کژتابيهاينظريومفهوميمحققانغربی
درفهمانقالباسالمی

اعظم مجيدينژاد

مقدمه
انقالب از مهمترين پديدههاي اجتماعي است که به ندرت اتفاق ميافتد .درست زماني
که برخي س��خن از پايان انقالب گفتهاند و عمر آن را بهخصوص در قرن بيس��تويکم
به س��ر آمده تلقي کردهاند ،انقالب اس�لامي در نيمه دوم قرن بيستم به وقوع پيوست؛
رويدادي که شگفتي همگان را برانگيخت و سياس��تبازان و پژوهشگران تالش کردند
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کليدواژهها :انقالب اسالمي ،تشیع ،صدور انقالب

کژتابيهاي نظري و مفهومي محققان غربی در فهم انقالب اسالمی

چکيده
جان .ال .اس��پوزيتو در کتاب انقالب ايران و بازتاب جهاني آن با طرح مسئله ارزيابي
انقالب ايران در چشمانداز تاريخي و مقايس��ه بازتاب آن بر جوامع و رژيمهاي مختلف
نتيجه ميگيرد كه مذهب شيعه عامل ايدئولوژيک انقالب اسالمي است و بازتاب جهاني
انقالب ايران هم مستقيم و هم غير مستقيم بوده است.
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تا وضعيت بياندازه س��يال و پيچيدهاي را که بر بخشهاي وسيعي از جهان اثر گذارده
اس��ت ،دريابند .از اينرو ،آخرين انقالب بزرگ -انقالب اسالمي ايران -حجم زيادي از
پژوهشهاي غربي را به خود اختصاص داده اس��ت .اگر هدف نظري��ه و نظريهپردازي
رساندن کثرت به وحدت باشد و بپذيريم که نظريهپردازي انقالب براي نظاممند کردن
افکار و اذهان ،در ق��دم اول پيرامون يک انقالب و در مرحله بعد همه انقالبها ش��کل
گرفته است ،چه وحدتي ميتوان ميان يک انقالب ديني و چندين انقالب غير ديني يا
سکوالر در نظر گرفت؟! بهويژه زماني که به گفته بسياري از صاحبنظران انقالب ايران
چالشهاي بزرگي فراروي اصول تفکر اجتماعي در الگوي غربي آن ،پديد آورده است.
جان.ال .اسپوزيتو يکي از استادان برجسته در حوزه پژوهشي خاورميانه و اسالم سياسي
به همراه جمعي از استادان و صاحبنظران اين حوزه کتاب انقالب ايران و بازتاب جهاني
آن را تأليف کردند تا به زعم خويش ارزيابي مناس��ب و چندبعدي از انقالب ايران ارايه
دهند .آنها چنين پنداشتهاند كه انقالب اسالمي ايران منبع اصلي بنيادگرايي اسالمي
در سراسر جهان اس��ت .دغدغه اساس��ي اين گروه تحقيقي ،ارزيابي از انقالب ايران در
چشمانداز تاريخي و مقايس��ه بازتاب آن بر جوامع و رژيمهاي مختلفي از خاورميانه تا
آفريقا و آسيا است .بنابراين مطالب نويس��ندگان در راستاي پاسخ به اين دغدغه حول
سه محور تنظيم شده است:
محور اول؛ با تشريح يک رويکرد نظري و روشي متفاوت و ترکيبي و نقد رويکردهاي
موجود در ارزيابي انقالب اسالمي نگارش يافته است.
محور دوم؛ ماهيت انقالب اسالمي در يک چشمانداز تاريخي خاص تبيين ميشود.
محور سوم؛ ابعاد و پيامدهاي انقالب اسالمي با کانونيت هدف تثبيت انقالب در داخل
و صدور آن به خارج تحليل ميشود.
بيشترين يافتههاي اين اثر به پيامدهاي انقالب و هدف صدور آن اختصاص دارد .اين
فصول در جهت تبيين و سنجش فرضيه اصلي نشان ميدهد که بازتاب جهاني انقالب
ايران هم مستقيم و هم غير مستقيم بوده اس��ت .به عبارت ديگر در واقع انقالب ايران
اغلب بيش از آنکه مدلي دقيق باش��د ،به صورت نمونهاي الهامبخش و کلي عمل کرده
است .همچنين انقالب ايران معموالً بيش از آنکه به ايجاد يا هدايت تالشهاي انقالبي
بينجامد ،گرايشهاي از پيش موجود در کشورهاي مسلمان را شتاب بخشيده است.
در اين پژوهش ،ضمن توصيف محورهاي اصلي اين کتاب به نقد و ارزيابي اين تحليلها
پرداخته ميشود.
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محور اول :الگوي نظري ،روششناسي و مدل تحليل کتاب
تبيين رويکرد نظري متفاوت و ترکيبي به زعم نويس��ندگان ،اولين بخش از مطالب
کليدي اين اثر اس��ت که چهارچوب و قالب فکري مباحث محققان و الگوي تحليل اين
پژوهش را در درک بهتر چرايي و چگونگي انقالب و راهبرد صدور آن تشکيل ميدهد .به
باور اسپوزيتو سه مدل تحليلي براي درك و تبيين انقالب اسالمي ايران و راهبرد صدور
آن ظهور کرده که نقدپذير است .اين سه رويکرد فکري عبارت است از:
.1نفوذ و قدرت رهبران مذهبي؛
.2ناسيوناليسم ايراني؛
 .3شناسايي جنگ نخبگان.
ولي هر يك از اين رويكردها به خصوص رويكرد سوم تکبعدي هستند .وي در ادامه
راه چهارمي را پيشنهاد ميدهد و ميگويد:
ارزيابي مناسب از انقالب ايران مستلزم چيزي فراتر از ارزيابي ماهيت
رژيم اس��ت .اين امر نيازمند جاي دادن اين انقالب خاص در چشمانداز
تاريخي و مقايسه بازتاب آن بر جوامع و رژيمهاي مختلفي از خاورميانه
1
تا آفريقا و آسياست.
سپس بيان ميدارد که اين بازتاب در متن خيزش جهاني اسالمي با محوريت راهبرد
صدور انقالب اسالمي (از اهداف اصلي ايران) ارزيابي ميشود .بنابراين چنانچه مالحظه
ميشود ،نويسنده تصريح نميکند که از چه الگوي نظري و روشي استفاده کرده است؛
اما با توجه به اينکه نويسنده در تحليل خود از کليدواژههايي مانند چشمانداز تاريخي و
فرهنگي ،مقايسه بازتاب انقالب بر جوامع مختلف ،زمينههاي بومي و فرهنگي احياگري
اسالمي و تحوالت سياس��ي -اجتماعي منطقهاي و سرزميني اس��تفاده کرده ،به نظر
ميرس��د الگو و چهارچوب نظري اي��ن پژوهش برگرفته از الگوي نظري نس��ل چهارم
نظريهپردازيهاي انقالب اس��ت .ويژگي مش��ترک اين تحليلها آن است که عناصري
همچون فرهنگ ،ايدئولوژي ،رهبري (کارگزار) و دين برجستگي و اهميت بيشتري پيدا
ميکند .اين الگوي نظري داراي سه مشخصه اساسي است .اول ،به پيامدها و رويدادهاي
پس از انقالب عطف توجه دارند؛ ب��ه اين دليل كه قدرت ايدئولوژي در بازس��ازي نظم
اجتماعي ،زماني بيشترين كارايي را دارد كه بينظمي حاكم است و دولت و جامعه هر دو
در تغيير و هرج و مرج هستند .دوم ،كارگزاران انساني در رويكرد فرهنگي اهميت عمده
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مييابند؛ زيرا كنشهاي انقالبيون كه به وس��يله مجموع��هاي از ايدئولوژيها راهبري
ميشود در تحقق رويدادهاي انقالبي سخت مؤثر است و سوم ،رويكردهاي فرهنگي از
آنجا كه با توسل به فرهنگ خاص يك ملت به تشريح پديدههاي اجتماعي ميپردازند
مؤلفههاي خاص همان فرهنگ را در ارزيابي نهايي خود دخالت ميدهند 1.طرح تحقيقي
اين پژوهش به صورت مطالعه ترکيبي از شيوههاي توصيف ،تفسير و تبيين است .اين
الگو از يک رويکرد ترکيبي که شامل متغيرهاي گوناگون و سطوح مختلف تحليل است،
بهره گرفته و به دنبال تلفيقي از عوامل س��اختاري و فرهنگي اس��ت .رهيافت حاکم بر
اين اثر ،رهيافت جامعهشناسي تاريخي و آنچه به منزله روش بر اين کتاب حاکم است،
روش تاريخي -روايتي با علت مرکب (چند عليتي) اس��ت که چن��د ويژگي دارد .ابتدا
اينكه اين رهيافت ،مطالعه و تجزيه و تحليل يک جامعه را در يک زمان معين و منفک از
ديگر زمانها عملي نميداند؛ بلکه ميبايست در رابطه با تاريخ آن جامعه بلکه در سطح
وسيعتري در رابطه با تاريخ بشريت ،صورت بگيرد.
ويژگي ديگر اين رهيافت اين است که بر مطالعه گسترش و توسعه شناخت انسان در
سير تاريخي بشريت تأکيد دارد؛ زيرا رفتار بشر بر اساس شناخت و معرفت اوست و روابط
آن با دنيا و ساير انسانها به آنچه او از جهان ميشناسد ،بستگي دارد .پژوهشگران اين
عرصه دريافتهاند که اين الگو مبتني بر اين پيشفرض اس��ت که وقايع اجتماعي مورد
بررسي منحصر به فرد بوده و مطالعه آنها مستلزم فهم فرآيند تاريخي و زمينههاي وقوع
ال انقالب ايران) بدين معناس��ت
آن اس��ت .منحصر به فرد بودن واقعه مورد تبيين (مث ً
که آن را به هيچوجه نميتوان مصداق قانون کلي يا تئوري دانس��ت .بر اساس اين مدل
اس��تقرايي ،واقعهاي مثل انقالب ايران نتيجه فرآيندي تاريخي اس��ت .لذا بر اين اصل
استوار است که هر واقعهاي ،فرآيند ويژهاي دارد که از طريق آن ،واقعهاي خاص توليد
ميشود و اين فرآيند ويژه است که واقعه منحصر به فرد را تبيين ميکند 2.در اين روش
سطح تحليل ،نظام تاريخي است نه جامعه و دولت .نويسنده با اتکا به اين روششناسي
ضمن باور داشتن به وجود ساختار منطقي براي باورها و ايدئولوژيها در پي کشف زمينه
تاريخي و تفسير اين باورهاست .رويکرد نويسنده درک ساختار انديشه در ايران است و به
همين منظور پا را از توصيف فراتر نهاده و در پي بازسازي ساختار نمادين شيعه ،مرزهاي
تاريخي و جامعهشناختي و تغييرات آن است .بنابراين تشريح فرآيندهاي تاريخي که به
 .1احمد رهدار ،آموزه ( 7شرقشناس��ي نوين و انقالب اسالمي) ،قم ،مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني،
.1384
 .2محمدرضا طالبان ،رهيافتهاي تبيين انقالب.1386 ،

رشد گفتمان شيعي به عنوان ايدئولوژي غالب جبهه مخالف انجاميدند ،جنبه مهمي از
تشريح عوامل انقالب اسالمي ايران است.
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نقد روش تحليل کتاب
در اين بررسي با پذيرفتن تنگناهاي روشهاي پيشين در مطالعات انقالب اسالمي و
اينكه روش جديد اين کتاب ،محقق را قادر ميسازد تا وقايع انقالب را در سطحي وسيع
پژوهش کند ،سعي شده است در بستر نقد و ارزيابي کتاب انقالب ايران و بازتاب جهاني
آن به کاستيهاي اين رويکرد نيز که از شيوههاي تحليل توصيفي -تاريخي ،تفسيري و
تبييني در مطالعه انقالب اسالمي استفاده ميکند ،پرداخته شود .اين کاستيها مربوط
به نقش تبعي و واکنشي عامل فرهنگ و مذهب و سطح تحليل جزءنگر و پايين رويکرد
و چهارچوب نظري اين پژوهش ميشود.
اولين ايراد اين رويکرد ،نگاه تبعي و واکنشي به فرهنگ و عنصر کارگزاري در انقالب
اسالمی ايران است که مشخصه اصلي آن سازندگي و ارادهگرايي (گزينشهاي عقالني)
اس��ت .تأکيد بر مقوله فرهنگ و مذهب در تحليل اسپوزيتو بيش��تر با توجه به مسئله
توسعه وابسته ،ش��کافهاي فرهنگي -هويتي و سرکوبگري دولت مطرح ميشود .در
نتيجه ،فرهنگ و بهويژه مذهب تشيع و به بيان اسپوزيتو ابزار بومي بسيج براي نهضت،
هر چند که از عوامل ايجادکننده وضعيتي انقالبي است؛ اما خود اين شيوه بيان اعتراض،
بازتاب و در واقع نشئتگرفته از شکافهاي فرهنگي -هويتي ناشي از برنامههاي نوسازي
است .از نگاههاي تبعي به فرهنگ ميتوان به ديدگاههايي در مباحث تبيين انقالب ايران
اشاره کرد که با اصالت دادن به عوامل اقتصادي ،اجتماعي و ساختاري از برخي عوامل
فرهنگي مثل دين ،ايدئولوژي و ...نيز گفتوگو ميکنند .در اين نوع نگاه در عين اينكه
تا حدودي به فرهنگ اصالت داده ميشود ،اما اصالت آن ابزاري است تا فينفسه و علي.
براي مثال ميتوان به اظهار نظر برخي تحليلگران سياس��ي استناد کرد که معتقدند
علت اصلي انقالب ايران شيوه نوسازي رژيم شاه بود و عامل دين و ايدئولوژي مذهبي که
در جنبش انقالبي ايران مشاهده ش��د ،صرفاً ابزاري براي بيان نارضايتيهاي عمومي يا
قالب و پوششي براي اظهار منافع و خواستههاي عيني مردم بوده و اهميت علي فينفسه
نداشته اس��ت 1.تبيين مد نظر معدل به مثابه يک تحليل گفتماني ،گوياي اين فرآيند
اجتماعي است .در وهله نخست رويدادهاي اجتماعي با پسزمينههاي ساختاري شرايط
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را براي يک بحران اجتماعي به وجود ميآورند؛ اين عناصر عبارتاند از :گسترش دستگاه
سرکوبگر و ديوانساالرانه ش��اه ،تضعيف جامعه مدني ،وابستگي به نظام بينالمللي،
تعارض سياستهاي نوسازي با ساخت طبقاتي (خاصه تجار ،مالکان و خردهبورژواها) و
رشد طيف کارگر و حاشيهنشين بعد از اصالحات ارضي و سياستهاي صنفي .اما مسائل
فوق فينفسه توانايي الزم را براي شکلدهي به يک برنامه انقالبي ندارند؛ آنچه اين رويداد
را ممکن ميسازد مقولهاي خالقانه و انساني به نام گفتمان انقالبي است .در اينجا نقش
عامليت اجتماعي ،خود را در قالب گفتمان انقالبي نش��ان ميدهد؛ همان گفتماني که
عامل شکلگيري ائتالف و پيوندهاي ديگري در سطح کالن اجتماعي ميشود (به عنوان
1
مثال متحد ساختن معارضان و مخالفان رژيم تحت يک برنامه انقالبي).

