   

شناسي مفهـومي از آن چـه كـه          سنخ ينوع ارائه   ي، در پ  ميشومفهومي و نظري    ) و شايد الينحل  (ديرپا  

 تأمـل و مداقـه در   ،رو چـاره كـار     از همـين  . هاي فرهنگي باشد، خواهيم بود       تبيين  انواع تواند معرف   مي

  .اند ايي است كه تاكنون به اين نام شهرت يافتهتعاريف و رويكرده

بايـست واكنـشي دانـست بـه آنچـه كـه               رويكردهاي فرهنگي در قلمرو مطالعات انقالب را مـي        

شناسـان بـه       گرفته از تمايل ديرپاي جامعه     تاين غفلت نشأ  .  به خود گيرد   »غفلت فرهنگي «تواند نام     مي

هـاي     در قلمـرو نظريـه     تر چيزي كه بيـش    .ربي است هاي نظري مشخص، قانونمند و تج       ارائه چارچوب 

بايست براي شناخت رويكردهاي فرهنگي بـا          شايد به همين علت مي     .ساختارگرايانه قابل احصاء است   
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٤

هاي فرهنگـي      اين رويكرد را توضيح داد تا در پرتو آن ماهيت سلبي تبيين            ،هاي موجود   تقابل استفاده از 

  .مان روشن گردد براي

، در قالــب گرايانه ســاختار گرايــشهايرويكردهــاي فرهنگــي در برابــر تقابــل ،بــه طــور معمــول

  .يابد هاي زير نمود مي دوگانه

  ۱جدول شماره 

  رويكرد ساختاري  رويكرد فرهنگي

١  

  گرايانهتأكيد بر بينش اراده

  )ها انديشه(نخبگان، رهبران، روشنفكران «

  )۱۹۹۶( كلبرن) ۱۹۹۳(سلبين) ١٩٨۴ (هانت

  ر جبرگرايانهتأكيد بر عناص

  ساختارهاي سياسي، اقتصادي، طبقاتي

  ) ۱۹۸۸(گودوين ) ۱۹۷۹(اسكاچپول 

٢  

  بررسي فرايندي و تاريخي انقالب

  )۱۹۸۶(سوييدلر)۱۹۸۵ (سيوول) ۱۹۶۵(برينتون 

  )۱۹۸۴( هانت

مند به انقالب     نگاه به انقالب به مثابه يك رخداد قانون       

  »تعميمي«

  )۱۹۹۱( گلدستون )۱۹۷۹( اسكاچپول

٣  

تأكيد بر عناصر تصادفي و مـوقتي در فراينـد          

  انقالب

  )۱۹۸۴( هانت )۱۹۸۵( سيوول )۱۹۸۶ (سوييدلر

  تأكيد بر عناصر پايدار و بلندمدت ساختاري

  )۱۹۹۱( گلدستون) ۱۹۷۹(اسكاچپول 

٤  

هاي   گذاري  سياست(توجه به پيامدهاي انقالب     

  )مداران بعد از انقالب سياست

  )۱۹۸۴( هانت

   انقالبتوجه به علل

  )۱۹۹۱( گلدستون )۱۹۷۹( اسكاچپول

٥  
  نگرش عامليت گرايانه

  )۱۹۹۴(كلبرن )۱۹۶۴( هانت)۱۹۶۸(سويدلر 

  ساختارگرايانه

  )۱۹۹۱( گلدستون )۱۹۷۹( اسكاچپول

خـاطرات   :فرهنگـي خـرد   هاي   تاكيد بر مولفه    ۶

 سياسـت نمـادين،    اي، نظـام اسـطوره    جمعي،

  ... باورهاي فرهنگي معنويت سياسي،

ــتها ــلبين )۱۹۸۶-۱۹۶۴( ن ــرن )۱۹۹۳( س  كلب

ــوييدلر )۱۹۹۶( ــري )۱۹۸۶( سـ  )۱۳۷۷( حاضـ

  )۱۳۸۱( اخوان )۱۳۷۹( عشقي

  ...،دولت،طبقات:تاكيد بر متغييرهاي كالن ساختاري

   )۱۹۹۱( گلدستون )۱۹۷۹(اسكاچپول

  

 از  اي   تعريـف مـشخص و يگانـه        کـه  تـوان دريافـت     هاي فوق به خوبي مـي       با تأمل در دوگانگي   

ي يتـداخل معنـا   هـا     آن  در برخـي از    رايـ ز . نيـست  ءها قابل احـصا   هاي فرهنگي در اين دوگانگي     نتبيي

اما همانطور كه اشاره شد، هدف ما در ايـن          . ))٣و٢(و)۵و١(عنوان مثال موارد    ه  ب(وجود دارد    آشكاري

گون آن   نشان دادن انواع گونـا     بلكه،  دست دادن يك تعريف نهايي از رويكرد فرهنگي نيست        ه  نوشتار ب 

  .است
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٥

   چرخش فرهنگي)ب

، از منـابع    و مفهـومي  هـاي نظـري       طور كه ديده شد، رويكردهاي فرهنگي بـه لحـاظ زمينـه            همان

تحت عنوان كلي و مبهم     ها    آن رو كنار هم نهادن    از همين . دنگير  متفاوتي سرچشمه مي   معاني   مختلف و 

 گيـري   ، منشأ شـكل   شانمباني نظري  تدقيق در     با توان  در عوض مي  .  راهي خطاست  ،هاي فرهنگي   تبيين

 فراينـد رسـوخ     روشـن سـاختن   اگر در پـي     . را با تأكيد بر مقوله چرخش فرهنگي روشن شاخت        ها   آن

 اين قلمـرو  پردازان   از نخستين نظريه   ديبا، الجرم   باشيم انقالب   يهاهينظرهاي فرهنگي در عرصه       آموزه

نظـر   هاي چـرخش فرهنگـي بـدون در         سرچشمهه ارجاع به    راكچ.  كنيم ياد)  و لوكاچ  ،آلتوسرگرامشي(

  . بزرگ ناممكن استانپردازگرفتن اين نظريه

: ١٣٨٢ ،نـش (كنـد     را نقطه آغازين اين چرخش قلمداد مي      ) و سپس آلتوسر  (نش، گرامشي    ت كي

