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 معظم مقام بیانات براساس اسلامی انقلاب درخصوصاي نظریه

 رهبري
روانشناختی و اجتماعی دانشـگاه ، سسه تحقیقات تربیتیؤمگروه اجتماعی استادیار پژوهشی  /کریم مهري

  kmehrik@yahoo.com خوارزمی

    چکیده
نظریـه داده  یشناسروشاز رویکرد تفسیري و  استفادهمقاله حاضر با 

 اسـاس بـربه بازسازي معنایی انقلـاب اسـلامی  )grounded theory(بنیاد
ي تحقیـق هاپرسـشین تـرمهم .پـردازدیمي رهبـر معظـم مقـام اناتیب

دیـدگاه  را از چه مدل نظري انقلـاب اسـلامی«حاضر این خواهد بود که 
 چـه تغییراتـی در ایـران رخ داد کـه ؟کنـدیم نیـیتب مقام معظم رهبـري

ــت؟ ــورت گرف ــلامی ص ــاب اس ــا انقل ــت؟ و راهبرده ــی آن چیس ي کنش
هـاي مصـادر نهضـت متعین »پیامدهاي این راهبردها چه خواهـد بـود؟

درونـی؛ اسـتثمار و ی شرایط علّـ عنوانبهبازگشت استبداد مشروطه و 
ــ عنوانبــه وابســتگی بــه بیگانگــان  ی بیرونــی؛ تعامــل فعــالشــرایط علّ

احیـاي  ؛گرمداخلهشرایط  عنوانبههاي علمیه و روحانیت با مردم حوزه
پیامـدهاي  عنوانبهنقش پیدا کردن مردم  قدرت دین و توجه به معنویت؛

ي این بررسـی انقلـاب اسـلامی اسـت کـه اهستهانقلاب اسلامی و مقوله 
  .  گیردیدربرممقولات عمده فوق را 

 وابسـتگی رژیـم، انقلاب اسـلامینظریه ، مقام معظم رهبري :واژه کلید
 .  مشارکت مردم و روحانیون، دپردازي داده بنیایهنظر، پهلوي
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  مقدمه

اسـت  سیاسـی و اجتمـاعی جنـبش یـک اریـعتمام مظهـر ایـران اسـلامی انقلـاب

هـاي زمینـه، هاي انقلاباند با استفاده از نظریهکردهسعی  شناسان و دانشمندان بسیاريجامعه

عنوان کتـاب  1200بیست سال حدود طی در . مساعد و علل وقوع انقلاب اسلامی را دریابند

 آنهاشده که بسیاري از و صدها مقاله علمی در سراسر دنیا درباره انقلاب اسلامی ایران نوشته

امـا کمتـر پژوهشـی سـعی نمـوده . )1374، پنـاهی( انـدسعی در تبیین انقلاب اسـلامی کـرده

کنشـگران . کند ارائهنظري  ي برخاسته از تجربه کنشگران انقلاب جهت تدوین مدلیاهینظر

در خصــوص علــل  گردنــدیمــمــدیران اصــلی بعــد از انقلــاب  یکــه برخــ هــاانقلاباصــلی 

ي موجود همخـوانی اهینظرکه در بیشتر موارد با  کنندیم ارائهنظریاتی  هاانقلابي ریگشکل

دولت  سیرئ زینیکی از کنشگران اصلی انقلاب اسلامی و  عنوانبهمقام معظم رهبري . ندارد

بیانـات معظـم لـه  دارد لـذاي قـدرگراندر جمهوري اسـلامی بـوده و در ایـن زمینـه تجربـه 

 عنوانبـهآنکه رهبري انقلـاب  ترمهم. ي برخاسته از تجربه گردداهینظرتدوین  منشأ تواندیم

 معظـم رهبر. مبحث فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی است گذارهیپا دینی قدریعالمرجع 

 را نآ و داننـدیمـانقلاب اسلامی را اولین مرحله فرایند تکامل انقلاب اسلامی  اسلامی انقلاب

صدها شرط و صدها موقعیت بایـد ردیـف شـوند و کنـار هـم قـرار « :اندنموده تشریح چنین

 در هـر، یهرزمـانطور نبود کـه در این. اسلامى بتواند رخ دهد اى مثل انقلابگیرند تا حادثه