از طرفي به نظر ميرسد جايگاه فرهنگ و مذهب در رويکرد نظري اسپوزيتو به سطح
زباني براي تعيين منافع طبقاتي و تبيين ارتباط آن با شرايط عيني جامعه تقليل يافته
است .وي معتقد است علما به مثابه طبقهاي مذهبي و داراي منزلت ،به خاطر تفاوتها
و شکاف هويتي ناش��ي از برنامههاي نوسازي با نخبگان و روش��نفکران غير ديني رنج
ميبرند که براي بازيابي اين هويت با هم متحد شدند .از سوي ديگر در يک نگاه کالن به
روش تحليل تاريخي و با توجه به شکلگيري انقالب اسالمي حول انديشههاي ديني،
اين س��ؤال مطرح ميش��ود که روش مزبور تا چه حد در بازخواني انديش��ههاي ديني
کارايي دارد؟ اين پرسش از يک طرف با توجه به شکلگيري انقالب اسالمي ايران حول
انديشههاي ديني و از سوي ديگر در يک نگاه کالن با توجه به روشهاي تحليل تأويلي
و ساختاري مطرح ميشود .چنين روش��ي در متن تحليل خود به نسبيتي معتقد است
که هم به لحاظ مباني و هم به لحاظ تطبيق با انگارههاي ديني ،نقاط ضعف جدي دارد.
اين ديدگاه ذيل ديدگاههايي اس��ت که معتقد به بازتوليد و بازتفس��ير دين در شرايط
مختلفاند .در اين زمينه تمام نقدهايي که به نظريات نسبيگرا وارد است ،چه به لحاظ
کلي و چه به لحاظ کاربرد آن در انديش��ههاي ديني بر اين نظريه نيز وارد است 2.از نظر
نويسنده آنچه از سوي دستگاه روحانيت و جريان مذهبي در ايران ارايه شد ،ايدئولوژي
رقيبي اس��ت در برابر ايدئولوژيهاي ديگر نه يک نظام فکري که بتواند هويت جديدي
براي جامعه ايران پديد آورد .اين نگاه به اسالم حامل اين نکته است که پايگاهي ذهني
دارند .بنابراين تفس��ير ايدئولوژيک از اس�لام يک تحليل ذهني از اسالم است که نافي
 .1معدل ،رهيافتهاي چهارگانه تبيين انقالب اسالمي.
 .2احمد رهدار ،آموزه  ،7همان ،ص.668

هر نوع اصول ثابت و اليتغير در اس�لام اس��ت .آنچه در اينجا عرضه ميشود به منظور
بازتفسيري از اسالم بر اساس ايدئولوژي مدرن است؛ در حاليکه اسالم يک ايده ذهني
و ساخته فکر بش��ري نيس��ت .بنابراين کاربرد اين روش در تحليل انديشههاي ديني،
خواسته يا ناخواسته عرفي دانستن دين را در پيداشته و آن را به منزله يک پيشفرض
پذيرفته است؛ زيرا آنچه به منزله آموز ه ديني در اينگونه تحليل مطرح است ،چيزي جز
برآيندي از فضاي اجتماعي و ساختاري نبوده و ديگر براي دين تقدس وحياني و الهي
باقي نخواهد ماند 1.با در نظرگرفتن اين نکته که نگاه عرفي به دين و سکوالريسم يکي از
مباني اصلي مدرنيته و تجدد است ،به نظر ميرسد چنين تحليلي از دين آن را از حقيقت
اصلي خود جدا و تهي ميسازد.
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سطح تحليل جزئي و خرد در تبيين ماهيت انقالب اس�لامي دومين کاستي رويکرد
کالن اين کتاب به شمار ميرود .اسپوزيتو به رغم اينكه در تحليل انقالب اسالمي مانند
ديگر نظريهپردازان نسل چهارم توجه خود را به سوي مسائل فرهنگي معطوف ساخته
اس��ت ،فرهنگ و مذهب را در مرتبه عوامل ناخودآگاه و متأثر از ش��رايط بحراني ناشي
از برنامه نوسازي قرار داده است .آنچه در اين جداس��ازي از الگوي تاريخي غرب محور
قرار گرفته تنها مس��ائل اقتصادي ،اجتماعي و سياسي اس��ت .در حالي که با يک نگاه
عميقتر ميتوان دريافت پيدايش نس��ل چهارم دورنماي انتقالي اس��ت که نه تنها در
حوزه نظريهپردازي انقالب بلکه در مجموعه علوم اجتماعي در حال پديد آمدن اس��ت
و بازگشت مس��ائل فرهنگي و اعتقادي به حوزه نظريهپردازي انقالبها نشان از همين
انتقال دارد .اينكه انقالب اسالمي ايران توجه بسياري از نظريهپردازان انقالب را به حوزه
فرهنگ معطوف ساخت ،از سويي نشان از تزلزل کالن روايتها و گفتمان مسلط غرب
و از طرف ديگر تجدي��د حيات ،حضور و معارضه رقيب ديرين��ه تفکر غرب ،يعني تفکر
ديني و حيات معنوي را ميرساند .انقالب اس�لامي چه به لحاظ ماهيت و چه به لحاظ
پيامدها ،شعاع گسترده و بنياني از تفکر و تمدن بشري را درگير خود ساخته است .در
واقع ميتوان گفت نزاع انقالب اسالمي با تفکر و تمدن غرب در وهله اول در فلسفه تاريخ
است و غرب را در اين حوزه به چالش کشيده است .اگر تبيين بهتري از فراتر بودن سطح
تحليل پديده انقالب اس�لامي بخواهيم ارايه کنيم و اثبات اين مدعي که سطح تحليل
را بايد در قلمرو «فلسفه تاريخ» جستوجو کرد ،آن را ميبايست در بنيانيترين پايگاه
تفکر مدرن که در عصر روش��نگري تحقق يافت و انقالب اسالمي يا بهطور کلي جريان
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احياي اسالم در تقابل با آن پديد آمد ،س��راغ گرفت .به تعبير بابي سعيد تجديد حيات
اسالمي ،در سطح گستردهتر ،اضطراب فرهنگي در غرب را نشان ميدهد .غرب ،تصور
گذشته تحريفشده خود را در اسالم ميبيند .تجديد حيات اسالمي نمايانگر تولد مجدد
خدايي است که غربيان آن را کشته بودند تا بشر بتواند بهتر زندگي کند .احياي اسالم
به معناي انتقام خداوند است و به بازگشت ايمان اشاره دارد ،بازگشت به تمام چيزهايي
که ايده آزادي روزافزون بشريت را زيرسؤال ميبرد.
اصالت دادن به عوام��ل مختلف اجتماعي (رهياف��ت چندعليتي) حتي ب��ا تأکيد بر
عامل فرهنگ (تبيين فرهنگي انقالب) در روند انقالب اسالمي و ناديده گرفتن ساحت
انديشهاي آن نخستين و عمدهترين کاستي و مشکل روشي و رويکرد کالن اين کتاب
اس��ت .از نکاتي که در بافت و س��احت برخي نظريههاي غربي پيرامون انقالب اسالمي
قابل تحقيق ميباشد ،اين نکته است که آنان تحوالت کشورهاي غير غربي و پديدههاي
اجتماعي ديگر حوزهها را بيشتر معلول فهرستي از عوامل اقتصادي ،اجتماعي و سياسي
تلقي کرده و عنصر انديشه و «س��احت تفکر» را در آن پديدهها برجسته نميکنند؛ لذا
موضوعاتي از قبيل انقالب اس�لامي را پي��ش از آنكه معلول طبيعي تفکر و انديش��ه و
اصول و ارزشها بدانند ،معلول بحرانها و ش��رايط ويژه و نارس��اييها و کمبودها تلقي
مينمايند 1.چنانچ ه اسپوزيتو بحران ناشي از نوسازي ،وابستگي به غرب و سياستهاي
سرکوبگرايانه شاه را به عنوان عوامل ظهور انقالب در ايران تبيين ميکند و فرهنگ و
آموزههاي شيعي را تنها به عنوان شيوه بيان نارضايتيها و عاملي براي هويتجويي صرف
به شمار ميآورد 2.البته کمتر کسي ميتواند منکر بحرانها ،کمبودها ،تضادها و چالشها
در روند يک تحول اجتماعي و سياسي شود ،اما اينكه به اين مجموعه عوامل ،اصالت داده
و عنصر تفکر و انديشه و ارزشها از افق آن حذف شود ،مسئلهاي است که ميبايست بر
روي آن تمرکز نمود؛ به خصوص آنكه غربيان معموالً تحوالت بزرگ حوزههاي اجتماعي
و سياسي خودشان را معلول تفکر ،فلسفه و عقالنيت دانسته و عوامل بحرانزا و اقتصادي
و پديدههاي اجتماعي را در چشمانداز و گس��تره آن تحليل و تفسير مينمايند 3.به هر
حال اين مالحظه و زاويه ديد را ميت��وان در فهم و نگرش نويس��ندگان اين کتاب نيز
پيرامون انقالب اسالمي تبيين و بازنمايي نمود .تحليل پيدايي انقالب اسالمي در غير از
فضا و افقي که مذهب شيعه و به خصوص قرائت خاص امام خميني گشوده است ،باعث
 .1موسي نجفي ،آموزه  ،7ص.23-24
 .2جان .ال .اسپوزيتو ،همان ،ص.36
 .3موسي نجفي ،همان.

الگو و چهارچوب نظري اين پژوهش برگرفته
از الگوي نظري نسل چهارم نظريهپردازيهاي
انقالب است .ويژگي مشترک اين تحليلها
آن است که عناصري همچون فرهنگ،
ايدئولوژي ،رهبري (کارگزار) و دين
برجستگي و اهميت بيشتري پيدا ميکند .اين
الگوهاي نظري داراي سه مشخصه اساسي
هستند .اول ،به پيامدها و رويدادهاي پس از
انقالب عطف توجه دارند؛ دوم ،كارگزاران
انساني در رويكرد فرهنگي اهميت عمده
م ييابند؛ و سوم ،رويكردهاي فرهنگي از
آنجا كه با توسل به فرهنگ خاص يك ملت
به تشريح پديد ههاي اجتماعي م يپردازند
مؤلفههاي خاص همان فرهنگ را در ارزيابي
نهايي خود دخالت ميدهند
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ميشود که انقالب اسالمي به همين
صورت که مطرح شده ،دوام نياورد يا
ماهيت و اه��داف آن در افق و فضاي
انديشگي غرب تحريف گردد .با کمي
دقت در مدل تحليل اين کتاب معلوم
ميش��ود تبيينها و تحليلهاي آن
سعي دارند از کنار اين مطلب بگذرند
يا آن را د ر سير تحوالت انقالب پنهان
نمايند يا امري در حاش��يه و در کنار
ساير مباحث انقالب بگذارند .چنانچه
ميبينيم اس��پوزيتو معتقد است که
انقالب ايران نخستين انقالب مدرن
به رهبري مذهب اس��ت ک��ه اجراي
برنامه بلندپروازانه نوس��ازي همراه
با سياست س��رکوب مخالفان آن ،نوعي ش��کاف فرهنگي و هويتي پديد آورد و مذهب
تنها عاملي براي بازيابي اين هويت از دست رفته ميباشد .وي فهرستي از امور سياسي
و خواستههاي اجتماعي نظير «زرتش��تيگري در کنار اسالم به عنوان مذهب رسمي،
مرکزيت دادن به ارت��ش و قوه قضاييه ،اصالحات قانوني و آموزش��ي به س��بک غربي،
کنترل موقوفات به وس��يله حکومت و غير قانون��ي کردن حجاب» 1را ب��راي به وجود
آمدن اين افق جدي��د ارايه ميدهد که در آن ،نه گفتمان مدرن زير س��ؤال ميرود و نه
انقالب اس�لامي خارج از فضاي مدرن يا مالکهاي آن مطرح ميشود .مشکل اساسي
موجود در مدل تحليلي نظريهپردازان اين اثر اين است که ميخواهند فلسفه و ماهيت
اين انقالب را با گفتمان مدرن و اصول آن بس��نجند و نه اينكه فلسفه انقالب اسالمي را
به بيرون از اين گفتمان بازگردانند .لذا مثالها و نمونههاي��ي را که به عنوان دادههاي
تحليل ميآورند بيشتر به حالت گزارشي و روايتي -تاريخي بوده آنگاه وقايع متعدد را با
متدولوژي خود به هم مرتبط کرده و سعي ميکنند در مرحله استفاده از اين انتخاب و
نمونهبرداريها نيز به طريق خود و با توجه به متدولوژيهاي خاص خود ،تجارب تاريخي
و پيشفرضهاي نظري غرب عمل نمايند؛ لذا استنادات و استنتاجهاي ارايهشده توسط
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اين نظريهپردازان ،از نظر متدولوژيک ،ساختاري و از جهت پژوهش ،در فضاي مدرنيته و
اصول مسلم فرضشده در آن مطرح است؛ اصولي که با نام و عنوان علمي بودن ،به عنوان
حربهاي برنده در جهت بستن راه هر گونه نقد و چون و چرا عمل مينمايد.
بنابراين رهيافت جامعهشناختي -تاريخي در امتداد نگاه شرقشناسي وارونه رويکرد
کالن حاکم بر اين پژوهش است و تمام تحليلها بر مبناي اين نگرش به پديده انقالب
اس�لامي ايران و فهم ماهيت و پيامدهاي آن نگاشته شده اس��ت .فهم ماهيت انقالب
اسالمي و تبيين پيامدهاي آن عنوان مطالب محورهاي دوم و سوم اين مقاله هستند که
ضمن بررسي اجمالي کتاب ،مالحظات و کاس��تيهاي نهفته در مطالب آن نيز تشريح
ميگردد.
محور دوم :ماهيت انقالب اسالمي ايران و اهداف آن
ارزيابي مناسب از انقالب اسالمي و اهداف آن مستلزم فهم ماهيت فکري و زمينههاي
اجتماعي آن در يک چشمانداز تاريخي است .جان .ال .اسپوزيتو معتقد است:
نحوه وقوع انقالب ش��گفتي همگان را برانگيخت و ايران از زمان اين
انقالب تحوالت بسياري به خود ديده است :تثبيت جمهوري اسالمي با
غلبه روحانيون ،نهادينه شدن سياسي -اجتماعي انقالب و بازتاب آن بر
جوامع مختلف .پژوهشگران تالش کردند تا وضعيت پيچيدهاي را که بر
بخشهاي وسيعي از جهان اثر گذارده است ،دريابند .هر چند نتيجه اين
1
تالشها سادهسازي اين واقعيت بوده است.
از آنجا که درک اهمي��ت و ماهيت اين انق�لاب و تأثير داخلي و جهاني آن مس��تلزم
فهم پيش��ينه تاريخي سياس��ت در تاريخ ايران و جهان اس�لام و زمينههاي اجتماعي
آن است ،نويس��نده مباحث خويش را با تبيين و تفسير ريش��ههاي فکري و اجتماعي
فرآيند انقالب شروع ميکند .اين آگاهي ،به زعم او ما را به درک بهتر ايدئولوژي انقالب،
رهبري ،نهادها ،سياس��تها و اهداف آن رهنمون خواهد ش��د .مؤلف باور دارد ترکيب
نارضايتيهاي سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ناشي از اجراي طرح نوسازي با
سنت بازخوانيشده شيعه که ابزار بس��يج نهضت و چهارچوب ايدئولوژيک انقالب بود،
آميخته شد و انقالب پديد آمد .پس از انقالب ،اهداف نهادينه کردن آن در داخل و صدور
آن به خارج دنبال شد که ريشه در جهانبيني عقيدتي و تفاسير مذهبي آيتاهلل خميني
 .1همان ،ص.15-16
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و ايدئولوگهاي او دارد .بنابراين ترسيم بحران ناشي از نوسازي ،فهم سنت بازخوانيشده
شيعه و تصوير جهانبيني امام خميني و ويژگيهاي آن در زمينه و بافت تاريخي ،عناصر
ماهيت پيچيده انقالب اسالمي و پيامدهاي آن را تشکيل ميدهند.
بررسي و فهم تاريخ تش��يع در ايران ،اولين محور ارزيابي مناس��ب از ماهيت انقالب
اسالمي در الگو و مدل تحليلي اين پژوهش است .اسپوزيتو معتقد است« :شيعه از قرن
شانزدهم مذهب رس��مي ايران بوده اس��ت و اعتقادات ،رهبري و نهادهاي شيعه نقش
مهمي در سياست ايران داشته و اسالم شيعي از آغاز با سياست آميخته بوده طوري كه
ميتوان گفت تاريخ و معتقدات شيعه زيربناي ايدئولوژي انقالبي مدرن را تشكيل داده
است 1».سپس نتيجه ميگيرد که در طول تاريخ ،شيعه تحت تسلط سنيها و همواره
در اقليت بوده است و چهرهاي غيرقانوني و مظلوم داشته است .خاستگاه مذهب شيعه
به باور نويسنده ،به قرون اوليه اسالم برميگردد؛ زماني كه امت اسالمي بر سر موضوع
رهبري و جانشيني به دو نحله س��ني و شيعه تقسيم ش��دند .اما در طول تاريخ اسالم
خالفت سني شكل متداول حكومت بوده است تا امامت شيعي .تاريخ تشيع دو مرحله
را طي کرده است .اول ،ش��يعه خود به چند فرقه تقسيم شده اس��ت و شيعه مسلط در
ايران شيعه دوازده امامي است .دوم ،اعتقاد به غيبت امام دوازدهم و انتظار براي ظهور
اوست .اسپوزيتو نش��ان ميدهد که در ش��رايط انتظار براي ظهور حضرت مهدي(عج)
همه حاكمان دنيوي (پادشاهان) و همه رهبران مذهبي مدعي بر عهد داشتن نمايندگي
امام غايب هس��تند؛ بر خالف علماي سنيها ،ش��يعهها حكومت دنيوي را به رسميت
نميشناختند ،طوري كه زماني كه ش��اه اسماعيل صفوي شيعه را مذهب رسمي ايران
اعالم كرد و مدعي نيابت امام شد؛ ش��يعيان با اكراه به پذيرش س��لطنت او كه خود را
«سايه خدا» بر روي زمين ميناميد ،تن داده و مش��اغل دولتي را پذيرفتند .لذا از نظر
سياسي ،رابطه روحانيت با دولت از همکاري تا مخالفت و شورش متغير بوده است؛ در
واقع از زمان صفويه ،رابطه علما و حكومت تا حد زيادي مبتني بر ش��رايط سياس��ي و
اجتماعي بود كه عموماً قدرت آنها پايينتر از پادشاه قرار ميگرفت؛ ليكن بعدها نقش
آنها در نهضت تنباكو و انقالب مش��روطيت به عنوان عامل مس��لط و حاكم جلوه كرد.
نقش مؤثر آنها موجب شد حتي در ايران مدرن رضاشاه در ابتدا تظاهر به اسالم بكند و
در سالهاي نخستين حكومت خود از حمايت علما برخوردار باشد .محمدرضا شاه نيز
مانند پدرش در ابتدا از حمايت علما برخوردار بود؛ ول��ي در دهه  1960به دليل انتقاد
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به نظر ميرسد جايگاه فرهنگ