شناسي كالسيك، نقطـه       در قلمرو جامعه   ١من، با استناد به شكسته شدن هيمنه توافق ارتدكس        وو با ) ٢٥

داند كه اين خود متأثر از منابع فكري           گافمن مي   و تزش فرهنگي را در آراء گارفينگل، شو      آغازين چرخ 

را من چنـين چرخـشي      ورو، بـا   از همـين  . باشد  ز مي رتي چون ويتگنشتاين، هايدگر، گادامر و گي      نمقدما

 داند كه در آن بيشتر بـه        مي] اجتماعي[شناسي  شناختي به سمت هستي     متضمن حركت از مبادي معرفت    

شود تا به تمسك جستن به ظواهر زنـدگي بـراي درك              اشكال تأثير دانش بر زندگي اجتماعي تأكيد مي       

 بـازنگري فرهنگـي در      ، اما تا آنجا كه به بحث ما مـرتبط اسـت           .)٣٠: ١٩٩٢باومن،  (علل واقعي اعتقاد    

  :شناسي انقالب، متأثر از منابع چندگانه اصلي زير است حوزه مطالعات جامعه

 ؛تقاديه انينظر -١

  ؛)فرانسه(فراساختارگرايي  -٢

  ؛)آمريكا(شناسي فرهنگ  جامعه -٣

  مطالعات فرهنگي  -٤

گيري جريانات چندگانه فوق، قلمرو مطالعات انقالب بيش از پيش زمينـه را               با اوج  ،ورانبه نظر ف  

ـ ا اما نبايـد فرامـوش كـرد         .)٢٦٧ـ٨: ١٣٨٢فوران،  ( فراهم كرد    بازنگري فرهنگ براي    بـازنگري بـه     ني

 اگـر  راي ز. نيست)آن به معناي خاص( شناسي وجه معادل چرخش فراگير فرهنگي در قلمرو جامعه        هيچ

شناسي كالسيك و نيز مبادي مابعدالطبيعي آن  چرخش فرهنگي بنيادهاي نظري جامعه،شناسي در جامعه

ـ     بازنگري صرفاً متضمن توجه افـزون     اين  را به زير سؤال برد، در حوزه مطالعات انقالب،           ه مقولـه   تـر ب

 رويكردهـاي  نبـه تـوان بـازنگري فرهنگـي را معـادل سـلطه همـه جا            رو نمي  از اين . ه است فرهنگ بود 
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به همين دليل فوران بازنگري فرهنگـي در مطالعـات          . تر ساختاري دانست    فرهنگي بر رقباي بسي قوي    

شـكل دادن  ها و نقـش نيروهـاي فرهنگـي در       هاي فرهنگي انقالب    انقالب را دربردارنده موضوع ريشه    

  ).٢٦٨ ،همان(داند  پيامدهاي انقالب مي

  :بازنگري فرهنگي  به نظر فوران در

ناپذير است و   ها توجه به انديشه فرهنگ اجتناب       هدف اين است كه ثابت كنيم در بررسي انقالب        

سـويه   تر دنبال كنيم، از رد يـك        اندازي گسترده   خواهيم اين محور بحث را در چشم        در عين حال كه مي    

  .)۲۶۸، همان( پردازي انقالب پرهيز كنيم اتب ساختارگرايي و اقتصادي سياسي در نظريهمك

 ، در فرايند بـازنگري فرهنگـي      )كه در سطور قبلي بدان اشاره شد      (تأثير مكاتب چندگانه فرهنگي     

فرهنگ در قلمـرو مطالعـات    مرتبط با   هاي  ، چرا كه نگرش    نبوده است  و مشخص دست   يك يطبعاً تأثير 

توان با    اند، بلكه برعكس مي     هاي ياد شده قرار نداده       خود را دربست در اختيار يكي از چندگانه        ،انقالب

 بود  و آزادانهخواهيبهاي جسته و گريخته و بعضاً دل ارجاع به نظريات و مكاتب فرهنگي شاهد اقتباس   

ه را در قلمـرو      گرايش عمـد   سهتوان    اما در مجموع مي   . اند  كه طرفداران اين گرايش بدان تمسك جسته      

پـردازان  توان نظريه   وجه نمي  چيهبه  كه  البته الزم به ذکر است      . رويكرد فرهنگي از يكديگر تفكيك كرد     

  .ذيل آن را كامالً متعهد به چارچوب آن دانست

  رويكرد فرهنگ عامه) الف

 ايـن رويكـرد دقيقـاً از جهـاتي         رايز . خاص از تبيين فرهنگي است     ي تعريف ،رويكرد فرهنگ عامه  

چيـزي   مراد از فرهنگ عامه در اين نوشـتار          .شودقلمرو مطالعات انقالب محسوب مي     »ةشد مگ« همان

 فرهنگ عامه به    .نيستجز تأمل و تدقيق در مناسبات اجتماعي فرهنگي مردم در فرايند زندگي روزمره              

نچه كه در حـوزه     اما آ .  است  كنشگران اجتماعي  مابين ترين فاصله به تعامالت في     تعبيري نگاه از نزديك   

هنجارهايي اسـت كـه از    وها   ارزش خاطرات جمعي،   نمادها، شناسي انقالب در پي آنيم، باورها،     جامعه

 فرهنگ  ، هدف رويكرد  انقالبهاي   نظريه در قلمرو    ،به ديگر سخن  . گيرد  دل آن كنش انقالبي شكل مي     

 دهـد   را تـشكيل مـي  اسـي هـاي سي  عامه رسوخ به جهان فرهنگي مردماني است كه منبع اصلي انگيزش 

  .)۱۹۹۶، كلبرن؛ ۱۹۸۶ سوييدلر،؛ ۱۹۹۳، سلبين(

 ،نخـست . بينش پرطرفدار سـاختارگرايي برخواسـت     به مقابله با    اين نگرش فرهنگي از دو جهت       

 كـه از سـوي طرفـداران        ه اسـت  تكيه اين رهيافت بر عناصر فرهنگي، ذهني و بـه ظـاهر سـستي بـود               