در وضـع ، در تـاریخ مـا. اى بتوانـد پـیش بیایـد؛ نـهچنـین حادثـه، در هر کشورى، شرایطى

در ، در وضع حکومت ما، در اعتقادات ما، در ارتباطات اجتماعى ما، در مردم ما، زندگى ما

قدر حوادثِ فـراوان کنـار هـم آن، در ارتباطات سیاسى و اقتصادى عالم، وضع جغرافیایى ما

. ایط آماده شد براى اینکـه انقلـاب اسـلامى بـه وجـود آیـد و پیـروز شـودقرار گرفت تا شر

بسـیار مسـتبعدى همه شرایط با همدیگر مجتمع شوند تـا چنـین چیـزى پـیش آیـد؛ چیـز ینا

ممکـن اسـت  جاهمـهدر ، البته نه اینکه ممکن نیست قطعاً اگر شرایط را پیش بیاورنـد. است

ى بسیار مغتنم و دیریاب ؛ و این پدیدهآمدوشدش هرحال این شرایط پیلیکن در کشور ما به

 جمهـورى نظـام کـارگزاران و مسـئولان (دیـدار». باید قـدر ایـن را دانسـت، و عجیبى است

  . )1379-ایران اسلامى

ي مقـام اشـهیاندمربـوط بـه مطالعـه  در مراکز مختلـف محققان و سندگانینو از يعدادت

ي بنددسـتهسطحی و محدود به  عمدتاً آنهااما مطالعه  اندپرداخته مسائل نیا به معظم رهبري

تحلیلـی ظهـور -در قامت یک مـدل نظـري کدامچیهبیانات مقام معظم رهبري بوده است و 
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ي پردازهیـنظرمدل نظري(تحلیلی) بر اسـاس روش  ارائهبه  کدامچیه خصوصبه. نیافته است

 يهامقولـه ۀمجموعـ نظـري (تحلیلـی ) از مـدلدر ایـن مقالـه منظـور . اندنپرداختهداده بنیاد 

 تـااند شـده متصل گریکدی به ارتباط ةکنندانیب يهاجمله با منظمصورت به که است پرورده

 جملـات. دهـد حیتوضـ رافرایندي انقلاب اسـلامی  دهیپد که دهند شکل را مدلیچارچوب 

 چـه در و زیچ چه و کس چه دست بهانقلاب اسلامی  دهندیم حیتوض ما به ارتباط ةکنندانیب

  .  استداده رخ ییامدهایپ چه با و، چگونه، چرا، کجا در، وقت

 Theoritical (analytical)( مـدل نظـري ( تحلیلـی) ارائـهلذا مسئله اساسی این مطالعه 

model( در همـین . ي اسـترهبـر معظـم مقـام انـاتیب اساس بر یاسلامانقلاب  خصوص در

نظریـه داده بنیـاد بـه بررسـی نظریـه  یشناسـروشاز رویکرد بـر تفسـیري و  استفادهراستا با 

ي تحقیق حاضر این خواهـد بـود کـه هاپرسش نیترمهم. انقلاب اسلامی پرداخته خواهد شد

خواهـد مشـخص مقالـه ایـن  گریدانیببـه"کند؟یم نییتب را یاسلام چه مدل نظري انقلاب "

 ؛توسـط چـه کسـانی ي؛انهیزمدر چه ، م معظم رهبريانقلاب اسلامی از دیدگاه مقاکه  کرد

؟ و ي کنشـی آن چیسـتراهبردها. ونددیپیه دلیلی به وقوع مچبا چه شدتی و به  چه زمانی؛

محقق در این مقاله سعی نموده است از این رهگـذر  ؟مدهاي این راهبردها چه خواهد بودپیا

پیشنهاداتی دست یابد که مدل نظري انقلاب اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبـري  به نتایج و

ی در محافل و مجامع علمـی مطـرح سـازد و دسـتاوردهاي ایـن موردپژوهشیک  عنوانبهرا 

انقلـاب اسـلامی در  هیـنظردر جهـت آمـوزش  ادشدهرساله در سطحی باشد که در محافل ی

  . ی به حساب آیددانشگاهمجامع 

  قیقهدف تح

 بـا کـه دارد تأکیـد نکته این بر تفسیرگرایی-برساختی رویکرد اتخاذ با حاضر مطالعه

 و شـناخته پیشـاپیش را رامونشانیپ از آنها درك و رفتار توانینم هاانسان طیدر مح تغییر