و مذهب در رويکرد نظري علما از حكومت موج��ب گرديد دس��تگاه امنيتي
اسپوزيتو به سطح زباني براي حكومت ،آنها را به مثابه نهادي مذهبي هدف حمله
تعيين منافع طبقاتي و تبيين قرار دهد و اين كشمكشها س��بب شد بعد از دهه
ارتباط آن با شرايط عيني  1960آيتاهلل خميني در مقام س��خنگوي اصلي
جامعه تقليل يافته است .وي ضد حكومت��ي در ميان اقليت رو به رش��د علمايي
معتقد است علما به مثابه طبقهاي مطرح شود كه برنامهنوسازي شاه را تهديدي براي
مذهبي و داراي منزلت ،به خاطر اسالم ميدانستند .بنابراين وضعيت انقالبي شکل
تفاوتها و شکاف هويتي ناشي ميگيرد و نويسنده در تبيين آن مدعي است که از
از برنامههاي نوسازي با نخبگان زمان تش��ديد مخالفتهاي امام خميني ،تهديد و
و روشنفکران غير ديني رنج تبعيد شروع شد و در طي گذر زمان شدت بيشتري
م يبرند که براي بازيابي اين
گرفت و از س��وي ديگر ياري روش��نفكراني چون
هويت با هم متحد شدند
شريعتي زمينه را براي انقالب ايران فراهم كرد.
دومين محور الگوي نظري کتاب در تحليل ماهيت انقالب اسالمي ،شکلگيري تاريخ
ايران مدرن تحت س��لطه پهلوي است .نويسنده اس��تدالل ميکند رضاشاه با نوسازي
وحدت ملي را نش��انه گرفت و برخي از سياس��تهاي ترقيخواهان��ه او نظير قراردادن
زرتش��تيگري در کنار اس�لام ،انتخاب نام پهلوي و از همه مهمت��ر اصالحات قانوني و
آموزشي مطابق با شيوه غربي بسياري از علما را ناراضي کرد .همچنين آنها بخش زيادي
از توان و امکانات خود را با اشغال شدن جايگاهشان توسط محاکم عرفي از کف دادند.
سياس��تهاي پهلوي کنترل دولت را به نحو فزايندهاي به حوزههايي که س��ابق بر اين
در اختيار علما بود ،گسترش داد و اين امر دارايي ،درآمد و قدرت علما را بيشتر محدود
کرد .از اين گذشته علما به مثابه طبقهاي که منزلت و قدرتشان مدتها از طريق پيوند
با نخبگان سياس��ي تقويت شده بود ،از دو شاخه ش��دن نظام آموزشي و شکاف هويتي
و فرهنگي موجود ميان نخبگان از يکس��و و روحانيون از ديگرسو رنج ميبردند .طبقه
مذهبي و طبقه تجار سنتي (بازار) با مسائل اجتماعي ،اقتصادي و سياسي تودهاي خود
را درگير کردند 1.تحقق برنامه بلندپروازانه نوس��ازي به س��بک غربي به ترغيب غرب و
وابستگي شاه به دولتهاي غربي با اعمال سياست سرکوب براي کنترل مخالفان همراه
شد .سياستهاي س��رکوبگرانه شاه ،روحانيون ،روش��نفکران ،مليگرايان آزاديخواه،
مارکسيس��تها و تجار را تحت تأثير قرار داد و اين عامل مش��ترکي ب��راي ايجاد نوعي
 .1همان ،ص.36-37

نهضت گسترده پديد آورد؛ اما از نظر نويس��نده اين بحران انقالبي و اين عامل مشترک
براي رسيدن به وضعيت انقالبي نياز به يک محرک و کاتاليزور دارد و اسالم شيعي ثابت
کرد که ابزار ريشهدار بومي براي بسيج يک نهضت تودهاي مؤثر است و قادر است مفهوم
هويت و تاريخ نمادها و ارزشهاي مشترک را براي رهبري قدرتمند مذهبي -سياسي و
مراکز سازماني نهضت فراهم آورد .اسالم شيعي چهارچوبي ايدئولوژيک عرضه کرد و از
1
طريق آن به نهضت مخالفت با هر نوع طاغوت معنا و مشروعيت بخشيد.
نويسنده ارزيابي مناسب از انقالب اسالمي ايران را مس��تلزم فهم ماهيت اين انقالب
خاص در چشمانداز تاريخي و مقايسه بازتاب آن بر جوامع و رژيمهاي مختلف برشمرده؛
بنابراين به فهم ماهيت انقالب اس�لامي پرداخته اس��ت .وي دو مؤلفه س��نت شيعه و
نارضايتيهاي ناش��ي از اجراي برنامه نوسازي را عناصر اساس��ي اين فهم دانسته و به
توضيح و تحليل آن مبادرت ورزيده اس��ت .اين تحليل و تبيينها از چند جهت اساسي
خدشهپذيرند .بخش بعدي عهدهدار تشريح اين کاستيهاست.
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 .1همان ،ص.40
 .2بابي س��عيد ،هراس بنيادين ،ترجمه غالمرضا جمشيديها و موس��ي عنبري ،تهران ،دانشگاه تهران،1379 ،
ص.44-45

کژتابيهاي نظري و مفهومي محققان غربی در فهم انقالب اسالمی

نقد محور دوم
توصيف و تبيينهاي ارايهش��ده از سنت ش��يعي و بحران س��اختاري مدرنيزاسيون
جهت فهم ماهيت انقالب اسالمي ،در راستاي ارزيابي مناسب از آن داراي کاستيهاي
نظري و تطبيقي اساسي است .اين کاس��تيها ناشي از يکسري پيشفرضها و نگرش
کالني است که بر تحليلهاي نويس��ندگان اين اثر سايه افکنده است .نگرش تاريخي و
نسبيگرايانه در امتداد نگاه شرقشناسي وارونه اين نظريهپردازان در تحليل پديدههاي
سياسي -اجتماعي جهان اسالم و ايران ،رويکرد کالن اين مجموعه تحقيقي ميباشد.
ويژگي اساسي اين نوع نگاه اين است که يک کل به اجزاي سازنده آن تقليل پيدا ميکند
و براي تحليل جوامع و فرهنگ اسالمي از قالبهاي ديگر (مدرنيته) استفاده ميکند .در
روايتهاي شرقشناسي وارونه ،اسالم در مرکز قرار ندارد؛ بلکه تجزيه و پخش ميشود و
خالء ناشي از تجزيه اسالم به عنوان يک مفهوم کلي ،به وسيله مجموعهاي از «اسالمهاي
کوچک» پر ميش��ود 2.بنابراي��ن با اين روايت نميتوان اس�لام را به ص��ورت همگن و
يکپارچه ،يک گفتمان واحد و عامل يک پديده اجتماعي مانند انقالب فرض کرد؛ چراکه
اساساً اسالم در اين روايت ،عامليتي فراتر از بازنمايي واقعيتهاي خارجي ندارد .بنابراين

کاربرد چنين نگاه و روشي در تحليل ماهيت ديني انقالب اسالمي کژتابيهاي نظري و
بدفهميهايي را ب ه دنبال دارد .برداشت ايدئولوژيک ،کارکردگرايانه و عرفي از آموزههاي
ديني و شيعي ،تحليل نس��بي و مدرن از مفهوم سنت شيعي و تقابل آن با دنياي مدرن
در راستاي هويتآفريني جديد و تقليل خاستگاه ديني انقالب به کنشي سياسي از اهم
اين تلقيهاي نادرست است.
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 .1برداشت ايدئولوژيک از آموزههاي ديني

نگرش ايدئولوژي��ک و قرائتپذير (عرفي) به دين و آموزههاي ش��يعي ،اولين ايراد در
فهم ماهيت انقالب اس�لامي اس��ت که تحليلهاي اين پژوهش را نابس��نده مينمايد.
چنانچه مالحظه شد اسپوزيتو معتقد است که انقالب اسالمي در پي وضعيت نابسامان
سياس��ي ،اقتصادي و اجتماع ناش��ي از اجراي برنامههاي نوس��ازي و در نتيجه شکاف
فرهنگي و هويتي پديد آمد .نيروهاي انقالبي ب ه دنبال ايجاد هويت اصيل بودند .او شيوه
اين هويتجويي را بازتفسير آموزههاي مذهب ش��يعه و ايدئولوژيک شدن آن به مثابه
ابزار بس��يج عمومي و اظهار نارضايتي برميش��مرد .به نظر وي ايدئولوژيک شدن دين
و احياگري اس�لامي پايگاهي اس��ت که نظام فکري و معنايي مدرنيته زير سؤال رفت.
بنابراين او اين نکته را پي ميگيرد که انقالب صورتگرفته در ايران در قالب بازتفس��ير
سنت شيعه و ايدئولوژيک شدن آن در قالب بوميگرايي و همنوا با جنبشهاي اسالمي
در سراسر جهان شکل گرفته است .بر اساس اين رويکرد اس��پوزيتو در بازيابي هويت،
نقش اس�لام را محدود به يک ايدئولوژي ميکند .اسالم به عنوان ايدئولوژي به روشني
بر مفهومي که اسپوزيتو اس�لام را نيز در آن جاي داده ،يعني «چهارچوب ايدئولوژيک
مشروعيتبخش هر نوع مخالفت با طاغوت» 1انطباق دارد .اين نگاه ،اسالم را نظامي از
باورها تعريف ميکند که مانند هر نظام اعتقادي ديگر در تحليل نهايي ،انعکاس فرآيندها
و کشمکشهاي اجتماعي -سياسي و هويتي است .در اينجا اسالم ،درون يک چهارچوب
نظري جاي گرفته است که در آن بحث اصلي ،تضاد ميان ايدهآليسم و ماترياليسم است.
در اين چهارچوب ،قلمرو مادي اولويت دارد .اين روايت ،اس�لام را بازنماي موضوعات
واقعي (مانند طبقات) نش��ان ميده��د و تنها واژگاني پنداش��ته ميش��ود که کارش
مشروعيتبخشي و تأييد بازنماييهاست 2.بابي سعيد اين ديدگاه را چنين نقد ميکند:
حقيقت اين اس��ت که حتي اگر اس�لام را به مثابه يک واژگان در نظر
 .1جان .ال .اسپوزيتو ،همان ،ص.40
 .2جمعي از نويسندگان ،شرقشناس��ي نوين و انقالب اس�لامي (آموزه  ،)7قم ،مؤسس��ه آموزش و پژوهشي
امامخميني ،1384 ،ص.498
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 .1بابي سعيد ،همان ،ص.46
 .2جان .ال .اسپوزيتو ،همان ،ص.40

کژتابيهاي نظري و مفهومي محققان غربی در فهم انقالب اسالمی

بياوريم ،آن را نميتوان ابزار بيان خواستههاي مادي دانست؛ زيرا اسالم
خود ش��رط الزم براي ايجاد مجموعهاي از خواستههاست .واژگان تنها
تبيينگر نيستند بلکه سازنده نيز هس��تند .قلمرو مادي فقط به وسيله
يک واژگان معين بيان نميشود ،بلکه بازنماييخود آن ،سازنده هويت
آن ماده است .بر اين اساس اسالم ،فقط شيوه پوشش و نقاب افکندن بر
منافع عميق ساختاري نيست؛ بلکه عامل شکلدهي به منافع و هويتها
1
نيز هست.
اين ديدگاه نويسنده استلزامهايي را در تحليل ماهيت انقالب اسالمي در پي دارد که
در ادامه به آنها اشارهاي کوتاه ميشود.
نخستين استلزام نگاه ايدئولوژيک به دين (شرقشناسي وارونه) اين است که اين روش
در تحليل انديشههاي ديني ،خواسته يا ناخواسته عرفي دانستن دين را در پي داشته و
آن را به منزله پيشفرض پذيرفته است؛ زيرا آنچه به منزله آموزههاي ديني در اينگونه
تحليل مطرح اس��ت ،چيزي جز برآيندي از فضاي اجتماعي و س��اختاري نبوده ،ديگر
براي دين تقدس وحياني و الهي باقي نخواهد ماند .چنين روش��ي در متن تحليل خود
به نسبيتي معتقد است که هم به لحاظ مباني و هم به لحاظ تطبيق با انگارههاي ديني
نقاط ضعف جدي دارد .بر همين اساس است که نويسنده معتقد است ،ايدئولوگهاي
انقالب تحت تأثير نوشتههاي سنيمذهبان فعال اس�لامي ،تاريخ و معتقدات شيعه را
مطابق اوضاع و احوال خودشان بازتفسير کردند 2.باور به بازتوليدي و بازتفسيري دين در
شرايط متفاوت منجر به نفي هرگونه حقيقت و اصول ميگردد و اين نکته را القا ميکند
که اس�لامي که در جريان انقالب اسالمي مطرح ش��د ،از نمونههاي ديگر اسالمگرايي
خالقتر و ديرپاتر بود .در نتيجه از نظر اسپوزيتو آنچه از سوي جريان مذهبي و علما در
ايران ارايه شد ،ايدئولوژي رقيبي بود در برابر ايدئولوژيهاي ديگر .تفسير ايدئولوژيک
از اسالم ،يک تحليل ذهني از اسالم است که نافي هر نوع اصول ثابت و اليتغير در اسالم
اس��ت .نحيف ديدن آموزههاي دين بهطور كلي و آموزههاي اجتماعي -سياسي آن به
طور خاص نيز ناش��ي از چنين نگاهي است .نويس��ندگان اين اثر از كساني هستند كه
بخشهاي مهمي از تحليل خود را بر اين پيشفرض بنياد نهاده و لذا تحليل س��طحي
آنها و ريش��ه بس��ياري از كژتابيها و بدفهميهاي آنها بدين نكته باز ميگردد .چنانكه
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معتقدند ضعف ايدئولوژي ش��يعي در اين اس��ت که سعي ميكند نش��ان دهد از قبل
كليد همه مشكالت را به دس��ت داده اس��ت .يكي از موضوعاتي كه در ميان بسياري از
مطالب اين کتاب عيناً به چش��م ميخورد اين است كه اس�لام مبناي فعاليتهاي ضد
امپرياليس��تي ميباش��د .نظريهپردازان اين اثر با علم به اينكه ش��عارهاي اسالمي در
تودههاي مردم تأثير فراواني دارد و با اين اعتقاد كه اسالم داراي يك جنبه انقالبي است،
اسالم را با تالشهاي ضد استعماري و ضد سلطه قدرتهاي بزرگ همراه ميدانند .به
هر حال كسي مانند اسپوزيتو نسبت به تعاليم اسالم نگاه خاصي دارد و آنها را از جهت
معرفتي نحيف ميبيند و بيجهت نيس��ت كه موفقيت امام خميني(ره) را در سياسي
كردن دين و تفسير خاص از مذهب شيعه ميبيند .در سايه چنين تحليلهايي مسئله
بازآموزي تعاليم ديني كه تعاليم سياس��ي و اجتماعي خاصي را نيز در خود دارد ،جاي
خود را اكثرا ً به بازسازي تعاليم ديني و قرائت نوين از دين داده است .انديشمندان اصيل
مسلمان و علماي طراز اول ،نه تنها اس��تكمال در فهم دين را نفي نميكنند بلكه بنياد
اجتهاد مس��تمر براي بازيافت صحيح تعاليم اسالم در تش��يع ،امري انكارناپذير است؛
اما اين امر به معناي تالش براي اس��تكمال روشمند برداش��ت از متن است و هيچگونه
سازشي با عرفيسازي و بازس��ازي قرائتپذيرانگارانه دين ندارد و بنياد عقالنيت ديني
امام خميني به عنوان رهبر انقالب اسالمي و سازنده نظام جمهوري اسالمي از آن بيگانه
بوده و آن را برنميتابد.
انگيزهشناسي ايدئولوژيک و نس��بي در عملکرد روحانيان در عرصههاي مختلف قبل
و بعد از انقالب اسالمي دومين ويژگي تأثيرگذاري نگاه شرقشناسي وارونه بر سبک و
سياق تبيينهاي مؤلفان مورد نظر ميباشد .اسپوزيتو علت نارضايتي روحانيون و انگيزه
ورود آنها به انقالب را ناشي از به خطر افتادن موقعيت اجتماعي -سياسي و اقتصادي آنها
برميشمرد .به باور او اعمال سياستهاي ترقيخواهانه توسط رضاشاه نظير اصالحات
قانوني و آموزشي مطابق با سبک غربي ،بس��ياري از علما را ناراضي کرد و بخش زيادي
از توان و امکانات آنها با اشغال شدن جايگاهش��ان توسط محاکم عرفي از بين رفت؛ اما
اين مخالفتها بيرحمانه س��رکوب ميش��د 1.امتداد اين نگاه ،در آستانه انقالب نيز به
روش��ني در اين جمالت مشاهده ميش��ود« :تقريباً همه روحانيون از حکومت ناراضي
بودند؛ زيرا رژيم بر آموزش و پرورش ،امالک موقوفه ،دادگستري و وضعيت رفاه کنترل
فزايندهاي داشت و اين امر دارايي ،درآمد و قدرت علما را بيشتر محدود کرد .همچنين
 .1همان ،ص.36