كروالي . ه است شد  به ديده تحقير نگريسته      )۱۹۹۱( گلدستون   و )۱۹۷۹(ساختارگرايي چون اسكاچپول    

 يـك  گيـري شـكل موجـد   ،گـر تبيـين  عناصـر در بهترين حالت، تكيه بر متغيرهاي فرهنگي را در مقـام   

 فرهنگـي، در نـوع خـود يـك مـورد خـاص و نمونـه        تبييندانست كه در آن هر   مي تاريخي نگاري تك
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ر به فرد دانستن اين عناصر نهايتـاً بـه زبـان منطقـي همـاني                 منحص .گردد  محسوب مي  بديل  تاريخي بي 

كـه اگـر    اي   ه معادل .)۹۲: ۱۳۸۲ كراولي،( دهد  نشان مي  )n=1 (همعادلدر قالب    ا  شود كه كروالي آن ر        مي

گذارد، اما با تمام دقت منـدرج در آن فاقـد يـك               چه يك نمونه ناب روايي و فرايندي را به نمايش مي          

شناسـي   اگـر وظيفـه جامعـه      ،به هـر جهـت    . است شناختيامعهج /تعميميبه تعبيري   بنيان نظري عام و     

  فرهنگـي بـه داليـل      اين شكل از تبيين    ،است) در فهم علي رخداد انقالب    (يافتن قوانين عام    ) انقالب(

 چندان مورد توجه    )كه بدان اشاره شد   بنا به داليلي    ( هاي يك تبيين جامع و تعميمي     فراهم نكردن زمينه  

كاوانـه  ژرفشناختي  مهايي از اين دست بيشتر به كنكاش مرد       پژوهش .شناسان قرار نگرفته است   عهجام

  .پردازي تاريخي شباهت داردو يا نوعي روايت

تحوالت به ها   آنگرايانه عامليت نگرش ، به طرفداران رويكرد فرهنگي    انواكنش ديگر ساختارگراي  

قـرار  ساختارگرايان متعصبي چـون اسـكاچپول       د انتقاد   مور موضوعي كه بيش از هر چيز        .انقالبي است 

 ،هاي فكري، آگاهي كنشگران در فرايند انقالب         تأكيد بر نقش رهبران، جريان     ،به هر جهت  . گرفته است 

در نظريـه    )افتنـد   آيند بلكه اتفـاق مـي       ها به وجود نمي     انقالب(در حكم نقض مهمترين اصل اسكاچپول       

  .او از نياي فكري خود وندل فيليپس وام گرفته بود اصلي كه ؛ساختارگرايانه اوست

حـن  ل  كه بدان چـه خـود روزگـاري بـا          شده است سماجت ساختارگرايانه اسكاچپول مانع از آن       

  ).۸۶: ۱۹۷۹اسكاچپول، (ي بگذارد ع وق،ناميد مي هدف و سرگردان عناصر بيتحقيرآميز 

هاي بنيادين و ثابـت       واعد علي و نظم   شان بر ق     كه مبناي نظري   يساختارگراياندر هر حال، از نظر      

به اصولي است كـه     پشت پا زدن    ، در حكم    يسازآشفته يفرهنگپذيرش چنين متغيرهاي     ،استاستوار  

از همين رو تقابلي ديدني بين سـاختارگرايان        . در هسته سخت رويكرد ساختاري جا خوش كرده است        

ـ  ) كروالي، گلدستون، اسكاچپول، گودوين   (نسل جديد     ،كلبـرن (ر طرفـداران رويكـرد فرهنگـي        در براب

  . است به وجود آمده) هانت،سيول ،سلبين سويدلر

  )چارچوب فرهنگي( رويكرد فرهنگي ساختارگرايانه) ب

از معدود نقاط مشتركي دانست كه بـين         بايست نقطه مماس و     مي رويكرد ساختاري به فرهنگ را    

كه در هـر دو شـكل از ايـن دو نـوع              چرا .ردهاي ساختارگرايانه وجود دا   رويكردهاي فرهنگي و تبيين   

تبيـين فرهنگـي از نـوع       کـه   امـا ناگفتـه پيداسـت       .  فرهنگ عنصر تعيين كننده و معيار آن اسـت         ،تبيين

فرهنـگ از ايـن      .نزديك اسـت  ها    آن  ساختارگرايانه و مفروضات نظري    ن بيشتر به رهيافت   آساختاري  

كننده تمامي عناصـر      دربردارنده و تعيين    كه عمالٌ  ارداشاره د منظر، به سطوح كالني از واقعيت اجتماعي        

 خاطرات جمعي،خرد فرهنگي نظير   عناصراين نوع تبيين با فاصله گرفتن از .  اجتماعي استنظامديگر 
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 عمـالٌ ،  ... نفش رهبران و روشـنفكران و        آگاهي كنشگران اجتماعي،   ها،سياست نمادين، كاربرد اسطوره   

كـه كمتـر از آن      ( در اين نوع تبيين    .دهداجتماعي ارائه مي    از تحوالت  تاريپرداختي جبرگرايانه و ساخ   

كنشگران اجتماعي تابعي از تحوالت كالني هـستند        ،  )شودهاي فرهنگي ياد مي   به عنوان شكلي از تبيين    

به عنوان عنـصر    ( يفرهنگ  ساختار .آيدبه وجود مي  . ..و نظام اعتقادي  نظم اخالقي،  كه در نظام ارزشي،   

  عمـالٌ ،اين تعبير از فرهنگ .از اين منظر بسيار به تعريف سيستمي آن نزديك است      )كننده انقالب  ينتعي

 چـون   شناسانيجامعهتعابير   به   و  دهنده تداوم سنت دوركيمي و بعدها پارسونزي از فرهنگ است          نشان

در را  يـ  ز . اسـت  نزديـك  )هاي كالن ذهني  و به تعبيير ريتزر واقعييت    ( از فرهنگ  )۱۹۹۸( نوربرت ويلي 

ايـن   .دارد )معناي سوبژكتيو   به  نه  تهبال(  فرهنگ ماهيتي كالن و در عين حال ذهني        ،همه موارد ياد شده   