 آنطـور و کـرده خلـق را خود اجتماعی محیط که هستند هاانسان این چراکه، کرد درك

 ایـن اساسـاً هاانسان که است این مهم در این رویکرد نکته. دینمایم ریتفس خواهندیم که

 نظام درك، اساس همین بر. دارند آن از ارزیابی و تلقی چه و نندیبیم را چطور تغییرات

 يهـاتیذهن کـه معنا بدین، است برخوردار کلیدي اهمیت از درگیر افراد یو ذهن معنائی

 موردمطالعـه، شودیم منجر مشترك نسبتاً و کلی درك یک به خود که، موردنظر جامعه

، شـود درك آن تفهمـی و ذهنـی مکانیسـم و نظـام ایـن چـه چنان، نیبنابرا. ردیگیم قرار

 جلـب بـه تـوانیمـ بلکـه، شـناخت را رامونشـانیپ دنیـاي از هاانسان درك توانیم تنهانه
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. کـرد کمـک اجتمـاعی تغییـر مسـیر در هـم آنهـا عملـی و همدلانه و مشارکت درگیري

  .)3: 1386، (احمد پور

تغییرات دوران قبل از انقلاب از دیدگاه مقام معظم  تحقیق درك معناي این کلی هدف

  .  رهبري است

  کرد. يبندمقوله زیر شرح به توانیم را تحقیق این ترخاص اهداف

 بود؟ شدهیاسلامچه جنبه از زندگی مردم ایران تغیر کرده بود که باعث انقلاب 

 اند؟کدام مقام معظم رهبري ازنظر تغییرات این منابع و مجاري

  ؟از دیدگاه رهبر انقلاب چیست تغییرات این پیامدهاي

 اساس بر پیامد و تعامل؛گرمداخلهعوامل ، زمینه؛ شرایط بعد پنج شامل مدل یک ارائه

 .  داده بنیاد هینظر

  چارچوب مفهومی

 جهت نظري چارچوب یک بر مبتنی که کمی يهاپژوهش برخلاف، کیفی تحقیقات

 مفهـومی چهـارچوب. کننـدیمـ اسـتفاده مفهـومی چهـارچوب از، هسـتند نظریه آزمـائی

 تمرکـز موردمطالعـه عمده مفاهیم بر که شودیم شامل را مرتبطی هم مفاهیم به مجموعه

(احمد دهدیم پیوند همدیگر به معنایی مرتبط و منسجم نظام یک در قالب را آنها و دارد

اسـتفاده از  بـر ادیـبني داده پردازهیـنظرنسـل دومـی محققـان  کردیرودر . )123:1385، پور

کـه سـطح  دانـدیمـاسـت در تعریـف حساسـیت نظـري بیـان  شـده دیتأکتئوري در تحقیق 

 از نـوعحساسیت نظري یک پژوهشگر بازتابی از سابقه ذهنی و فکـري محقـق اسـت یعنـی 

: 2006، در انجام پژوهش خود بهره گیرد(ملـانی تواندیمي که مطالعه و درك کرده اهینظر

در . شـود ارائـهي مـرتبط هاهیـنظرتوضیح مختصري از  شودیملذا در این بخش سعی . )23

وقوع انقلـاب ایـران  اندوجود دارد که سعی کرده ي متعدديهاهینظرایران  خصوص انقلاب

  .  را تبیین کنند

گار انقلـاب اسـلامی را  نمودند بر عوامل روانشناسی و با استفاده از نظریه تدبرخی تلاش 

 گـردد (تـدتحلیل کنند که بر روي شکاف میان توقعات و امکانات پاسخگویی متمرکز مـی

گیري از نظریات نوسازي انقلاب اسـلامی اند با بهرهبعضی منابع تلاش کرده. )23:1377، گار

نوسازي سـریعی ، نظریات این است که علت اصلی انقلاب اسلامی ادعاي این. را تبیین کنند