علما از تفاوت اساسي بين هويت و نگرش آنها با نخبگان و روشنفکران رنج ميبردند».
سپس نتيجه ميگيرد با وخامت اوضاع روحانياني چون امام خميني و آيتاهلل بهشتي
در کنار ايدئولوگهاي غير روحاني نظير ش��ريعتي و ب��ازرگان ايدئولوژيهاي انقالبي
و اصالحگرايانه بس��ط يافت .اين ايدئولوگها تحت تأثير فعاالن س��نيمذهب ،تاريخ و
معتقدات شيعه را مطابق اوضاع و احوال خودشان بازتفسير کردند؛ در نتيجه ايدئولوژي
انقالبي ايران به نحو بارزي ايراني و شيعي بود .چنين نگاهي براي روحانيت يک ماهيت
قشربنديش��ده که داراي تعلقات ايدئولوژيک خاصي هستند ،در نظر ميگيرد و آنها را
بر پايه همين تعلقات با تاريخ تحوالت ايران معاصر پيوند ميدهد .در چنين برداش��تي
از ارتباط روحانيان ،روشنفکران و انقالب اسالمي دو نکته قابل تأمل است؛ اوالً نويسنده
چرايي و چگونگي وارد شدن به عرصه مبارزه و در اختيار گرفتن رهبري توسط علما را
به لحاظ متضررترين قشر ،عمدتاً از نظر اجتماعي و هويتي تبيين ميکند .وي عملکرد
روحانيت بعد از انقالب را نيز با همين نگاه نسبي و ايدئولوژيک تبيين ميکند و معتقد
است که انتصابات بر مبناي صالحيتهاي انقالبي و صداقت ايدئولوژيک صورت گرفت.
صداي مخالفان در زير انتقادات انبوه روحاني��ت متعهد و با اقدامات دولت براي تعبير و
حفظ تقدس ايدئولوژيک خاموش شد 2.نکته انحرافي و ترديدپذير اين دست تبيينها
اين است که نحوه عملکرد روحانيان مسيحي در تحوالت غرب را به عملکرد روحانيت
شيعه تعميم ميدهند؛ در حالي که تفاوت ماهوي اين دو دين را در نظر نميگيرند .اين
فرآيند تحقير اجتماعي و بيهويتي روحانيت نبود که آنان را به عرصه مبارزه کشيد ،بلکه
همانگونه که امير ارجمند نيز درباره امام خميني اشاره ميکند علما اقتدارشان را بر يک
مبناي ارزشي قوي در فرهنگ شيعه به دست آوردهاند و اين مبناي ارزشي در واقع همان
جايگاه و موقعيت علماي برجسته ش��يعه به عنوان وارثان معنوي امامان معصوم است
که در فرآيند تاريخي در قالب نهاد قدرتمند مرجعيت تجسم يافته است .همين پايگاه
تاريخي و ارتباط نزديک و صميمي با تودههاي مردم و در نتيجه همدلي و همزباني با آنها
و واژگاني که امام خميني در بيان اهداف و آرمانهاي نهضت و به منظور آگاه س��اختن
و تهييج و بسيج تودهها به کار ميگرفت ،امکان تفاهم بهتر و بيشتري را بين او و مردم
فراهم ميساخت و اين بهرهاي بود که طبقه روشنفکر رهبريکننده احزاب سياسي از
آن محروم بودند .ثانياً اين تحليلها ناظر بر دو مسئله خدشهپذير هستند؛ ابتدا ايراني و
1
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 .2همان ،ص.46
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شيعي تلقي کردن اين ايدئولوژي منجر به محدود کردن ابعاد انقالب اسالمي به ايران
ميشود و ناظر بر مرکزيتزدايي از دين اس�لام و مذهب تشيع است که آن را تنها يکي
از شيوههاي بيان خواستههاي سياس��ي -اجتماعي مسلمانان تلقي ميکند .دوم اينكه
ماهيت فکري و فلسفي انقالب و آموزههاي شيعي را به امري مادي و واکنشي تقليل داده
و اين نوع تلقي و استفاده از مذهب را به همه گروههاي فکري انقالب سرايت ميدهد .او
نتيجه ميگيرد که انديش��ه متحرک انقالب اسالمي همين بازخواني سنتهاي شيعي
اس��ت؛ در حالي که بخش عظيمي از تحوالت فکري جامعه اي��ران در اين قالب فکري
نميگنجد .در اين زمينه ،تصويري که بابي سعيد به نقل از يکي از انديشمندان از نسبت
امام خميني و انديشههاي غربي ترسيم ميکند ،قابل توجه است:
يکي از جالبترين تفاس��ير زبيده اين اس��ت که عليرغم اتکاي امام
خميني ب��ر مفاهيم سياس��ي م��درن ،گفتمانش بدون ذک��ر هر گونه
دکترينهاي سياسي مدرن ،منحصرا ً در عبارت نظريه سياسي اسالمي
خالصه ميشود .همين امر آنگونه که زبيده بحق ميگويد ،امام خميني
1
را از ساير متفکران سياسي مسلمان اخير ممتاز ميکند.
بابي سعيد در ادامه در يک تقسيمبندي معتقد است اين گفتمان امام خميني در برابر
گفتماني قرار دارد که در پي ارايه يک اسالم تدافعي است و از افراد برجسته آن ميتوان
به محمد عبده ،شريعتي و مودودي اشاره کرد .او در مقايسهاي توصيفي درباره گفتمان
امام خميني مينويسد:
ال رد کرد .وي
بر خالف اينها ،امام خميني اين گفتمان تدافعي را کام ً
نميخواهد که اس�لام را درون س��نتي از تاريخ در حال پيشرفت جاي
دهد که در آن دس��تاوردهاي عمده به عنوان مواردي اساس��اً ملهم از
اسالم بازتوصيف شوند .امام خميني س��عي نداشته که ادعا کند اسالم
دموکراسي واقعي است يا اينكه اس�لام بر سوسياليسم اولويت دارد ،يا
اسالم با علم سازگار اس��ت و غيره .در کار وي هيچ تالش آشکاري براي
پيوند دادن يا حتي پرداختن به مفاهيم سياسي مرتبط با گفتمانهاي
2
ناسيوناليسم ،مارکسيسم و ليبراليسم ديده نميشود.
هدف نويسنده از اين تحليلها اصالتبخشي و محوريت دادن به جريان روشنفکري و
 .1همان ،ص.129
 .2همان ،ص.130

به حاشيه راندن روحانيت شيعي در جريان انقالب اسالمي است.
بنابراين برداشت ايدئولوژيک از آموزههاي ديني منجر به قرائتپذيرخواندن و عرفي
دانستن دين و انگيزهشناسي ايدئولوژيک و واکنشي براي عملکرد روحانيت در فرآيند
انقالب اس�لامي ميشود .اين کاس��تي و مش��کل در تحليل مؤلفههاي ماهيت انقالب
اسالمي ،منتهي به يک درک نادرست ديگر در فهم اين ماهيت ميشود .تحليل نسبي و
مدرن از سنت شيعي در تضاد با تجدد ،ناظر بر اين بدفهميهاست که در قسمت بعدي
به آن پرداخته ميشود.
 .2تحليل نسبي و مدرن از مفهوم سنت شيعي در تضاد با تجدد
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تحليل نس��بي و مدرن از سنت شيعي در تضاد با تجدد در راس��تاي بازآفريني هويت
جديد ،ش��اهد دوم بر رس��وخ پيشفرضهاي شرقشناس��ي وارونه در کنه تعبيرات و
تحليلهاي اين گروه تحقيقي است .عمده تبيينهاي اين اثر در ترسيم ماهيت انقالب
اسالمي حول تقابل س��نت شيعي و سياستهاي نوسازي اجراش��ده در جامعه صورت
پذيرفته است .نويسنده معتقد اس��ت که انقالب و تحول انقالبي پاسخي بوده است به
سرخوردگيهاي ناشي از سياست نوسازي شاه و تقابل تجدد و سنت شيعي که منجر به
هويتزدايي شده است .بنابراين فهم تقابل س��نت و تجدد يک امر مهم در فهم ماهيت
انقالب اسالمي است .اين فهم مستلزم تبيين دو موضوع است؛ تحليل نوع رابطه سنت
با مسئله هويت و تبيين مفهوم سنت ش��يعي در مقايسه با سنت سني .عمده اشکاالت
تبيينها در اين قسمت ،به تلقيهاي نادرست مؤلفان از اين دو موضوع برميگردد.
نخستين استلزام تلقيهاي نادرست نويسندگان در فهم سنت ،نوع ارتباط سنت شيعي
با مسئله هويت است .تصوير اين انديشمندان از تقابل سنت و تجدد و بازآفريني هويت
جديد بر اساس نظريات نوسازي و نگاه شرقشناسي وارونه ترسيم شده است؛ به اين معنا
که ايشان ،اين تقابل را با معيارهاي مدرن بررسي ميکند .خاستگاه اين امر در نوع نگاه
نظريهپرداز به سنت ،قابل پيگيري است .به راستي مفهوم سنت و سنتگرايي ،همان
است که مؤلف تصور نموده است؟ س��نت در نگاه اسپوزيتو يک امر ايستا ،پيشمدرن و
غير عقالني است که بايد از آن عبور کرد .به همين علت اين سؤال به ذهن ميرسد که
چگونه چنين سنتي ميتواند انقالبي مانند انقالب ايران را رهبري کند؟ پاسخ احتمالي
نويسنده به اين پرسش مبتني بر همين مباني فکري اوست .از نظر وي انقالب اسالمي
در آن واحد هم احياي سنت بوده و هم در بخش هويت ملي ،بازکاوي و بازسازي مهمي
را انجام داده است .در حقيقت هويت ملي و بازيابي آن در جايگاه بخش مهم و اصلي خود،
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معلول احياي سنت بوده است .حال ميتوان پرسش نمود احياي سنت در عصر مدرن
توسط چه انقالبي ميتوانسته صورت بگيرد؟ انقالبي مدرن يا انقالبي سنتي يا ترکيب
و سنتز اين دو امر؟ اسپوزيتو معتقد است که انقالب ايران يک انقالب مدرن است 1.اين
سؤال و جواب ما را به سوي طرح پرسشاساسيتري ميکش��اند و آن اينكه ما چگونه
ميتوانيم با گفتمان مدرن به هويتبخشي در دنياي اس�لامي برسيم در حالي که اين
احيا و انتقال سنت است که منجر به هويت ميشود؟ به نظر ميرسد اين سؤال يک جواب
مثبت ميتواند داشته باشد و آن اين مفروض جديد است که در خود مفهوم هويت نيز
عنصر يا عناصري از مدرنيته رسوخ کرده باشد؛ يعني خود امر مدرن نيز به سنت تبديل
شده باشد تا جزئي از هويت تلقي گردد؛ يعني سنتي که متجدد شده است .در غير اين
صورت احياي امر مدرن نميتواند منجر به بحث هويت گردد و اين پيشفرض و قبول
اين درجه از مدرنيت ،در ذات هويت ملي ايران امري مش��کل اس��ت 2.در اينجاست که
نويسنده براي رفع اين تناقض سنت شيعي را مدرن تفسير ميکند.
تبيين نس��بي از مفهوم س��نت ش��يعي و در مقايس��ه با سنت س��ني ،دومين نتيجه
درک نادرست پژوهشگران از مفهوم س��نت ش��يعي و تقابل آن با تجدد است .در نگاه
شرقشناسي وارونه به دين و سنت ،س��نت نوعي خردهروايت در کنار بشر امروز است
که سخن ميگويد و راه حل ارايه ميدهد .بنابراين سنت جداي از مدرن نيست .عمده
ش��ناخت مدرن و کس��اني که در درون گفتمان مدرنيتهاند ،از سنت ،بر مبناي غيريت
است؛ به اين معنا که سنت را به غير مدرن تعريف ميکنند تا بتوانند خودشان را تعريف
کنند و تعريف آنها از سنت ضعيف بوده و همه سنت ،با آن قابل تفسير نيست .همچنين
در اين نگاه همه افکار و انديش��هها از همه مکانها و زمانها محترم شمرده ميشوند و
از آنها دعوت ميش��ود که به آموزههاي ديني گذش��ته خود باز گردند .اين بازگشت به
سنت ،بازگشتي است که پس از تجربه دوران مدرن صورت ميگيرد و بيش از آنكه ناظر
به جنبههاي ايجابي و مثبت سنت باشد ،ناظر به کاستيها و جنبههاي منفي و سلبي و
دوران مدرن است .در مقابل اين تلقي از مفهوم سنت ،سيد حسين نصر سنتگرايي را
اينگونه تعريف ميکند:
سنتگرايي نگرشي ارتجاعي و بازگشت به گذشته نيست بلکه سنت از
منظر سنتگرايي ،آموزههايي زنده و جاويد است که در برههاي از تاريخ،
 .1همان ،ص.33
 .2موسي نجفي ،همان ،ص.28
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 .1حسين نصر ،معرفت و معنويت ،ص.20
 .2سيمين فصيحي ،جريانهاي اصلي تاريخنگاري در دوره پهلوي ،مشهد ،نوند ،1372 ،ص.75-76
 .3موسي نجفي ،همان ،ص.30
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توسط انسان مدرن کنار گذاشته شدند .سنت اين ديدگاه ،داراي منشأ
مادي و نسبي نيست که با گذشت زمان ،غبار کهنگي و فرسودگي بر آن
1
بنشيند بلکه اين سنن در مراتب عاليتر هستي ريشه دارند.
سنت در مفهوم ش��يعي ،حقيقتي آس��ماني ،الهي ،مقدس و واقعيتي پرنشاط و زنده
دارد و مجراي زندگي و حيات و مس��ير مستمر اس��ت که همواره نو و تازه است .سنت
در اين تعريف ،در برخي موارد با حفظ خصوصيات يادش��ده ،از دوام ،ثبات و اس��تمرار
زماني برخوردار است و در مواردي هم که تغيير زماني را ميپذيرد ،همچنان از چهرهاي
ازلي و باطني ابدي بهرهمند است .در واقع سنت شيعي به خاطر جايگاه ويژه و محوري
«واليت» ،امري بسيار عميق ،فعال و پوياس��ت .در اين مفهوم سنت شيعي ،اوالً آشتي
با امر مدرن ممکن اس��ت نه ممتنع؛ ثانياً اين آشتي در چهارچوب گفتمان مدرن انجام
نميشود؛ ثالثاً اين تعامل ميتواند با تصرف و سپس ضميمهسازي صورت گيرد .به نظر
ميرسد برداشت نادرست مؤلف از مفهوم سنت به عدم تمايز وي از سنت شيعي و سني
برميگردد .عدم توجه نويسنده به همين مسئله واليت و امامت است که سنت شيعي را با
سنت سني يکي گرفته ،لذا همه تحليلهاي خود را بر پايه مفهوم سنت در مذهب تسنن
استوار ميسازد .شايد علت اين مسئله اين باشد که «سنيان اکثريت نفوس مسلمانان
را تشکيل ميدهند و غربيان نيز بيش��تر با آنان گرفتاري و درگيري داشتهاند ،شناخت
2
احوال و عقايد آنان را بر شيعهشناسي مقدم داشتهاند».
مفهوم سنت از نظر ش��يعه چه از جنبه نظري و چه در جنبه عمل با مفهوم مشابه آن
در نزد س��نيان دنياي اس�لام تفاوت جدي دارد .پاسخ ش��يعه به تهاجم غرب و تجدد،
بنيادگرايانه ،غير عقالني و ارتجاعي نيست .پيش��تازي مفهوم سنت در شيعه يک پايه
ديگر گفتمان مدرن و نظريههاي نوسازي را مورد ترديد قرار ميدهد .آن مسئله اين است
که غرب سنت را امري پيشمدرن ميداند؛ در حالي که توجه به انقالب اسالمي و ماهيت
سنت و توان آن نشان ميدهد که گرايش اسالم سنيمذهب هنوز نتوانسته مانند امام،
پاسخي از دل سنت به تهاجم و بحران هويت در جوامع خود بدهد؛ بلکه هنوز در مرحله
سلفيت باقي بوده يا اينكه در نقطه مقابل ،در نوعي سکوالريسم متجددانه متوقف شده
است 3.لذا با نگاه فلسفي و کالن تمدني به انقالب اسالمي ميتوان دريافت حضور سنت
متجلي است .در انقالب اسالمي ،هم مبارزه با س��نت و هم احياي سنت قابل مشاهده
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از نکاتي که در بافت و ساحت برخي