 و اسملـسر   هـانتينگتون ،  نظير چـالمرز   ،پارسونزيشناسان  نوع نگرش به فرهنگ بعدها از طريق جامعه       

  .شناسي انقالب شدوارد قلمرو مطالعات جامعه

 ،رويكـرد فرهنگـي   ، چـارچوب    )۲۲:۱۳۸۲ ( فرهنگ و يـا بـه تعبيـر فـوران          نگرش ساختاري به  

و ده گرفتـه  يـ را ناد به عناصر فرهنگي »خرد« نگرش پردازاني كهنظريه  آن دسته از  است براي اي    دريچه

يبـه  رحاضر به پذيرش مخاطراتي نيستند كه طرفداران ايـن رويكـرد را تبـديل بـه عناصـر ناشـناس غ                    

مين رو، با تفـسيري سـاختارگرايانه، در پـي نـشان دادن وفـاداري خـود بـه                   از ه . مشكوك كرده است  

  نگرش ساختاري دستاويز كساني چون اسكاچپول      ، اما از سوي ديگر    . هستند هاي ارتدكس جامعه    آموزه

هـايي كـه در پـي مـوج           همـان . اسـت   نيز قرار گرفته   )۱۹۸۸(  و جف گودوين   )۱۹۸۸(  فرهي ،)۱۹۷۹(

بايست آيين مقدس خود را       مي ،)خاصه بعد از وقوع انقالب اسالمي ايران      (سهمگين بازنگري فرهنگي    

 هـر   ،به هر جهـت   . انتخاب كردند راه دوم را    البته   كه   ؛آورند  وجود  ه  ده و يا تعديالتي در آن ب      نموترك  

 منـدرج در آن را تـا حـد امكـان بـا      عناصـر  و فرهنـگ ت سـس    تا مفهومند ياد شده بر آن بود  نحلهدو  

تا آنجا كه بـه     . گرايانه خود درآورند  هاي نظم   كرده و در خدمت تئوري    همسو  ختارگرايانه  مالحظات سا 

مفروضات نظري او در تضاد       اغلب  با ،انقالب اسالمي به مثابه يك واقعيت      ،شوديممربوط   اسكاچپول

 كننـده   توانست غافلگير    مانند انقالب اسالمي نمي    يا، هيچ حادثه  )و همراهانش (اسكاچپول  از نظر    .بود

 به لحاظ تـاريخي مـصادف بـود بـا چـاپ اثـر كالسـيك او          تصادفاٌرخدادي كه   . و پريشان كننده باشد   

ــالب( ــت و انق ــاي دول ــاعيه ــوك وارده .) اجتم ــد از ش ــكاچپول بع ــشيني ، اس ــب ن ــارات عق  و اظه

خواست كه بار ديگر نظريه خـود را بـا             در باب انقالب اسالمي، فرصت ديگري مي       ۱اشخواهانه پوزش

                                                            
واسـطه   اي بوده است كه بـه  ايند آگاهانهو فر اسكاچپول بعد از وقوع انقالب اسالمي اعتراف كرد اين انقالب يك رخداد  . ۱

و رهبـري   براي اطالعات بيشتر نك به مقاله ديدگاه اسكاچپول   ( در تعارض است   هاي ارادي آن با نطريه جبرگرايانه او       جنبه

 .)۱۳۷۷ (۱فصلنامه متين شماره ) فريده فرهي( و نظريه اسكاچپول و انقالب ايران )ناصر هاديان(در انقالب ايران 
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خـاص از    يمـستلزم برداشـت     او نظريـه نـسخه جديـد     . رخدادهاي انقالب اسالمي ترميم كند    نايت به   ع

فرهنگ ارائه   تعريف جديدي از     بر آن شد   ،اسكاچپول براي حل بحران نظري شكل گرفته       .فرهنگ بود 

ز قايـل    اسكاچپول بـا تمـاي     . جبرگرايانه نداشته باشد    ساختارگرايانه و  با اصول كند، تعريفي كه مغايرتي     

و پديــدارهاي كــالن و ســاختاري  )ابعــاد فــردي و خــرد( هــاي شخــصي فرهنگــيمولفــهشــدن بــين 

هـاي سـاختاري فرهنـگ در       گرفتن مولفـه    در نظر  راي تمايل خود را ب    )ابعاد ساختاري فرهنگ  (فرهنگ

  :بايست مي به نظر او.سازدآشكار مي اش هينظر

  مردم با توجه به غيرشخـصي بـودن و ديرينگـي           هاي مختلف   هاي فرهنگي متفاوت و گروه      بين گويه  

وسيله كنـشگران سياسـي مـشخص و بـراي رسـيدن بـه              به  اي كه     هاي آگاهانه پردازش شده     و آرمان ها   آن

  .)۹۶: ۱۹۸۵اسكاچپول،  (تمايز قايل شد ،شود اي به كار گرفته مي ويژههاي  هدف

بـه   .ساختارگرايانه از فرهنگ است    تاكيد اسكاچپول به تفسير      ،شودآنچه در اين سطور نمايان مي     

 از دام عناصر خـرد      )اما در ابعاد ساختاري آن    ( با پذيرش نقش عناصر فرهنگي        اسكاچپول ،ديگر سخن 

   .ابديرهايي مي )كه نظريه قبلي او را به چالش كشيده بود(فرهنگي

هه با انقالب محور اسكاچپول در مواج-دولت كه در نظريه  و تزلزلي فراز و فرود  ،و به اين ترتيب   

از همين  .  در تفسير ساختارگرايانه او به ثباتي مجدد رسيد        چرخشي عمده با  ،  به وجود آمده بود   اسالمي  

بـه عنـوان    (ايـران اسـالمي    در تبيـين انقـالب       روست كه بعدها اسكاچپول نوعي تفسير سـاختارگرايانه       

 عناصـر بيـين تلفيقـي از    نـوعي ت كنـد كـه در واقـع    ارائـه مـي   )اشسـاز نظريـه   بزرگترين منبـع بحـران    

پـا از حـريم سـاختارگرايي       كند اسـكاچپول    رويكردي كه كمك مي    .است  ذهني و عيني   انهساختارگراي