از نظریـات مختلـف ، بعضـی دیگـر) 55: 1372، بـود کـه شـاه در ایـران اجـرا کـرد (بشـریه

براي تبیین انقلـاب ، دانندکه عامل اقتصادي و طبقاتی را علت اصلی انقلاب می، مارکسیستی
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با استفاده از نظریـه مارکسیسـتی سـاختاري  پلچاسکامثلاً خانم تدا . انداسلامی استفاده کرده

ادعا کرده است که انقلاب اسـلامی ایـران مبنـاي طبقـاتی داشـته و طبقـات متوسـط قـدیم و 

البته وي در تبیین انقلاب اسلامی . اندجدید برضد طبقه حاکم قیام کرده و آن را ساقط کرده

مهـم تلقـی ، ري را در ایـن انقلـابو نقـش رهبـ ینینشـاز بُعد ساختاري از نظریه خـود عقب

جامعـه  پردازهیـنظر، نظیر کـورن هـاوزر هاهینظربرخی دیگر از . )23:1383، (پناهی کندمی

برخـی . ) 75:1372، (بشـیریه دانـدیمـي بودن جامعه اتودهعلت انقلاب اسلامی را ، وارتوده

ت اصـلی انقلـاب را در انقلاب اسـلامی را تبیـین مـذهبی کـرده و علـ، پردازانهیدیگر از نظر

مثلاً حامد الگار سعی کرده است نشـان دهـد . اندوجو کردههاي مذهبی ایران جستویژگی

هاي انقلاب اسلامی در تحولات نهادي و ایدئولوژیکی نهفتـه اسـت کـه در مـذهب که ریشه

بـه اعتقـادات مربـوط ، به نظـر او. اندگرفتهشیعه در ایران پس از سده شانزدهم میلادي شکل

شـهادت و اجتهـاد نقـش مهمـی در بـه وجـود ، ینـیردیهاي غغیر مشروع بودن نظام، امامت

بعضـی دیگـر از محققـان ، سـرانجام. )23:1383، (پنـاهی انـدآمدن انقلاب اسلامی ایفا کرده

نیکـی ، بـراي مثـال. انـدتبیین چند علتی از انقلاب اسلامی ارائـه داده، تبیین تک علتی يجابه

سیاسـی و اقتصـادي در تبیـین انقلـاب ، کنـد بـه علـل فرهنگـیمـی فوران وجانکدي سعی 

انـد داند که عبارتپنج عامل را در وقوع انقلاب اسلامی مهم می جان فوران. اسلامی بپردازد

ضعف سیاسی پادشـاهی بـه دلیـل مشـروعیت پـایین و ، از: توسعه سریع و ناموزون اقتصادي

نقــش بسـیج سیاســی اســلام ، هـاي مخــالفروهائتلـاف وســیع گــ، مبنـاي انــدك مردمــی آن

مخصوصاً مذهب شیعه که هـم ایـدئولوژي و هـم سـازمان و هـم رهبـري فرهمندانـه تـأمین 

  .)45:1387، (فوران المللی رژیم پهلويشفاف بین ریکند و بالاخره شرایط مبهم و غمی

  روش

ي داده بنیـاد پردازهیـنظری کیفـی اسـت و از روش شناسـروش، ی این مطالعهشناسروش

 از يوهایشـ، بنیـاد نظریـه داده روش. اسـت شـده اسـتفادهروش عملیـاتی تحقیـق  عنوانبه

. ابـدییم تکـوین ياهینظر، هاداده از يادسته از استفاده با، آن در که است کیفی پژوهش

مدل نـه توصـیف  ارائهمقدماتی  مرحلهي داده بنیاد تولید نظریه است و در پردازهینظرهدف 

ي ریگنمونـهدر ایـن تحقیـق از  توان گفـتمی در خصوص شیوه نمونه گیري. صرف پدیده

تعیـین محـل ، میتعـداد مفـاهي نظري بـراي تشـخیص ریگنمونهاز . نظري استفاده شده است

  . )45:1385، (احمد پورشودیممتن و یافتن مسیر پژوهش استفاده  در ازیموردني هاداده

  (مراحل ساخت نظریه) هادادهرویه تحلیل  