نظريههاي غربي پيرامون انقالب اسالمي اس��ت .انقالب ،بازخيز تفکر سنت قدسي
قابل تحقيق ميباشد ،اين نکته است که بود و در عين حال با س��نت ريشهداري به
آنان تحوالت کشورهاي غير غربي و نام استبداد س��لطنتي و استعمار خارجي،
پديد ههاي اجتماعي ديگر حوز هها را مخالف��ت و معان��دت ميورزي��د .انقالب
بيشتر معلول فهرستي از عوامل اقتصادي ،اس�لامي با احياي سنت قدس��ي توانست
اجتماعي و سياسي تلقي کرده و عنصر س��نت ارتجاعي اس��تبداد و اس��تعمار را
انديشه و «ساحت تفکر» را در آن پديدهها محو کند و بديل معرفتياي را به جاي آن
برجسته نميکنند؛ لذا موضوعاتي از قبيل بنماياند که هرگز اسير در رکود و ايستايي
انقالب اسالمي را پيش از آنكه معلول نميشود .انقالب نشان داد که فرد و جامعه
طبيعي تفکر و انديشه و اصول و ارزشها مسلمان نبايد به وضع موجود رضايت دهد
بدانند ،معلول بحرانها و شرايط ويژه و و همواره بايد در پي تغيير وضع موجود به
نارساييها و کمبودها تلقي مينمايند
سمت يک وضعيت متعاليتر باشد .پويايي
انديشهاي و عملي انقالب اسالمي ،به ميزان بهرهگيري از مؤلفههاي پوياي سنت قدسي
و در عين حال ،تصرف فلسفي و الهي در مبادي تفکر جديد و علوم مدرن بستگي دارد.
تلقي سنت شيعي به يک امر متجدد و تحليل نسبي از مفهوم سنت شيعه در مقايسه
با سنت سني ،عمدهترين تبيينهاي نادرستي است که از ميان تعبيرات و تحليلهاي
اين مؤلفان در بازخواني سنت شيعي به مثابه عامل مسلط در انقالب اسالمي برداشت
ميشود .اينگونه برداشت ناصحيح از عامل محوري در فرآيند يک حادثه شگفتساز و
خاص تاريخي به تقليل خاستگاه اساسي آن يعني دين و مذهب منتهي ميگردد .بخش
بعدي ،عهدهدار توضيح اين مشکل و ايراد در بين تحليلهاي منسجم اين اثر است.
.3تقليلخاستگاهدينيانقالببه کنشيسياسي

سومين ويژگي ناراستي و غير دقيق تحليلها ،تقليل خاستگاه ديني انقالب اسالمي به
کنشي سياسي و هويتي اسمي است .نويسندگان مجموعه مقاالت انقالب ايران و بازتاب
جهاني آن ،اسالم و بهويژه آموزههاي شيعي را به عنوان عامل مسلط در پيدايي و استمرار
انقالب اسالمي ايران برميشمرند ،اما بازخواني اين عامل از سوي ايشان نشان ميدهد
كه بس��ياري از ابعاد آن مورد توجه كافي قرار نگرفته اس��ت .اين بيتوجهي در امتداد
نگاه شرقشناس��ي وارونه و نگرش تاريخي آنها به پديدههاي اجتماعي -سياسي است.
خاستگاه ديني مذهب ش��يعه و تطابق آرمانهاي ديني با واقعيات اجتماعي -سياسي
در انديشه سياسي شيعه ،از مهمترين ابعاد مذهب شيعه هستند که تعبيرهاي ناصواب
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و تحليلهاي جهتدار اين نويسندگان از اين دو بعد ،منشأ بدفهمي و درک سطحي از
ماهيت انقالب اسالمي و انديشه صدور آن شده است.
تقليل خاستگاه ديني مذهب شيعه و انقالب اسالمي به يک پديده تاريخي و سياسي،
اولين نمونه از شواهد تس��لط نگاه تاريخي -نس��بي (در امتداد شرقشناسي وارونه) بر
انديشهورزي نويس��ندگان اين اثر ميباشد .اس��پوزيتو در «انقالب ايران؛ چشماندازي
دهساله» در بيان خاستگاه مذهب شيعه مينويسد:
اسالم ش��يعي از آغاز با سياست آميخته بود .ش��کلگيري اجتماعات
شيعه به قرون اوليه اسالمي باز ميگردد .تقسيم امت اسالمي به دو نحله
سني و شيعه بر سر موضوع رهبري و جانشيني اتفاق افتاد .بر خالف نظر
اهل سنت مبني بر اينکه پيامبر براي خودش جانشيني تعيين نکرده و
اصحابش را براي گزينش جانشين يا خليفه به حال خود گذاشته است،
شيعه معتقد اس��ت که حضرت محمد(ص) در واقع حضرت علي(ع) را
1
به جانشيني خود تعيين کرد و او ميبايست خليفه مسلمانان ميشد.
استلزام چنين تبييني از س��وي نويسنده اين اس��ت که اصل وجود مذهب تشيع نيز
حاصل موقعيت و شرايط تاريخي خاص است .بنابراين از آنجا که مذهب تشيع با ادعاي
جانشيني علي(ع) ش��کل گرفت ،در نتيجه ابتدا ماهيتي سياسي داشت و بعدها هويت
ديني پيدا کرد .به بيان ديگر ش��يعه در آغاز تنها يک حرکت سياسي محسوب ميشود
که رهبري جامعه را تنها حق علي و اوالد او ميداند .اس��پوزيتو آنجا که ميگويد« :در
اولين مرحله از تاريخ ،تشيع به دليل اختالف بر سر جانشينان مشروع علي(ع) به چندين
فرقه تقسيم شد»؛ 2همچنين باور دارد مذهب تشيع در طول تاريخ بر حسب شرايط و
موقعيتهاي مختلف دچار تغيير و تحول فراوان شده است .وي همچنين معتقد است
براي درک هر پديده اجتماعي بايد بتوان روند تکوين و تکامل آن را (در بستر تاريخي)
کشف و درک نمود ،لذا تصريح ميکند که ارزيابي مناسب از انقالب اسالمي نيازمند جاي
دادن اين انقالب خاص در چشمانداز تاريخي است 3.بهطور کلي نمونههاي فوق حاکي از
نگرش تاريخي و نسبيگرايانه در تحقيقات اسپوزيتو ميباشد .اشکال اساسي اينگونه
تحليلها اين است که صرف مشابهت پديدهها و وقايع تاريخي و بستر شکلگيري آنها،
دليل بر تاريخي بودن آنها به معناي خاص نيست؛ لذا نميتوان چنين نتيجه گرفت که
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اگر آن ش��رايط خاص تاريخي نبود ،قطعاً آن پديدهها رخ نميداد .تحليل امور ديني بر
اساس اين شيوه موجب ميشود آموزههاي آسماني بيمعنا تلقي شده و امر اين جهاني
براي تثبيت برخي امور صرفاً مادي دانسته شود .چنانكه اسپوزيتو نيز در تحليل مذهب
تشيع گرفتار چنين مشکلي شده و اين موجب عدم وصول به فهم صحيح از دين اسالم و
مذهب تشيع شده است .تعبيراتي چون «دين دولتي» 1براي توصيف دولت صفوي نيز
ناشي از اين تفکر غلط است.
دومين اس��تلزام نگاه تاريخي در امتداد شرقشناسي وارونه به خاستگاه ديني انقالب
اس�لامي ،عدم تعامل آرمان با واقعيت در بازشناسي انديشه سياس��ي شيعه ميباشد.
چنانكه «شرقشناسي وارونه» در بررسي پديدهها بر «اقتصاد سياسي» تأکيد ميکند
و معتقد است که بس��ته به اينكه اس�لام درون چه نوع بافت اجتماعي -اقتصادي قرار
دارد ،ميتواند نقشهاي متنوعي ايفا کند؛ لذا اسالم را در حد يک هويت اسمي تقليل
ميدهند و اسالم فقط به يک برچسب تبديل ميشود و اهميت آن به معاني و مفاهيمي
وابسته است که به آن الحاق ميشوند؛ بنابراين اسالم يک ابزار براي حمايت يا مخالفت
با مواضع سياسي -فرهنگي خاص است .بر طبق اين ديدگاه ،اسالم و آموزههاي شيعه
در عمل ناتوان و نحيف هس��تند و آنها را نميتوان به عنوان يک مقوله تحليلي در نظر
گرفت؛ بنابراين براي شعارها و نمادها و آرمانهاي ديني نقشي ابزاري و سطحي در جهت
موافقت يا مخالفت با واقعيات اجتماعي و مواضع سياسي -فرهنگي قائل است؛ عواملي
را که اسپوزيتو به عنوان عوامل اس�لامي تلقي کردن انقالب ايران برميشمرد تأييدي
بر اين نوع نگاه به مذهب ميباش��د .او معتقد است که چند عامل موجب شد که انقالب
ايران به مثابه انقالبي اسالمي تلقي شود؛ اول ايدئولوژي اس�لامي و رهبران روحاني و
غير روحاني؛ دوم انقالب سفيد شاه به مثابه الگوي نوسازي به سبک غربي و ايجاد زمينه
نارضايتيهاي گسترده؛ س��وم واکنش عليه غربزدگي با مفهوم نويي از هويتجويي با
2
بازگشت به ارزشهاي بومي؛ و چهارم بازگشت به معناي احياي تاريخ و ميراث اسالمي.
اسالمي تلقي کردن انقالب با چنين معيارهايي ،ماهيت اسالمي انقالب ايران را به امري
درجه دو تحويل ميبرد و اس�لام و مذهب تنها به يک ش��اخص و هويت اسمي تقليل
پيدا ميکند؛ يعني نويس��نده در بررس��ي و تبيين نقش آرمانهاي ديني و مذهبي در
انقالب ،موضوع تبيين را جابهجا ميکند و اين واقعيتها هس��تند ک��ه بار تبيين را به
 .1همان ،ص.17
 .2همان ،ص.48
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دوش ميکشند .اين در حالي است که در تحليلهايي كه به پيوند ايدئولوژي و مذهب
پرداخته ميشود ،مذهب و مفاهيم آن در خدمت ايدئولوژي انقالبي معرفي ميشوند .با
نگاهي انتقادي به اين مسئله ميتوان گفت شايد بتوان در ساحت سياست دين را با نگاه
ابزاري به سطح زبان سياس��ي تقليل داد؛ اما اين امر بدان معناست كه بنياد واقعي دين
شناخته نشده يا به فراموشي سپرده شده است .آيا ميتوان به راحتي چنين تحليلهاي
تقليلگرايانهاي را برتافت يا آنها را به س��طح عمومي يك جامع��ه مذهبي تعميم داد؟
بيترديد پايبندي به تعاليم ديني ،مقتضي تعامل خاص��ي ميان آرمانهاي برگرفته از
دين با واقعيت خارجي خواهد بود كه ميتواند مقصد و روند تحوالت اجتماعي -سياسي
ي سياسي مذهب در جريان انقالب
را به نحو خاصي تعريف كند .نقشآفريني و تأثيرگذار 
اسالمي چنان چشمگير است كه در سطوح مختلفي مورد توجه قرار گرفته است .البته
به صورتهاي مختلفي ميتوان يك انقالب اجتماعي -سياس��ي را مذهبي دانس��ت و
طيفي از تأثيرگذاريهاي مختلف براي آن س��راغ گرفت .در اين ميان عاليترين سطح
آن اين است كه هيچ عامل ديگري ،جز مذهب برانگيزاننده انقالبگران نباشد ،اما تحليل
سطوح پايينتر آن (تحليل ايدئولوژيک اسپوزيتو از تشيع) نيازمند دقت بيشتري است؛
چراكه برخي موارد ميتوانند به گونههاي مختلفي تحليل شوند و عمدهترين علت آن
وجود عناصري است كه هم ممكن است مذهبي تلقي نشوند و هم ميتوانند با توجه به
مالحظات خاصي با رنگي مذهبي ،نقشآفريني كنند و تحليل يك انقالب را به گونههاي
ديگر رقم زنند .وجود عناصري مانند ظلمس��تيزي ،استعمارستيزي ،عدالتخواهي و
استبدادستيزي از مهمترين و ش��اخصترين مواردياند كه ميتوانند به صورت دوگانه
تحليل شوند .در نگاه ابتدايي ممكن اس��ت اين عناصر مواردي غير مذهبي تلقي شوند
و به راحتي ميتوان وجود آنها را در فرهنگها و محافل غير مذهبي نيز س��راغ گرفت.
همين نگاه ابتدايي تحليل برخي را تحتالش��عاع قرار داده و سطوحي از مذهبي بودن
عناصر انقالب اسالمي را درنيافتهاند .اكنون اين سؤال مطرح ميشود كه چگونه ميتوان
اين عناصر را با نگاهي مذهبي مالحظه كرد؟ آيا بهتر نيس��ت تنه��ا وجود عناصر صرفاً
مذهبي مانند انگيزههاي مذهبي عمومي براي مقابله با اس��تبدادگري و ستمپيشگي،
انگيزه براي تأمين مشروعيت ديني در سطوح مختلف نظام سياسي ،وظيفه صيانت از
كيان اسالم و كشور اسالمي در برابر بيگانگان استعمارگر ،وجود رهبري مذهبي و ...را
به عنوان شاخصه مذهبي بودن نهضتها ،جنبشها و انقالبها بپذيريم؟ اموري مانند
ظلمستيزي ،استبدادستيزي ،استعمارستيزي و عدالتخواهي هر چند به خودي خود
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اموري انسانياند و در فطريات انساني ريش��ه دارند ،اما گاه به تنهايي براي برانگيختن
يك اجتماع كافي نيستند و نيازمند پشتيباني هس��تند كه انگيزه و نيروي الزم را براي
پيجويي آنها در اختيار گذارند 1.اس�لام و به خصوص مذهب شيعه توانست اين نيرو و
انگيزه الزم را در ش��كلگيري ،تداوم ،تقويت يا تضعيف اين عناصر برانگيزاننده داشته
باش��د .بر اين اس��اس مؤلف كه فقط جنبه انس��اني و غير مذهبي اين عناصر را در نظر
ال صحيحي درباره انقالب اس�لامي ارايه دهد .بنابراين
ميگيرد ،نتوانس��ته تحليل كام ً
روشن ميش��ود كه براي ش��ناخت واقعي از ميزان تأثيرگذاري عوامل مذكور در سايه
مذهب ،بايد به مصاديق خارجي انقالبها نگاه ويژهاي كرده و آنها را كاويد.
خالصه اينكه تس��لط نگاه شرقشناس��ي وارونه اس��پوزيتو به عامل اصلي مذهب در
فرآيند انقالب اسالمي ،کژتابيها و تحليلهاي ناصوابي را به دنبال داشت .قرائت عرفي
و کارکردگرايانه از دين ،تحليل نس��بي از مفهوم سنت شيعي در تقابل با تجدد و تقليل
خاستگاه ديني انقالب به کنشي سياسي از مهمترين اين کاستيها ميباشد .اين ايرادها
از يک سو منشأ بدفهمي اين گروه پژوهش��ي از ماهيت انقالب اسالمي بود که مطالب
و مالحظات اين بخش به آن اختصاص داش��ت و از س��وي ديگر علت عمده تحليلها و
ارزيابيهاي نادرست نظريهپردازان اين کتاب از پيامدهاي انقالب اسالمي به خصوص
انديش��ه صدور و تأثير آن در گس��تره جهاني ميباش��د که در محور بعدي مقاله به آن
پرداخته ميشود.
محور سوم :ابعاد و پيامدهاي انقالب اسالمي
تبيين و بررسي پيامدها و نتايج انقالب اسالمي ايران به عنوان بخشي از تحليل رويداد
انقالب اسالمي بر اساس رويکرد کالن اين پژوهش اهميت دارد .نويسنده معتقد است
که تحليل پيامدهاي داخلي و خارجي انقالب الزمه ارزيابي مناسب از انقالب است؛ لذا
دو هدف تثبيت و نهادينه کردن انقالب در داخل و ص��دور انقالب به خارج را به عنوان
نتايج انقالب اسالمي برميشمرد .از آنجا که پرسش اساسي کتاب و فرضيه پيشنهادي
بر محور بررسي و ارزيابي هدف دوم تنظيم شده است ،قسمت اعظم تحليلها و محتواي
بيش��تر فصول نيز به ارزيابي راهبرد صدور انقالب اختصاص يافته است .بنابراين نقد و
ارزيابي اين هدف نيز در کانون بررسي اين پژوهش قرار ميگيرد.
 .1ذبيحاهلل نعيميان« ،عمدهترين کاس��تيهاي پندارگرايي غرب در تحليل انقالب اس�لامي» ،دولت اسالمي،
 ،1387ش ،3ص.21
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 .1جان .ال .اسپوزيتو ،همان ،ص.43
 .2همان ،ص.47
 .3همان ،ص.226
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اولين پيامد انقالب ايران در عرصه سياست داخلي و تثبيت و نهادينه کردن آن است.
همانطور که جان ال .اس��پوزيتو در «انقالب ايران؛ چش��ماندازي دهساله» به موضوع
مينگرد ،پس از انقالب ،روحانيون به س��رعت به س��مت تثبيت قدرت خود و نهادينه
کردن انقالب پيش رفتند .به زعم او «عليرغم نابسامانيها که مالزم تمام انقالبات است،
1
ي گرفت».
جمهوري اسالمي در دورهاي نسبتاً کوتاه شکل گرفت و اهداف دوگانهاش را پ 
همچنين مؤلف بر اين باور است که انقالب اسالمي ايران در تحقق هدف اول خود ،تثبيت
و نهادينه کردن انقالب در داخل ،تا حدودي موفق بوده اس��ت .تحليل و ارزيابي وي از
دو جنبه نظري و عملي (سياس��ي) انجام شده اس��ت و معتقد است که انقالب اسالمي
در دهه اول ،توانس��ت تغييرات عميقي را ايجاد کند؛ ولي با چرخش��ي جهتدار وجود
اين تغييرات را در دهه دوم انقالب مورد ترديد قرار ميدهد .به عبارت ديگر ،جمهوري
اسالمي نهادينه شد و روحانيون مبارز به طور كامل حكومت را در اختيار خود گرفتند و
حكومت جديد از منظر احياگرايانه به پاكسازي جامعه فاسد پرداخت .اسپوزيتو تبديل
ايران از پادشاهي به جمهوري اسالمي را در زمينه قانون اساسي ،پارلمان ،نظام حزبي
و كميتههاي انقالب توصيف ميكند و ميگويد که مدارس و دانشگاهها ،پليس ،ارتش،
وزارتخانهها و گروهها و احزاب مخالف تصفيه شدند و صداي غير روحانيون و روحانيان
ناراضي و دگرانديش خاموش شد .بعد از درگيريهاي داخلي ،ترورها و بمبگذاريها
كه منجر به كشته شدن روحانيون برجسته ،عزل بنيصدر و مرگ رجايي و باهنر و ديگر
رخدادها شد ،در اواسط دهه  1980روشن ش��د كه روحانيت انقالبي حكومت خود را
2
تحكيم كرده است.
راهبرد صدور انقالب ،پيامد دوم و از ارکان سياس��ت خارجي جمهوري اسالمي ايران
اس��ت .ارزيابي ميزان موفقيت يا عدم موفقيت اين هدف موضوعي اس��ت که بيشترين
بخش از يافتههاي نويسندگان اين کتاب به آن اختصاص يافته است .به اعتقاد اسپوزيتو
«هيچ جنبه ديگري از انقالب اين همه توجه رس��انهها را به خ��ود جلب نکرده و ترس
دولتهاي غربي و اسالمي را برنيانگيخته اس��ت».؛ 3زيرا هدف اصلي سياست خارجي
ايران از همان آغاز به كار حكومت جديد ،تبليغ و گسترش اسالم انقالبي بود .اين هدف
در وظيفهاي ريشه داشت كه قرآن براي مسلمانان در جهت تحقق و تبليغ پيام الهي در
سراسر گيتي معين كرده است .صدور انقالب ريشه در آموزههاي حضرت محمد(ص)
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دارد و مبتني بر تفاسير و جهانبيني عقيدتي و مذهبي آيتاهلل خميني و ايدئولوگهاي
او شكل گرفت .بر اين اساس مدلسازي براي ايجاد مدينه فاضله كه الهامبخش ديگران
باشد به وجود آمد« .در واقع قانون اساس��ي جديد ايران به وضوح نشانگر وجه اسالمي
سياست خارجي پويا و مبارزهجويانهاي است كه هدفش اتحاد دنياي اسالم و گسترش
حاكميت خداوند در روي زمين است 1».اسپوزيتو معتقد است:
يكي از اهدافي كه در قانون اساس��ي جديد به آن تأكيد ش��ده تداوم
بخش��يدن به انقالب اسالمي اس��ت كه از ديگر مس��لمانان كشورهاي
اسالمي ميخواست كه عليه حكومتهايشان قيام كنند .در اين شرايط
بود كه همه لفاظيهاي تند ايران و همه واكنشهاي افراطي مخالفانش،
تمييز اغراق انقالبي از واقعيت را مشكل كرده بود .افراد مسلط شيعه و
رؤساي گروههاي جهادگر براي تبريك به تهران آمدند .مسئله سلمان
رشدي موجب ش��د حكومت از نفوذ اردوي منعطفتر عملگرا به دور
بماند و در ضمن فرصت��ي براي احياء رهبري اس�لامي [امام] خميني
فراهم شد و توجه مردم از مش��كالت آزاردهنده اقتصادي ،اجتماعي به
اين مسئله معطوف گرديد 10 .س��ال پس از انقالب باز ايران خود را بر
سر دوراهي ديد .به لحاظ بينالمللي نسبتاً در جامعه بينالمللي منزوي
بود .عالوه بر آن زيادهرويهاي انقالب بس��ياري از حاميان اوليهاش را
در جهان اسالم سرخورده كرده بود .از سوي ديگر جنگ با عراق عالوه
بر تلفات اقتصادي و انساني بسيار زمينه ظهور مسائل ديگري را فراهم
كرده و نياز به بازسازي پس از جنگ ،تعهد به ساختن جامعهاي مبتني بر
عدالت كه در آغاز انقالب وعده داده شده بود و نزاع بر سر قدرت ،همگي
2
چالشهاي جدي جمهوري اسالمي ايران به شمار ميروند.
در فصل سوم مؤلف به سياست ،اهداف و وسايل صدور انقالب ميپردازد .به باور مؤلف
«محكوميت سلمان رشدي به مرگ از س��وي آيتاهلل خميني بحران تازهاي را شعلهور
كرد .اين حركت نشان داد كه تعهد ايران به صدور انقالب زنده و پا برجاست» 3.ايران با
صدور انقالب ميخواست اسالم را در جهان تضمين كند .كه شاهد آن قضيه خليجفارس،
لبنان ،آذربايجان و تركمنستان است .هدف از صدور انقالب استقرار جامعه آرماني پاك
 .1همان ،ص.47
 .2همان ،ص.54
 .3همان ،ص.55
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است كه عمدتاً به زمان عدالت جهاني تعريف ميشود كه ريشه در اهورا مزدا دارد و در
بعد از اس�لام در آيين اسالم دنبال ميش��د .امام خميني خواهان عدالتي جهاني بود و
اعتقاد داشت كه فقط نظم جهاني اسالمي ميتواند چنين عدالتي را فراهم آورد .افزون
بر آن تنها يك جمهوري اسالمي به رهبري فقيه همچون ايران ميتواند راه استقرار نظم
اسالمي جهاني را هموار كند.
سه هدف اصلي صدور انقالب عبارت بود از :وسيلهاي براي دفاع از جمهوري اسالمي
به رهبري فقيه ،وسيله براي تأمين امنيت بينالمللي و نيز وسيلهاي براي استقرار نهايي
نظمي جهاني زير چتر «عدالت اسالمي» اسپوزيتو در مورد وسيله صدور انقالب نيز از
زبان آيتاهلل خميني ميگويد« :صدور اين عقيده به شمش��ير نياز ندارد .صدور اعتقاد
با زور ،صدور نيس��ت 1».در ادامه به ويژگيهاي ايدئول��وژي و جهانبيني جديد ايران
ميپردازد و تأثير آن را بر صدور انقالب مورد بحث قرار ميدهد .ايدئولوژي انقالبي مبتني
بر آرمانگرايي است كه ريشه در عرفان ،نيز ريشه در تاريخ انديشه سياسي و اجتماعي
ايران دارد كه مانع تحقق آن را «شيطان بزرگ» ميدانند .ويژگي دوم آن جهانشمولي
است و اسالم را تنها راه سعادت بشر بدون توجه به رنگ و نژاد و فرهنگ قلمداد ميكند.
ويژگي سوم «مردمي بودن» آن است .واژه مردمي مفهوم مهمي در ايران انقالبي است؛
زيرا انقالب حركتي همهمردم��ي و همهمردمگرا بود .ويژگي چه��ارم ،ايرانيگرايي آن
اس��ت كه همواره مليگرايي و ناسيوناليس��م را ناچيز جلوه ميدادند .لذا انقالبيون در
طول تاريخ نيز «همگي كوشيدهاند كه اصول انقالب خود را ترويج دهند» .انقالب ايران
نيز با اين ويژگيها به وس��يله انقالبيون درصدد جهاني كردن اصول خود بود و از ميان
چهار ويژگي ايدئولوژي حاكم در ايران ،جهانشمولي اسالمي نيرومندترين عامل براي
صدور انقالب اس��ت .چند نهاد براي اجراي صدور انقالب تأس��يس شده كه مهمترين
آنها سازمان تبليغات اسالمي ،مدرسه حجتيه در قم ،بنياد انديشه و بنياد فارابي است.
بسياري معتقد هستند كه نامه آيتاهلل خميني به گورباچف در ژانويه  1989رويكردي
بود كه بايد از همان آغاز اتخاذ ميشد و اين نامه را با نامه پيامبر به سران سرزمينهاي
ديگر مقايسه ميكردند.
مؤلف از فصل پنج به بعد به اثرات بازتاب انق�لاب ميپردازد؛ در واقع تحليلها در اين
بخش که بر مبناي مطالعات م��وردي و زمينه تاريخي و تحوالت سياس��ي -اجتماعي
کشورهاي مختلف اسالمي اس��توار است ،درصدد است نش��ان دهد که بازتاب جهاني
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انقالب ايران هم مستقيم و هم غير مستقيم بوده است .به بيان ديگر انقالب اغلب بيش از
آنكه مدلي دقيق باشد ،به صورت نمونهاي الهامبخش و کلي عمل کرده است .از اين نظر
انقالب ايران بيش از آنكه به ايجاد يا هدايت تالشهاي انقالبي بيانجامد ،گرايشهاي از
پيش موجود در کشورهاي مسلمان را تقويت کرده يا شتاب بخشيده است .نويسندگان
اين بخش بر مبناي اين دو معيار به ارزيابي تأثير جهاني انقالب اس�لامي ميپردازند و
دو گونه تأثيرگذاري را بازميشناس��انند؛ يکي تأثيرگذاري در سطح افکار و ايدئولوژي
و ديگري تأثيرگذاري در س��طح عمل و رفتار سياسي که ش��امل حکومتهاي جوامع
اسالمي و گروههاي مختلف ميشود .بهرغم اين تأثيرات ،سمت و سوي تحليلها در اين
جهت است که بازتاب انقالب ايران در س��طح جهاني محدود و از بعضي جهات ناموفق
بوده است .مؤلفان در اثبات دو ادعاي خود داليلي را ارايه ميکنند .اين داليل عبارتاند
از :خاصگرايي و فرقهگرايي انقالب اسالمي (ش��يعي و ايراني) ،درک نادرست رهبران
انقالب اسالمي از زمينههاي بومي مناطق تحت نفوذ و زمينههاي اجتماعي و تاريخي
از پيش موجود رستاخيز اسالمي در کشورهاي اس�لامي .لذا در بخش بعدي به تبيين
اين دو ادعا و داليل عدم موفقيت راهبرد صدور انقالب از ميان تحليلهاي نويسندگان
مقاالت متعدد مربوط به بررسي بازتاب انقالب اسالمي در خاورميانه ،آسياي جنوبي و
مرکزي ،آسياي جنوب شرقي و آفريقا پرداخته ميشود.
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 .1خاورميانه