  . ١بيرون ننهاده باشد

  رويكرد گفتماني )ج

 و بـه طـور      هاي فرهنگي تاكنون اقبال چنداني نيافته اسـت         ه تبيين ادوانن خ بيرويكرد گفتماني در    

معمول عالقمندان به رويكرد فرهنگي ترجيحاً خود را سرگرم انبوهي از موضوعات فرهنگـي مناسـب                

                                                            
كـه  ( ، با تاكيد بر استقالل نـسبي بـازار تهـران   )۱۹۸۲ (دولت رانتي و اسالم شيعي در انقالب ايران  سكاچپول در مقاله    ا .٢

و نيز سنت ديرپاي مذهب شيعه كه به صورت ساختاري در اعتقـادات مـردم ايـران ريـشه                   ) ناميد  خود آن را طبقه غالب مي     

تـوان فهميـد چگونـه        بـا كمـي تأمـل مـي       . بينـد   نصر ساختاري مي  دوانده، فروپاشي حكومت سلطنتي را محصول اين دو ع        

اسكاچپول با يك تعبير ساختاري از مذهب شيعه و بازار تهران رخدادها و واقعيات مربوط به انقالب اسـالمي را بـا نظريـه           

. دور نمانـده اسـت    )۱۹۷۹(سازي از چشمان شاگرد ايراني او فريده فرهـي          البته اين ساده  . كند  گرايانه خود منطبق مي     ساختار

برخـي از    و انطبـاق آن بـا واقعيـت جامعـه ايرانـي             فرهي با تغييراتي در نظريه اسكاچپول و تلفيق آن بـا نظريـه وابـستگي                

 .سوءتعبيرهاي اسكاچپول را مورد نقد و بررسي قرار داده است
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 رويكـرد   .انـد   كرده...هاي سياسي، نظام نمادين و         نظير خاطرات جمعي اسطوره    ،فرهنگيحال مطالعات   

 و مـوردي بررسـي   گفتماني، به دنبال آن است كه عناصري را كه رويكرد فرهنگ عامه به صورت ايستا     

گو اين كه در رويكرد گفتماني فرض بر آن است كه           . كند به صورت ديناميك و پويا به تصوير كشد            مي

هـاي انقالبـي      هاي سياسي موجود در يك جامعه به صورت بالقوه قادر به توليد انگيـزش               خرده فرهنگ 

) ماني درصدد توضيح آن است    همان فرايندي كه نظريه گفت    (بايست طي فرايندي      نخواهند بود، بلكه مي   

بايـست رويكـرد گفتمـاني را بـه نـوعي جزئـي از                از يك نظر، مـي    . دنتبديل به ايدئولوژي انقالبي شو    

 پـردازي  نظريـه  حتي فوران در مقدمه كتـاب خـود،          رايز. خانواده بزرگتر رويكرد فرهنگ عامه دانست     

را فرهنگ عامه و خـود از آن بـه عنـوان            داند كه ما آن        خود را جزئي از آن چيزي مي       نظريه ،ها  انقالب

  .)۲۲:۱۳۸۲فوران، (كند مطالعات فرهنگي ياد مي

هايي   د، دقيقاً همان  نرو  ها به كار مي      عناصري كه در خدمت تبيين گفتماني انقالب       ،در اين رويكرد  

-يقـرار مـ   )ما در اين نوشتار فرهنگ عامـه      يا به تعبير     و( كه دستمايه رويكرد مطالعات فرهنگي       هستند

 مفـردات   با اين تفاوت كه رويكرد گفتماني به دنبال توضـيح آن اسـت كـه طـي چـه فراينـدي                    . رنديگ

اساساً آن چـه مـدنظر طرفـداران ايـن          .شود   تبديل به يك گفتمان انقالبي واضح و مشخص مي         فرهنگي

  تبيين ديناميـك و بـه تعبيـر جامعـه          .))۱۳۸۱ (اخوان ،)۱۳۷۷ (حاضري ،)۱۹۹۶ (فوران(رويكرد است   

 زيـرا . اسـت   هاي خرد فرهنگـي   مولفه ايدئولوژي انقالبي از همان      ١تر، توضيح فرايند برساختن     شناختي

 وجـود  اٌتـوان صـرف    نمـي ،انـد اين رويكرد صريحاً يا تلويحاً بدان اشاره داشـته      همان طور كه طرفداران     

 هبرانگيزانند ند،را كه در حكم مصالح خام كنش سياسي هست        »  سياسي ـ فرهنگي«  از عناصر  ايمجموعه

اند اما ضـرورتاً منجـر        مصالحي كه ممكن است از ديرباز وجود داشته       . جمعي و انقالبي دانست   حركت  

 هدف اين نوع تبيين چيدمان منطقي از عناصر خرد فرهنگـي       ،به عبارت ديگر   .اند  به كنش سياسي نشده   

  .است كه در نهايت بازگو كننده يك مكانيزم علي معطوف به انقالب است

- در حـوزه جامعـه     ي نظريه گفتماني را بايد نوعي رويكرد پيوستاري و تلفيقـ          ،ز يك زاويه ديگر   ا

 برگـر و     و نيـز   زوتشـ  ماننـد    انيكه پديدارشناسـ  چرا كه هدف اين نظريه مانند آن چه         . شناسي دانست 

هـاي خـرد       از طريـق ذهنيـت     خلـق واقعيـت اجتمـاعي كـالن،        توضيح فرايند    ،در پي آن بودند    الكمن

گرايانه تلويحي اسـت    در اين جا ماهيت تبيين مستلزم نوعي بينش سازه         ،به ديگر سخن  . جتماعي است ا

 اجتمـاعي    و پويـاي   ذهنيت كنشگران چگونه در پيوند با يكديگر خالق يك نظم كالن           دهد  كه نشان مي  

  . خواهد شد) نظم سياسي بعد از انقالب(جديد 

                                                            
1. construction 
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   انقالب اسالمي و بازنگري فرهنگي)د

 ،شـدند   مـي  نشينان قلمرو مطالعات انقـالب محـسوب        حاشيه طرفداران رويكرد فرهنگي كه   براي  

 و  را گسترانيده كـه مملـو از نـشانگان         رنگيني   خانها    آن اي است كه براي     انقالب ايران رخداد خجسته   

ـ « كـه باشد يمكننده اين جمله سوزان ياناس  ت اثبا و دقيقاٌ فرهنگي است  نمادهاي ك كنشگران انساني پي

از ثمـرات ايـن انقـالب بـراي طرفـداران           . »نيز هـستند  ها    آن ساده ساختارها نيستند بلكه به وجود آورنده      

 از اريكــه )اســكاچپول(يــشانساختارگرا  خــصمتــرين بــس كــه سرســختبــازنگري فرهنگــي همــين 

ر منظـو (ناميـد      مي » در سطح كالن   يهاي  هدفبي« روزيهايي را كه      ضدفرهنگي خود پايين آمده و همان     

سـاختارگرايانه او ناديـده   شان در نظريـه    تأثيرگذار تعبير كرد كه نقش ي عناصر ،)عناصر ارادي و فكري   

 اين رخداد اجتماعي غيرمترقبه مورد      ، از همان بدو پيروزي انقالب     ).۱۹۸۲ ،اسكاچپول( گرفته شده بود  

گرايانه اقتصادي، نخبههاي مختلف سياسي،  موجي از تبيين. توجه پژوهشگران اجتماعي دنيا قرار گرفت

هاي فرهنگي، بسيار بيشتر از   اقبال تبيين،اما در اين ميان.  در پي توضيح و تبيين اين واقعه برآمدند،...و 

ترين طرفداران نگـرش سـاختارگرايانه و حتـي           چه حتي سرسخت  . هاي انقالب بود    اشكال ديگر تبيين  

 .در اين انقالب اذعان نمايند     ديني/فرهنگي عناصر   ماركسيستي را بر آن داشت تا به نقش       پيروان انديشه   

 از جـنس  ، بـه انقـالب اسـالمي   مربـوط هـاي     كه حجم انبـوهي از تبيـين  ستينبه همين خاطر عجيب    

  .باشديم )ها  تبيين اشكاليا تلفيقي از آن با ديگر( هاي فرهنگي تبيين

هاي فرهنگي انقـالب      ن تبيين توا مي ،با توجه به آن چه كه در مورد رويكردهاي فرهنگي گفته شد           

مدل فرهنگ عامه، چارچوب فرهنگي، (گانه ياد شده هاي سه تغيير مطابق با مدل اسالمي را نيز با اندكي

  .ه خواهد شدپرداختبدان برشمرد كه در سطور زير ) گفتماني

  مدل فرهنگ عامه )الف

 بيـشترين   ،ي نيـز دانـست    هـاي فرهنگـ     توان آن را معناي خاص تبيين     باين مدل از تبيين كه شايد       

 مانوئـل كاسـتلز    ،)۱۳۷۷( تقريرات پيـر ديگـارد     .پژوهشگران اين حوزه داشته است    طرفدار را در ميان     

 هاي است پژوهش ، از جمله  ۱)۱۳۷۸( ، ميشل فوكو  )۱۳۷۹( ، ليلي عشقي  )۱۹۸۰( ، مايكل فيشر  )۱۳۸۰(

 ۲.ين گروه كـامالً آشـكار اسـت        بر ا  فرهنگي فرانسه مكتب  تأثير  . استصورت گرفته   كه در اين حوزه     

  :دانند هاي فرهنگي، عوامل زير را علت اصلي انقالب مي گونه از تبيين طرفداران اين

                                                            
 روز گرگـوري،   جيمـز ييـل،    كريستين ژامبه،   براكت، حسين حسيني، مري آن   :  از ديگر پژوهشگران اين حوزه عبارتند از       .۱

 .آصف حسين نوشين ياوري، عادله فردوس، كريستين برومژه، مري هگلند، بنو عزيزي، حامد الگار،
اغلب با ايرانيان تحـصيل كـرده در فرانـسه       ) فرهنگ عامه (پژوهشگران اصلي اين حوزه از مطالعات فرهنگي      كه    آن  جالب .۲

فوكو،اليويه روا و ديگـارد از      . اغلب خود مليت فرانسوي دارند    كه    آن و يا ) سرو خاور، مهدي عابدي   ليلي عشقي، خ  (هستند  

 .اند آن جمله
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  ؛بازيابي و بازانديشي در نظام معاني و خاطرات جمعي -۱

 ؛ها سياست نمادين، كاربرد سمبليك اسطوره -۲
 ؛اختالف كارآمد بين نخبگان مذهبي -۳
 ؛ غربيهاي هويتي ايرانيان با هويتچالش -۴
 .شخصيت كاريزماتيك رهبر انقالب -۵

  رويكرد گفتماني )ب

 ماهيتاً چيزي جز رهيافت مطالعات      يهمان طور كه در سطور قبل بدان اشاره شد، رويكرد گفتمان          

 جز آن كه در اين رهيافت هدف آن است كه   ،نيست)  شده  ناميده كه در اين متن فرهنگ عامه     (فرهنگي  

 فـرض اصـلي   كـه  راچ. هاي كنش انقالبي شرح داده شود گي به انگيزشمكانيزم علي تبديل منابع فرهن   

گيـري يـك      منابع فرهنگـي، ضـرورتاً منجـر بـه شـكل          طرفداران اين رويكرد آن است كه وجود بالقوه         

سازي سياسـي اسـت كـه        فرايند مشخص فرهنگ   ينوعحركت سياسي نخواهد شد و اين مهم مستلزم         

گيـري   بايـست شـكل    رويكرد گفتماني را مـي   ،در واقع . اهد شد گيري گفتمان انقالبي خو     منجر به شكل  

هاي نخستين انقالب به      زده دهه  هاي فرهنگي دانست كه با فاصله گرفتن از تفاسير شتاب           نسلي از تبيين  

كه مكانيزم علـي آن را در        آن  بي ند اشاره داشت  هايي كه صرفاً بر ابعاد فرهنگي انقالب        تبيين. وجود آمدند 

گيري فرهنگ مقاومـت و      تبيين جان فوران و تأكيد او بر مقوله شكل         .نطقي توضيح دهند  يك پيوستار م  