خاورميانه آشکارترين نمونههاي تأثير مس��تقيم و غير مستقيم ايران بر سياستهاي
مسلمانان را بهدست ميدهد .همانطور که ديويد اي .النگ در «بازتاب انقالب ايران بر
شبه جزيره عربستان و کشورهاي خليجفارس» خاطرنشان ميکند ،بسياري در منطقه
و در پايتختهاي غربي «همه ،پادش��اهيهاي محافظهکار خليجف��ارس را ايرانهاي
کوچکي ميپنداشتند که در معرض انقالب است و سرنوشت آنها فروپاشي است و کسي
نميتوانس��ت اخبار خوب درباره خليجفارس بدهد 1».او معتقد است که اين نگرانيها
بيدليل نيس��ت؛ تحوالت مختلفي نظير ش��ورشهاي فرقهاي در عربس��تان ،اقدامات
تروريس��تي در کويت و نس��بت دادن تالش براي کودتا به اي��ران و تظاهرات متعدد به
رهبري مدرسي در بحرين بر اين هراسها افزوده است .اما به رغم اين نگرانيهاي اوليه،
در بلندمدت معلوم ش��د که برخالف تصور اوليه نفوذ ايران خطر کمتري در بر داش��ته
است؛ زيرا مسلمانان سني خاورميانه پذيرش چنداني نسبت به جنبشهاي انقالبي به
 .1همان ،ص.111
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عنوان ابزاري براي ابراز نارضايتي نشان ندادهاند و اين در حالي است که شيعيان آگاهي
سياسي بيشتري نسبت به بازيابي هويت خود يافتند؛ ولي آنها نيز به گونه اعجابانگيزي
آرام ماندهاند .نويسنده معتقد است که زيادهرويهاي انقالب اسالمي ،نگراني شيعيان از
تهديد رفاهشان به خاطر جنگ ايران و عراق و افزايش اقدامات امنيتي دولتهاي منطقه
داليل محدود شدن بازتاب فکري و اعتقادي ايران است.
هيچ کش��وري به اندازه عراق از بازتاب انقالب ايران هراس��ان نبود .فيليپ رابينز در
«عراق؛ تهديدهاي نظامي و پاسخهاي رژيم» خاطرنش��ان ميسازد که بازتاب انقالب
ايران بر سياست و جامعه عراق اندک بوده اس��ت .وجود اکثريت شيعه در اين کشور و
مس��ئله جنگ به ترس حاکمان عراق از خطر فروپاش��ي نظامي عينيت بخشيده بود.
همچنين او درصدد است نشاندهد که آميزهاي از بدفهميها و برداشتهاي غلط ايران
نسبت به يکپارچگي جامعه شيعه عراق و ماهيت به نظر شکننده رژيم آن و سياستهاي
سرکوبگرايانه عراق در حذف مخالفانش صدور انقالب به شکنندهترين همسايه ايران
را مانع شد.
بيش��ترين نفوذ مس��تقيم ،نيرومند و پايدار ايران در لبنان بوده اس��ت .تفس��ير امام
موسي صدر از نمادگرايي شيعه با تفس��ير انقالب امام خميني از اسالم مشابهت داشت
و اين رويکرد مؤيد ش��کلگيري جنب��ش فعاالنه اصالحات اجتماعي و سياس��ي بود و
با تهاجم اسراييل به لبنان در س��ال  1982و ناپديد ش��دن امام موسي صدر گسترش
يافت .اگوس��توس ريچارد نورتون در «لبنان؛ جدال داخلي و ارتباط با ايران» در تبيين
چگونگي گسترش انقالب اسالمي در لبنان مينويسد .مؤلف با استناد به شواهد تاريخي
معتقد است كه جامعه شيعه لبنان تا پس از جنگ جهاني دوم اساساً غير سياسي بود و
در دو دهه  1970و 1960به گونهاي فزآينده سياس��ي شد .اين سياسي شدن بهدنبال
تالشهاي امام موسي صدر در طي سالهاي تبعيد اتفاق افتاد .ولي بهرغم اين موضوع،
حتي روحانيان شاخص شيعه لبنان درباره قابليت تقليد و الگوبرداري از اصل واليتفقيه
امام خميني دچار ترديد و حتي ناباوري بودند« .به رغم موفقيتهاي اخير حزباهلل در
حومههاي بيروت ،ايران موفق نشده است اكثريت شيعههاي لبنان را متقاعد سازد كه راه
حلهاي ايران براي لبنان مقتضي است 1».نويسنده در رابطه با گروه حزباهلل و اقدامات
آن ادعا ميکند که عالوه بر پيش��ينههاي سيساله تحرک سياس��ي در ميان شيعيان،
فروپاشي اقتصادي و سياس��ي لبنان طي دهه  1970و بيتوجهي گروههاي مسلط آن
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دوران به مسائل و مشکالت شيعيان روي هم رفته موجبات تشديد نارضايتي و افزايش
تحرک سياسي شيعيان به ويژه نيروهاي جوان شيعي و اقبال آنها به گروههاي جديدي
نظير حزباهلل را فراهم کرد .پيروزي حزباهلل قبل از آنك��ه نتيجه جاذبه انقالب ايران
باشد ،حاصل شكستها و خشم عمومي لبنانيهاست .از طرف ديگر ايران در لبنان دچار
بدفهمي ش��ده و درباره تأثير پيام خود اغراق نمود .بنا به نوشته مقاله ،اکثريت شيعيان
لبنان پيش از آنكه به دنبال تکرار الگوي ايران براي دگرگوني اساسي در ساختار سياسي
لبنان و کنترل خود بر اين ساختار باش��ند خواهان حفظ حقوق و احترام در قالب يک
ساختار بازتر سياسي در لبنان بودند .به نظر نويسنده ،چرخش ايران در نحوه رابطهاش با
لبنانيها پس از پيروزيهاي حزباهلل ،بيانگر شکست سياست اوليه يعني صدور انقالب
به لبنان با تمرکز روي گروههاي تندرو شيعي بود.
مصر در زمره کشورهايي است که نويس��نده معتقد است در آن الهامپذيري از انقالب
اسالمي تنها به تقويت مخالفان اسالمي موجود انجاميده است؛ بيآنكه حکومت ايران
مداخله مهمي کرده باش��د .تالش انور س��ادات براي استفاده از اس�لام جهت تقويت
مشروعيت سياس��ي خود ،دفاع از توافق کمپ ديويد و پيمان صلح با اسراييل ،چالش
انقالبي و واکنشهاي اس�لامي مخالفتآميز اخوانالمس��لمين ،گروهه��اي راديکال،
سازمانهاي دانشجويي و چپ اسالمي را نس��بت با رژيم بهدنبال داشت؛ به طوري که
شاهرخ اخوي در «بازتاب انقالب ايران بر مصر» نشان ميدهد اين جريانات در نخستين
س��الهاي اوليه انقالب اس�لامي مصريان را به پيروي از الگوي ايران واداش��ت و همه
گروههاي مخالف به اين نتيجه رسيدند که مصر نيز ميتواند نظام سياسي خود را تغيير
دهد؛ ولي در پايان نتيجهگيري ميکند مبارزات مسلمانان مصري قبل از انقالب ايران
آغاز گرديد و با انقالب ايران اين مبارزات س��رعت بيش��تري گرفت اما با نبود جمعيت
شيعي در مصر امکان ترسيم الگوي خميني با ترديد مواجه است .خالصه اينكه مصريها
تنها از راه و رسم انقالب الهام گرفتند و خواهان بازتوليد مدل ايران نبودند.
ليزا اندرس��ون نويس��نده مقاله «تونس و ليبي؛ واکنشهايي به تحريکات اسالمي»
در خصوص تأثير انقالب اس�لامي در اين کش��ورها معتقد اس��ت که قذاف��ي و بورقيه
حاکم��ان ليبي و تونس الگ��وي انقالب را تهدي��دي براي رهبري سياس��ي خود تلقي
ميکردند و گروههاي مخالف در هر دو کش��ور ،انقالب اي��ران را فقط الگويي در جهت
ضرورت مسئوليتپذيري رهبران سياسي ميديدند .به باور مؤلف سياستهاي قذافي
در قبال سياس��ت جهاني و تفس��يرهاي غير معمول او از اسالم ،تش��کيالت مذهبي و

گروههاي مخالف را منزوي س��اخته بود .در تونس
هم سياس��تهاي بورقيه در جهت مذهبزدايي و
مشکالت اقتصادي علت اساسي تالشهاي فعاالن
مخالف ب��ود و انقالب اي��ران تنها تش��ويقکننده
و جس��ارتبخش فع��االن مخال��ف تونس��ي بود و
واکنشهاي سرسخت و س��رکوبگرايانه حکومت
را نيز بهدنبال داش��ت .نويس��نده درصدد اس��ت
نش��ان دهد که هر چند رويدادهاي ايران مخالفان
اسالمگرا را تقويت کرده اس��ت ،ولي نفوذ ايران در
تونس و ليبي جنبه غير مستقيم داشته است.
 .2آسياي شرقي و مرکزي

سنت در مفهوم شيعي ،حقيقتي
آسماني ،الهي ،مقدس و واقعيتي
پرنشاط و زنده دارد و مجراي
زندگي و حيات و مسير مستمر است
که همواره نو و تازه است .سنت در
اين تعريف ،در برخي موارد با حفظ
خصوصيات يادشده ،از دوام ،ثبات
و استمرار زماني برخوردار است و
در مواردي هم که تغيير زماني را
ميپذيرد ،همچنان از چهرهاي ازلي
و باطني ابدي بهر همند است .در
واقع سنت شيعي به خاطر جايگاه
ويژه و محوري «واليت» ،امري
بسيار عميق ،فعال و پوياست
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تأثير ايران در افغانس��تان محدود بوده است؛ به
رغم اينكه اي��ران موضع ش��ديدي در برابر تهاجم
شوروي اتخاذ کرد و از مجاهدين افغاني خواست که انقالبي اسالمي برپا کنند .اليويهروا
در «مجاهدين و آينده افغانس��تان» با اين پيشفرض معتقد اس��ت جنبش مجاهدين
افغان بخشي از موج بنيادگرايي است که در اوايل دهه  1980جهان اسالم را درنورديد.
بنيادگرايي بيش از همه در هويت سني ريشه دارد نه در هويت شيعي .سرچشمه اصلي
نفوذ و تأثيرپذيري مسلمانان افغانستان س��يد قطب مصري ،مودودي پاکستاني و علي
شريعتي ايراني بوده است و موفقيت مجاهدين افغان برخالف بيشتر جنبشهاي ديگر
اسالمي ،بر دهقانان و پيوند با روشنفکران اس�لامي و مالهاي سني محلي مبتني بوده
است .نويسنده با توصيف مختصري از خط مشي ايران در قبال سنيها نتيجه ميگيرد
نفوذ ايران در بين آنها نه سياسي بلکه فرهنگي است؛ س��پس مسائلي چون پشتيباني
انحصاري از شيعيان ،جنگ اول خليجفارس ،سياس��ت محدودکننده ايران در مرزها،
دس��تهبندي در حکومت ايران و پيشروي تدريجي تضاد اس�لامگرايي شيعه و سني را
داليل ناموفق بودن بازتاب انقالب ايران برميشمرد و در پايان مقاله نويسنده در مبحثي
تحت عنوان ضميمه با اشاره به سياستهاي کابل نس��بت به شيعيان نتيجه ميگيرد
که در افغانستان انقالبي به س��بک ايران وجود نخواهد داش��ت و نتيجه احتمالي ،يک
جمهوري اسالمي محافظهکار سني است که بيشتر بر مبناي قومي خواهد بود.
در ارتباط با آسياي مركزي مؤلف معتقد است كه مطمئناً انقالب ايران اثراتي نداشته

است ولي ب ه رغم همه محدوديتهاي رسمي براي عمل به مذهب در اين منطقه ،اسالم
خود را نيرويي پويا در زندگي مردم آس��ياي مركزي و شوروي نشان داده است .در بين
كشورهاي آسياي مركزي مانند تركمنستان و نيز آذربايجان در قفقاز انتظار ميرفت كه
بيشترين تأثير مستقيم را از انقالب ايران داشته باشد .بهرغم وجود تنشها و اختالف
نظر ميان قوميته��اي مختلف در آذربايجان و ازبكس��تان و افزاي��ش اعتماد به نفس
مسلمانان نشانهاي از ارتباط با ايران در اين مورد در دست نيست .با اين حال محتمل به
نظر ميرسد كه ايران به طور كامل از صحنه خارج نشود بلكه همچنان نقش مهمي هر
چند دست دوم در محافل مسلمانان شوروي ايفا كند.
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 .3جنوب شرقي آسيا

بازتاب انقالب ايران بر جوامع مسلمان جنوب شرقي آس��يا عمدتاً غير مستقيم بوده
اس��ت« .در زمان انقالب  1979ايران ،برخي ناظران حوزه اسالمي جنوب شرقي آسيا
1
پيشبيني ميكردند كه كشورهايي چون اندونزي ميتوانند دقيقاً ايران ديگري باشند».
در عمل ،اين انقالب و رويدادهاي متعاقب آن در ايران ،بازتابي را كه در آغاز پيشبيني
شده ،نداشته است .در مالزي ايدئولوژي و عقايد سياسي اس�لامي بيشترين تأثير را از
نوشتههاي دکتر علي شريعتي داشتهاند تا انديشه امام خميني و در فيليپين نيز ايران با
حمايت معنوي و پشتيباني از مبارزه جبهه آزاديبخش ملي مورو ،گرايشهاي سياسي
از پيش موجود را تقويت كرد .با اين حال به باور مؤلف فراتر از سياستها و خواهشهاي
دولتي ،فرهنگهاي مذهبي هر دو كشور گذار موفقيتآميز مدل ايران به آسياي جنوب
شرقي را با شك و ترديد روبهرو ميسازد.
 .4آفريقا

جان .ال .اسپوزيتو در «اسالمي کردن امور در سودان و انقالب ايران» جهت سنجش
بازتاب انقالب اس�لامي در سودان نخس��ت به بررس��ي نقش ايران در تحوالت داخلي
سودان ميپردازد .او معتقد است اگرچه مسلمانان سودان از تحوالت ايران در اواخر دهه
 1970آگاه بودند ،ولي اين رويدادها بر ديدگاه آنان نسبت به حکومت خود تأثير مهمي
نداشت .مؤلف با استناد به شواهد تاريخي اس��تدالل مينمايد برنامه اسالمي كردن در
سودان زماني شروع شد كه چيزي تحت عنوان رس��تاخيز اسالمي توجه جهانيان را به
خود جلب كرده بود .انقالب ايران در س��ال  1979و برقراري جمهوري اسالمي به اين
رس��تاخيز جان تازهاي دميد .به بيان واضحتر روند اسالمي كردن س��ودان با آگاهي از
 .1همان ،ص.243
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انقالب اسالمي ايران صورت گرفت ،اما به زعم مؤلف «سواي اين آگاهي عمومي به نظر
ميرسد كه انقالب ايران تأثير مستقيم ناچيزي داشته اس��ت»؛ 1يعني برنامه اسالمي
کردن از ايران الهام نگرفته و محصول فرآيندهاي خودآگاهانه و ناخودآگاهانه اسالمي
کردن با ريشههاي عميق تاريخي در سودان ميباش��ند .بر اين اساس نويسنده معتقد
است حتي پيش از انقالب اسالمي ايران ،در سودان حرکتهاي مخالفي مبني بر اسالم
وجود داشت که ميکوشيدند حکومت را در دس��ت گيرند ،اما هيچيک از کوششهاي
انقالبي به سبک ايران نبود ،زيرا اوالً موافقت و مخالفت اسالمي در دو كشور شكلهاي
متفاوتي داشت ،لذا انقالب ايران نميتوانست خود را در س��ودان باز آفريند .ثانياً هيچ
نقشهاي براي جايگزين کردن دولت اسالمي و بنيادگرايي فعال وجود نداشت .اما پس از
انقالب اسالمي نه حکومت سودان و فقط گروه اخوانالمسلمين سودان که ديدگاههاي
آن به دکتر شريعتي نزديکتر است تا امام خميني ،با ايران رابطه برقرار نمودند .بنابراين
ماهيت اصلي اسالمي کردن در سودان بيشتر پويشهاي دروني جامعه سودان را منعکس
ميکند تا الهامه��اي خارجي آن را و رابطه علي و معلولي بين تحوالت ايران و س��ودان
وجود ندارد.
احياگري اسالمي در نيجريه همچون ديگر كشورهاي مس��لمان عمدتاً درونزاست.
با اين حال ابراهيم اي .گامباري در «احياگري اس�لامي در نيجريه؛ درونزا يا برونزا»
نشان ميدهد رهبري امام خميني و فكر انقالب اسالمي در جامعه اسالمي نيجريه و به
ويژه در ميان مسلمانان محروم شمال ،احساسات و واكنشهايي را برانگيخت و ماهرانه
در جهت پوش��ش بخش��يدن به مبارزه عليه فس��اد فزآينده و ماديگرايي بيش از حد
تشكيالت سياسي نيجريه به كار گرفته شد 2.بازتاب انقالب اسالمي ايران بر نيجريه به
دليل وجود اكثريت مسلمانان در آن و جايگاه و موقعيت امروزي آن به مثابه يك ملت
شايان توجه است .مؤلف در مورد احياي اسالم در نيجريه و رابطه آن با ايران ميگويد كه
احياگري اسالمي در ايران با همه فرقهگرايي و شور و شوق مذهبي آن تأثير مستقيمي بر
قيامهاي نيجريه داشت .اين تأثيرپذيري ناشي از چند علت است؛ نخست ،شورشهاي
ميتاتسين و حركت احياگرانه اسالمي شبيه آنچه در ايران رخ داد ،ميباشد .دوم ،حركت
انقالب اسالمي ايران و همچنين خشونتهايي كه ميتاتسين نماينده آن بود ،قيامهاي
مردمي بيريشهاي بودند كه عليه نهادهاي فاسد سياسي و اجتماعي رخ داد .در هر دو
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بنيادگرايي اسالمي اعتماد مجددي به آيين اس�لام را فراهم آورد .سوم عامل شهادت
در ميان پيروان ميتاتسين و هواداران امام خميني مشترك بود .چهارم هسته جنبش
احياگرانه اسالمي در نيجريه همچون انقالب ايران ش��هري بود .پنجم مقامات نيجريه
مدعي بودند كه بعضي از اعضاي متعصب و سرس��خت انجمن دانشجويان مسلمان كه
پيوسته راديكالتر ميشود ،تحصيلكرده خارج بودند و از كشورهايي چون ليبي و ايران
كمك مالي دريافت كردهاند .ششم مواضع ضد امپرياليستي و ضد صهيونيستي انقالبيون
ايران براي احياگران اسالمي در نيجريه جذابيت ويژهاي داشت .در ارتباط با تأثير انقالب
ايران رهبر يكي از گروههاي احياگرانه اسالمي نيجريه ميگويد :امام خميني تنها كسي
است كه در جهان امروز مطابق با قرآن و سنت پيامبر عمل ميكند .با وجود اين مؤلف
معتقد است كه «با وجود اين ش��اخصها و نشانههاي بارز ارتباط مستقيم ميان انقالب
اس�لامي ايران و گروههاي داخلي احياگري اسالمي ،عوامل قانعكنندهتري وجود دارد
مبني بر اين كه گرايشها و فعاليتهاي احياگرانه در نيجريه احساسات درونزا و داخلي
است»؛ 1طوري كه فرقه ميتاتسين از س��نت مهدويت شمال منشأ گرفت؛ در حالي كه
پيروزي حركت آيتاهلل خميني ميتواند در مقام الهامبخش به تشويق و ترغيب بيشتر
آن كمك كرده باش��د .با اين حال انتظار ميرود مؤثرترين راه اداره كردن و نگهباني از
كثرتگرايي مذهبي و قومي كشور حركت به سمت ماهيت سكوالر يا غير مذهبي دولت
باشد.
مالحظات
نحوه ارزيابي بازتاب انقالب اس�لامي در جهان و راهبرد صدور آن ،در تحليلهاي اين
کتاب داراي ايرادات روشي و تطبيقي اساسي است .منشأ اصلي اين اشکاالت به رويکرد
کالن اين اثر (شرقشناسي وارونه و رهيافت تاريخي) برميگردد .بر همين اساس است
که نظريهپردازان در اين پژوهش بر اساس پيشفرضهاي ذهني خويش و بدون توجه به
ماهيت ديني اين انقالب ،بازتاب آن را محدود و ناموفق انگاشتهاند .در اين محدودانگاري
و ارزيابي ناموفق از انقالب اسالمي چند نکته قابل تأمل است؛ اول سطح تحليل خرد و
جزءنگري در تحليل راهبرد صدور است که داراي ابعاد مختلفي نيز ميباشد .دوم وجود
تناقضات متعدد در البهالي تحليلهاي به ظاهر منس��جم و سوم ،يکدستي و گزينشي
بودن منابع و دادههاي تحليل از عمده اين نکات و کاس��تيها هستند .بنابراين مباحث
 .1همان ،ص.319