حميدرضـا  و   )۱۳۸۲( منـصور معـدل    ،)۱۳۷۷( هاي پژوهشگراني چون علي محمد حاضـري        نيز تبيين 

 ايـن شـكل از تبيـين فرهنگـي بـه دنبـال              ،در مجموع  .گيرند  در اين مجموعه جاي مي     ،)۱۳۸۱( اخوان

 روحـانيون و    عمومـاٌ ( مـد توسـط نخبگـان     آ يك گفتمان انقالبـي كار      طي آن   كه استفرايندي  توضيح  

هـا غلبـه    گفتمان  رژيم و ساير  بر   و در نهايتها شكل گرفت  در برابر رژيم و ساير گفتمان      )روشنفكران

   .كرد

  چارچوب فرهنگي )ج

ي و  دا ار مـاهيتي ي  بـه هـيچ رو    شته و    فرهنگ اساساً ماهيتي ساختاري دا     ،ها  در اين شكل از تبيين    

 .داردانقيـاد   را تحـت    ) كنـشگران (كليتي است كه عناصر زيـرين خـود         در واقع فرهنگ    . آگاهانه ندارد 

همانطور كه در سطور پيشين به آن اشاره شد، تالش اسكاچپول براي فـرار از معـضالت نظـري پـيش                     

د تا به نحوي از مشكالت      بو) شيعه(تفسيري ساختاري از فرهنگ     ) در مواجهه با انقالب اسالمي    (آمده  

اي ديگر از رويكرد فرهنگي را نشان دهيم كه           اما در اين بخش الزم است گونه      . پيش آمده خالصي يابد   

 ،يي نظـام ارزشـي و معنـا       به مثابه آن فرهنگ   بر اساس    بلكه   ،به هيچ روي نگاه ابزاري به فرهنگ ندارد       

ايـن رويكـرد كـه در ايـن         . اسـت ...) صاد،  سياست، اقت (هاي اجتماعي ديگر      تمامي ساخت تعيين كننده   
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فرهنگـي دوركـيم    ـ   بينش ساختارگرايانه ذهني از آشكارا متأثرم،ينهينام ماجماع ارزشي  را آننوشتار 

 كـه بـر ايـن باورنـد سـاختارگرايي مـدنظر دوركـيم و                )۱۳۸۳( كساني چون پاركر  از  نظر    صرف .است

پردازانـي چـون     نظريـه  تفـسير    رسدي م  به نظر  ،دشو  خود رويكردي عيني محسوب مي    پارسونز در نوع    

بـه واقعيـت    غـايي،  هـاي  نظم اخالقـي و واقعيـت   از فرهنگ به مثابه نظام ارزشي كالن،   )۱۳۷۴( يتزرر

 منجـر بـه     )ارزشـي  /فرهنگـي (تحـول و تغييـر در ايـن سـاخت           رو هر گونـه      از همين  .تر باشد   نزديك

  .۱د شدو آشوب اجتماعي خواه) انقالب(گيري بحران  شكل

اما تا آنجا . ۲ دوركيمي هستند)خرد و كالن(هاي انقالب در اين حوزه عموماً متأثر از بينش          تئوري

  .اندارائه شدهبه ندرت هاي كالن فرهنگي  ، چنين تبيينشوديمكه به انقالب ايران مربوط 

 حميـد عنايـت   و  )  به نظم اخالقي   سم از مدرني  :بازگشت به اسالم   ()۱۳۷۷(آباديتبيين افسانه نجم  

عمومـاً در ايـن      ۳.گيرند  در اين مجموعه جاي مي     ،)مذهب در قالب ايدئولوژي سياسي    :انقالب اسالمي (

دانند كه در واكـنش بـه         ها علت انقالب اسالمي را فروپاشي نظم اخالقي و اجماع ارزشي مي             نوع تبيين 

 جالب آن كه در تمامي مـوارد        .رخ داده است  ) و به تبع آن سكوالريزاسيون جامعه     (فرايند مدرنيزاسيون   

 انقالب اسـالمي    ،)توسط حميد عنايت، افسانه نجم آبادي، ادوارد ترياكيان       (ارائه شده از اين نوع تبيين       

گيري نظم نـوين اخالقـي و     صور شده است كه ماحصل آن شكل      تم جوشش عظيم اخالقي و ديني     ينوع

ه عنـوان يـك آسـيب اجتمـاعي        بنها انقالب   ين نه ت  ي در اين نوع تب    ،در واقع  .اجماع ارزشي جديد است   

شـود كـه     مـي مـدي يـاد  آن به عنـوان نظـم اخالقـي جديـد و كار     آبلكه بالعكس از     فرض نشده است،  

  .جايگزين شرايط بحراني و آنوميك سابق شده است

  

  گيري نتيجه
هـا    آن  توجه اندكي كه بـه     به رغم هاي فرهنگي   تبيين طور كه در سطور فوق بدان اشاره شد،        همان

  معمـول در پرتـو تنـگ       طـور  تنوعي كه به   . قابل توجهي هستند   داراي تنوع و گوناگوني نسبتاٌ     ،شودمي

 انـواع   ايـن نوشـتار سـعي شـد    در .شود  ناديده گرفته مي  ،هاي فرهنگي باب تبيين  هاي موجود در  نظري

                                                            
شـوند كـه    نوعي آسيب اجتماعي تلقي مي    ) نظير انقالب ( در اين نگرش به طور معمول تحوالت سريع و عميق اجتماعي             .۱

 . كاركردي در تضاد استـ محور طرفداران ساختي ـ كارانه و نظم با بينش محافظه

كـالن  (جانـسون  و فروپاشي اجماع ارزشي مد نظـر چـالمرز        ) خرد دوركيمي (اي آرنت، هاوزر، لوبون        نظريه جامعه توده   .۲

 .گيرند در اين خانواده جاي مي) دوركيمي

 از جهـاتي  ،»مكاشـفه كتاب  چونان   دوركيم   :اشكال نخستين حيات مذهبي   «اكيان در مقاله    ي اشاره بسيار كوتاه ادوارد تر     .۳

 .هاي فرهنگي است متعلق به همين خانواده از تبيين



  

 
  

  

  
 ١٣٨٦زمستان ، ٣٢نامة علوم اجتماعي، شماره 

 

١٤

در  .داده شودان نششناسي در قلمرو علم جامعه ها    آن  نظري هايريشه و شدهمعرفي  هاي فرهنگي    تبيين

هاي فرهنگـي كـه در بـاب انقـالب            انواع تبيين  ،گانهبندي سه مطابق با همان دسته     سعي شد  مرحله بعد 

  .ماحصل اين تقسيم بندي در جدول زير نشان داده شده است .معرفي كنيماسالمي ارائه شده است را 
  

  .۲ جدول شماره
 انواع

رويكردهاي 
  )عام( فرهنگي

  ها شخصيت  مشخصات

هاي  واع تبيينان
فرهنگي انقالب 

 اسالمي
  )خاص(

  ها شخصيت  مشخصات

رويكرد 
  فرهنگ عامه

مطالعات (
  )فرهنگي

  

تاكيـد بـر عناصـر      ـ  
ــادين، ــابي  نمـ بازيـ
ــاني، ــاطرات  معـ خـ
ــاربرد جمعــــي،  كــ

 هـا،  سمبليك اسطوره 
  رهبري كاريزماتيك

 اريك سلبين، لـين   
 ســيوول، هانــت،
 بريـسك  سوئيدلر،
  .كلبرن

  

رويكرد 
  مهفرهنگ عا

مطالعات (
  )فرهنگي

  

هاي  كاربرد سمبوليك اسطوره  ـ 
مـــذهبي در فراينـــد انقـــالب 

ــاني آن در ــابي مع ــب  وبازي قال
نمادهاي انقالبي در مناسـك و      

ــين ــاي  آي ــذهبي،ه ــود  م وج
ــك،  ــري كاريزماتي ــش رهب  نق

 اقوال روزمره،  خاطرات جمعي، 
  ها در فرايند انقالب جوك

ــارد، ــر ديگـ  پيـ
ــو،  ــشل فوك  مي
ــشر،  ــل في  مايك

 نوئل كاسـتلز،  ما
 ليلــي عــشقي، 
 نوشـين يـاوري،  

  اليويه روا

چارچوب 
 فرهنگي

اجماع (
  )ارزشي

  

تاكيــد بــر فروپاشــي 
تضيف  نظم اخالقي، 

وجدان جمعي و نظام   
  ارزشي

ــل،  ــك دانيــ  مــ
ــكات، ــون، اس  والت
  جانسون

چارچوب 
 فرهنگي

اجماع (
  )ارزشي

  

ارزشـي بـه     تاكيد بر بحـران   ـ  
وجــود آمــده در دوران شــاه در 

 از هـاي نوسـازي،    نامـه قالب بر 
گسيختگي نظم اخالقـي و      هم

جمعي بـراي    تالش و جوشش  
ايجاد يك نظم اخالقي جديـد      
براي رفـع بحـران نابهنجـاري       

  اجتماعي

ــد ــت، حمي  عناي
ــم  ــسانه نجـ افـ

ــادي، ادوارد  آبــ
  ترياكيان

رويكرد 
 گفتماني

  )ايدئولوژيك(
  

ــ ــر فراينــد ـ  تاكيــد ب
ــكل ــك  ش ــري ي  گي

بـه  ) گفتمان انقالبي (
نفي وضـعيت   منظور  

موجـــود و ايجـــاد  
ــزه ــاي الزم  انگيـ هـ

  .جهت كنش انقالبي

ــوران ــان فــ ، جــ
  منصور معدل

رويكرد 
 گفتماني

  )ايدئولوژيك(
  

گيـري يـك گفتمـان       شـكل ـ  
مـذهبي و سياسـي بـه منظــور    
مبـارزه بـا رژيــم شـاه ،تحــول    
معرفتي در مذهب شيعه،شـكل     
ــب   ــان غال ــك گفتم ــري ي گي
اسالمي،شـــــيعي در برابـــــر 

ي هــــاي غربــــ  گفتمــــان
ــسم، ( ــسم، ليبراليــ  سوسياليــ

  )ناسيوناليسم

 جـــان فـــوران،
ــدل  ــصور مع  من

 مفـــرد، اخــوان 
ــي محمـــد  علـ
  حاضري

  

توان به خوبي تاثير تحـوالت نظـري موجـود در            مي شود،يباال مالحظه م  طور كه در جدول      همان

اگرچـه   .هاي فرهنگي انقالب اسالمي مشاهده كـرد گانه تبيين را در اشكال سهانقالبهاي   سطح تئوري 

اين نوع تئوريها در كل به صورت بالقوه از سوي برخي طرفداران رويكرد فرهنگـي پيـشنهاد و مطـرح                    

  عناصـر سـست و     به مثابـه  هاي فرهنگي    مولفه اساساٌ.ه است شدنميها    آن  اما توجه چنداني به    ،شده بود 

 روايـت   يـك  خـدمت  را در هـا     آن بايـست شـد كـه در بهتـرين شـرايط مـي          در نظر گرفته مـي     مبهمي

ـ   بي  قطعاٌ كه(نظر از برخي مباحث نظري دانشگاهي     صرف .قرار داد تفريدي  /تاريخي  تحـوالت   اارتباط ب

 مهمترين رخـداد    ،هاي انقالب است  ينجا كه مربوط به حوزه تئور     آ تا   ،)نيستاجتماعي چند دهه اخير     

 توجه يقيناٌ . استنآالب اسالمي و ابعاد برجسته فرهنگي ق بدون شك ان  ،تاثيرگذار بر چرخش فرهنگي   
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 تاثيرگـذار بـوده     لهااين مس در باب   ها    آن  انقالب اسالمي و تقريرات     شناسي به بسياري از بزرگان جامعه   

هـاي تحـوالت اخيـر      كه هر دو از تاثيرگـذارترين شخـصيت       (نتوني گيدنز آفوكو و يا      ميشل  آراء .است

 مبـين  ،ايـن رخـداد   بـر اهميـت      عـالوه    در بـاب انقـالب اسـالمي       )شوندمحسوب مي  نظريه اجتماعي 

  .هاي اجتماعي استهنظري در تاثيرگذاري انقالب اسالمي به مثابه يك واقعيت
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