اين بخش به نقد و بررسي اين کاستيها اختصاص پيدا ميکند.
 .1سطح تحليل خرد و تاريخي در تحليل راهبرد صدور
سطح تحليل خرد و تاريخي در مقابل سطح تحليل کالن و تمدني مد نظر است.
استفاده از چنين سطح تحليلي در پديده انقالب اسالمي با توجه به ماهيت کالن ديني
و انديشه متعالي نظاموار آن ،اس��تلزامهايي را به دنبال دارد که تحليلهاي اين اثر نيز
ناگزير از پذيرفتن آنهاست .لذا در اين بخش به مهمترين اين اشکالهاي ناشي از چنين
سطح تحليلي ميپردازيم.
الف .ناديده گرفتن الگو و طرح نظام کالن ديني جديد
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اولين استلزام رويکرد سطحي و خرد در متن انديشهورزي تحليلگران اين پژوهش،
ناديده گرفتن استقرار و پذيرش يک طرح نظام ديني جديد در سطح جهاني و تقليل آن
به پياده شدن يک الگوي خاص حکومتي ميباشد .چنين خطايي در امتداد پيشفرضها
و معيارهاي نادرست آنها در تحليل و ارزيابي انديشه صدور انقالب اسالمي است .ادعاي
اين نويسندگان در نفوذ ناموفق انقالب اسالمي مبني بر اينكه انقالب بيش از آنكه مدلي
دقيق باش��د ،به صورت نمونهاي الهامبخش و کلي عمل کرده اس��ت ،در همين راستا
ميباشد .اين ادعا را از چند جهت ميتوان به بوته نقد و بررسي گذاشت.
نخست ،تصور خاستگاه مدرنيستي براي انقالب و صدور آن چنين خطايي را بهدنبال
دارد .چنين تصوري منتج به اين گزاره ميش��ود که انقالب اسالمي يک انقالب مدرن
است ،اما توجه به اين حقيقت مهم اس��ت که بدانيم انقالب اسالمي در افق عالم جديد
و عالم «متجدد» متولد نشده است و از اين نظر بهرغم اش��تراکاتي که با برخي فضاها
و افقهاي پس��تمدرن دارد ،از آن نيز متمايز ميگردد .با توجه به اين مسئله ميتوان
عنوان نمود از وقتي نظم تجدد در عالم گس��ترش يافت ،ظاهرا ً بقيه عوالم ،بنيادش��ان
سست گرديد؛ اما انقالب اس�لامي بر عکس اين ديدگاه رايج ،طرح عالم جديدي را پي
افکند .در اين طرح ،عالم ديني يا عالم اس�لامي نيرو و جان تازه گرفت و رش��د هر چه
بيشتر آن ،جا و فضا را براي عالم غربي تنگتر ميکرد؛ دليلش هم اين است که بنياد عالم
غربي بر سکوالريسم استوار اس��ت ،اما طرح عالم ديني ،بر عالم قدس و حضور قدسيان
در زندگي اين جهاني استوار است .اين نگاه بدون شک در تقابل با عالم مدرن مبتني بر
سکوالريسم واقع ميشود و لذا فلسفه انقالب اس�لامي در طرح عالم ديني ،در تعارض
جدي با عالم جديد مبتني بر سکوالريسم قرار ميگيرد .طرح جديد عالم ديني ثمره و
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دستاورد انقالب اسالمي و در حقيقت فلسفه آن است که داراي هويتي مستقل از عالم
تجدد و در تقابل با عالم غربي ميباش��د .محققان در اين اثر تا ح��دودي اين واقعيت را
تأييد ميکنند؛ اما ادامه حيات و پويايي و توان آن را براي بقا در عالم جديد ،مورد شک
و ظن قرار ميدهند و بقاي آن را صرفاً در همراهي و ذوب شدن در عالم متجدد تفسير
مينمايند .در غرب هم ايمان سکوالرش��ده و هم ايمان به سکوالرشدن وجود دارد؛ در
حالي که انقالب اس�لامي در مفهوم ايمان ،به معنويت جديدي دست يافته که درست
نقطه مقابل سکوالريس��م را احياء نم��ود .نتيجه اين مقدمه در مباحث علوم سياس��ي
اين خواهد ش��د که اگر ايمان سکوالر شود ،قدرت سياسي هم س��کوالر ميشود و اگر
ايمان معنوي احيا شود ،قدرت سياسي هم معنوي ميشود 1.اين گستره و نگاه در کنه
تعبيرات و تبيينهاي اين کتاب ،در جايگاه گفتهشده به درستي خود را باز نيافته است
و بعضاً ناديده گرفته شده اس��ت .بنابراين مهمترين پيامد انقالب اسالمي که يک طرح
ديني براي عالمي است که قرنهاس��ت بر بنيادهاي غير ديني ،براي آن تفکر و انديشه
و برنامهريزي شده است ،ناديده گرفته ميشود .انديش��ه صدور هم بر مبناي گسترش
همين انديشه و طرح استوار است نه اينكه فقط الگوي حکومتي خود را گسترش داده و
جايگزين ديگر شيوههاي حکومتي نمايد.
دوم ،تقليل انديش��ه صدور انقالب به ايجاد يک انقالب به س��بک انقالب ايران که به
مثابه ناديده گرفتن ظرفيت حرکت تمدني انقالب اسالمي و ساختن نظامي بديل است.
انقالب اسالمي در راستاي همين طرح نظام ديني به پرسش از تفکر غرب ميپردازد .اين
پرسش يک پرسش فلسفي -تاريخي است که تحليلهاي نابسنده اين کتاب سعي دارند
آن را به پرسش و تقابلي صرفاً سياسي -اجتماعي و مشکالت اقتصادي تقليل دهند .البته
به رغم اذعان به تأثيرات مهم انقالب اس�لامي در اين كتاب ،آنچه به نظر ميرسد مورد
توجه جدي قرار نگرفته است ،بيتوجهي به چالش انقالب اسالمي با سيطره مدرنيسم
غربي ميباشد .بدون ترديد آنچه تنها انقالب اسالمي توانست در اين مرحله انجام دهد،
خصلت شالودهشكني انقالب اسالمي نسبت به سيطره مدرنيسم غربي بوده است .بدون
توجه به چنين تأثيري ،تأثيرات ديگر انقالب اسالمي چندان اساسي نخواهد بود .غرب
در سه مرحله توليد ارزش (توسعه) ،قالبسازي براي اين ارزش (کالن) و توليد فرمولي
برآمده از اين ارزش توليدشده (خرد) بر ساير تمدنها س��يطره يافت .امام خميني در
حرکت تمدنساز خود نيز چنين ش��يوهاي را به كار گرفتند و در هر سه سطح توسعه،
 .1موسي نجفي ،همان.
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كالن و خرد ،در برابر موضع غرب ،موضع گرفتند .ايشان در سطح توسعه ،در برابر مفهوم
و ارزش انسانخدايي و انسانس��االري غربي ،از مفهوم و ارزش اهللساالري سخن راند
و از آن پس تالش كرد تا آن را در همه مفاهيم و س��اختار انديشه سياسي خود اشراب
كند .در گام بعدي و در سطح كالن ،بهترين قالبي را كه بتواند تجلي و مظهر اين ارزش
اهللساالري باش��د ،تحت عنوان واليت مطلقه فقيه س��اخت كه در آن ،وليفقيه با يك
واسطه كار خدا را انجام ميداد؛ چه او نائب امام زمان(عج) بود و امام زمان(عج) جانشين
و خليفه خدا بر روي زمين .در گام نهايي و در سطح خرد ،حضرت امام نيز براي حوزههاي
مختلف مديريت ،روانشناسي ،سياست و ...دست به فرمولنويسي زد .در اين فرمولها
آنچه عيان و بارز است ،همان ارزش سطح توسعه يعني اهلل ميباشد؛ يعني در مديريت
آن ،نه نفع شخصي كه مصلحت عمومي لحاظ ميشود و در سياست آن نه پدرسوختگي،
بلكه عدالت و اخالق حضور دارد و در روانشناسي آن نه انانيت و نفسانيت انساني ،بلكه
فيض دمادم و دايمالتزايد الهي مطرح اس��ت .بر اين اساس روش��ي كه حضرت امام در
پيش گرفت ،در هر سه سطح توسعه ،كالن و خرد ،متناظرهاي نوع غربي خود از جمله
انسانساالري و دموكراسي را به چالش كش��يد 1.آنچه انقالب اسالمي در قالب راهبرد
صدور در پي گس��ترش آن است ،همين معنا اس��ت؛ يعني چالش جدي با الگو و اصول
غربي .نظريهپردازيهاي نويسندگان اين اثر ،انقالب اسالمي را در مرحله نهضت و نظام
سياسي همراهي ميکنند ،ولي آنان حاضر نيستند تا مرحله تمدنسازي ،در مورد نظام
ديني انقالب اسالمي پيش بروند .اين مسئله به معناي چالش جدي با غرب و اصول آن
اس��ت و «جوهر افوليابنده غرب» را در بعد تمدني به چالش کشيده ،نوعي نظام بديل
را نشان ميدهد.
چنانچه در تحليل پديده انقالب اسالمي مانند تحليلهاي اين پژوهش آن را به عنوان
يک «انقالب ملي و ضد استبدادي» تعريف کنيم ،طبعاً تناسبات و پيامدهاي داخلي و
جهاني آن نيز بايست در راستاي همين ظرفيت ،شناسايي يا بازتعريف شود ،اما اگر آن را
به عنوان يک «انقالب جهاني با رويکرد تمدني» تحليل کنيم که بنا دارد فراتر از مبارزه
ملي عليه استبداد داخلي و اس��تعمار خارجي ،تمدن مادي و تناسبات موجود جهاني
را به مبارزه و چالش بکش��د ،آنگاه انقالب به عنوان سرآغاز يک حرکت تمدني و بر هم
زننده معادالت جديد در سطح جهاني قلمداد ميشود و تغيير ساختارهاي بينالمللي و
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تسلط نگاه شرقشناسي وارونه

اسپوزيتو به عامل اصلي مذهب پيش از آن ،مفاهيم و معادالت مورد پذيرش تمدن
در فرآيند انقالب اسالمي ،و پ��س از آن ،آثار و محص��والت آن را هدف اصلي
کژتابيها و تحليلهاي ناصوابي خود قرار ميده��د .حرکتهاي تمدن��ي کند ،اما
را به دنبال داشت .قرائت عرفي پيشرونده هس��تند .بنابراين قضاوت نويسندگان
و کارکردگرايانه از دين ،تحليل اين کت��اب در مورد تنها الهامبخ��ش بودن الگوي
نسبي از مفهوم سنت شيعي در انقالب اسالمي و عدم ارايه مدلي دقيق ،شتابزده
تقابل با تجدد و تقليل خاستگاه و ارزشي اس��ت .وضعي که در عالم جديد به وجود
ديني انقالب به کنشي سياسي از آمده است ،واكنشي دارد که در تاريخ ظاهر خواهد
مهمترين اين کاستيها ميباشد شد و عدم موفقيت غرب در تحقق آرمانهاي خود،
توجه به دين را بيشتر ميکند .آينده ،آيندهاي اس��ت که نهضتهاي ديني رو به سوي
آن دارند؛ پس آيندهاي که نهضته��اي ديني به آن نويد ميدهند ،درس��ت در جهت
مقابل آيندهاي اس��ت که مدرنيته به آن نويد ميداده است .در جامعه مدرن ،در نهايت
دين ميتواند حضور داشته باشد ،اما صفت ديني به جامعه دادن و دين را در همه شئون
جامعه ،ساري و جاري ساختن امر ديگري است 1.اين مسير ،نسبت جديد ميان انسان
و هستي را مشخص ميکند .از نظر اسپوزيتو و پژوهشگران زير مجموعه او ،استفاده از
ابزارهاي مدرن به منزله پذيرش اصول و قانون مدرن اس��ت؛ در حالي که با عهد جديد
انقالب اسالمي و نسبت جديد انسان و عالم ،قانون و اصول تغيير اساسي پيدا ميکند و
فقط ابزار و اشياء مدرن باقي ميماند؛ باقي ،اضافاتي است که «ايسم» و «ايدئولوژيهاي
2
غيرعلمي» به آن اضافه نمودهاند.
خالصه اينكه تصور خاستگاه نادرست مدرنيستي براي انقالب اسالمي و ناديده گرفتن
ظرفيت حرکت تمدني آن منتج به ارزيابي ناصحيح از هدف صدور انقالب و شکس��ت
الگوي نظام ديني انقالب اسالمي ميشود .انديشه ديني -سياسي امام خميني زيربناي
چنين حرکت کالن و انديشه صدور آن است که فهم صحيح آن چنين ظرفيتي را براي
انقالب اسالمي تأييد ميکند ،اما همانطور که در قسمت بعدي خواهيم ديد ،کژفهمي
اين پژوهشگران از فلسفه امام خميني ترديدهاي آنها را بيشتر ميکند.
ب .درک ناصحيح از فلسفه ديني -سياسي امام خميني

فرهنگ رجايي و رمضاني نويس��ندگان بخش��ي از تحليلها ،در مقاالت��ي که در آن
 .1موسي نجفي ،همان ،ص.23
 .2همان ،ص.23
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 .1فيلولوژي يا روش نسخهشناسي كالسيك اروپايي يكي از روشهاي دقيق در تحقيق متون قديم و نقد و فهم
آن در غرب بوده كه از قرن  16ميالدي در آنجا ظهور پيدا كرده اس��ت .از قرن  19ميالدي اين روش بر تحقيقات
اسالمشناسانه شرقشناسان غربي حاكم بوده است .پيشفرض اساسي اين روش ،اصيلانگاري انديشهها ،نوشتهها و
مذاهب دورانهاي متقدمتر و سرچشم ه انگاشتن آنهاست؛ به گونهايكه امور متأخر را بازپرداختي از آنها ميانگارد.
رک :داود فيرحي ،قدرت ،دانش و مشروعيت در اسالم ،تهران ،ني ،1382 ،ص.75-80
 .2رک :مهدي ابوطالبي ،از مبارزه در مرکزيت غرب تا مبارزه با مرکزيت غرب ،قم ،تبيان ،1387 ،ص.325-326
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ايدئولوژي انقالب و بنيان و اهداف و لوازم صدور انقالب را بررس��ي ميکنند در پي آن
هستند که نشاندهند فلسفه ديني -سياسي امام خميني زيربناي انديشه صدور انقالب
اسالمي ميباش��د .بنابراين به واکاوي ابعاد مختلف اين انديشه ميپردازند تا سياست،
اهداف و ابزارهاي صدور را بهتر و مستدلتر تحليل کنند؛ اما ايشان در تحليل اين فلسفه
دچار کژتابيهاي نظري و تطبيقي ميش��وند که تبيينهاي آنه��ا را در توضيح مفهوم
صدور و ترسيم اهداف و اس��تراتژيهاي آن در مس��ير غلط قرار ميدهد .عدم توجه به
انديشه متعالي و بستر ديني تفکر امام خميني و تحليل مباني و ابعاد انديشه ايشان در
بافتاري صرفاً ايراني و تحليل نادرست از الگوهاي تعامل تمدنها ،نکاتي خدشهپذير و
قابل نقد در اين بخش هستند.
نخستين مشکل تحليلهاي نويسندگان در تبيين فلسفه ديني -سياسي امام خميني،
عدم توجه به خاستگاه ديني تفکر ايشان و تقليل آن به تفکري ايراني و ناسيوناليستي
است .اس��تفاده رمضاني و رجايي از روش فيلولوژي كالس��يك 1موجب شده است كه
تفكرات اصيل و ناب شيعي ايرانيان به عقايد و تفكرات ايران باستان نسبت داده شود و
هيچگونه اصالت و استقاللي براي تفكر شيعي باقي نماند و به تعبيري ابعاد زنده و بالنده
فكر اسالمي كه سالها به تفسير متافيزيك قدرت و راهنمايي عمل در زندگي سياسي
مسلمانان برآمده و به طور كلي رابطه عمل و نظر را در س��احت قدرت سياسي تنظيم
نموده است ،در همشكسته شود 2.رمضاني معتقد است که امام خميني خواهان استقرار
نظمي عادالنه در ميان محرومان بود و اين باور امام ملهم از آموزه جامعه پاک و آرماني
در ايران باستان براي برقراري عدالت و نبرد خير با شر است؛ چنانچه منظور نويسنده از
اعتقاد به خير و شر ،دقيقاً همان شکل خاص ثنوي موجود در ديدگاه زرتشت ميباشد؛
اين مسئله در ش��يعيان به اين ش��کل خاص وجود ندارد ،اما اگر مراد از شباهت ظلم و
ستم مورد نظر شيعيان ،اعتقادات خير و شر ثنوي زرتشت باشد ،اين شباهت نسبت به
بسياري از عقايد و افکار بلکه تمام جهانبينيها وجود دارد؛ چون بحث تقابل ظلم و ستم
و خير و شر امري است عقاليي که تمام عقالي عالم به آن اشاره دارند و قبح ظلم و ستم و
مفهوم خير و شر در تمام عقايد و افکار الهي و غير الهي وجود دارد .بنابراين صرف وجود
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تشابه و امکان اتصال تاريخي شيعيان ايران به ايران باستان ،دليل بر اين نيست که بحث
مقابله با ظالم و مستکبر دقيقاً همان گرايش زرتش��تي يا برگرفته از آن است .اينگونه
تحليل ناش��ي از غفلت از ادبيات قرآني امام خميني اس��ت .هيچگاه بحث خير و شر با
ادبيات ثنوي توسط امام خميني مطرح نشد ،بلکه آنچه توسط امام مطرح شد مفاهيم و
الفاظ ديگري است که در قالب ادبيات ديني ايشان ميگنجد .امام خميني از مفاهيمي
چون شيطان بزرگ ،استکبار و اس��تضعاف استفاده ميکند .ايش��ان امريکا را شيطان
بزرگ خواند و همواره از استکبارگري امريکا و به اس��تضعاف کشاندن ملتهاي تحت
ستم شکايت ميکرد .مفهوم شيطان ،استکبار و اس��تضعاف مفاهيمي است که متعلق
ال ديني و قرآني است و هيچ نسبتي با نگرش زرتشتي ندارد .بنابراين
به يک ادبيات کام ً
به رغم ش��باهت ظاهري واژگان و مفاهيم ،وقتي در دو قالب فک��ري و تمدني متفاوت
ال فرق دارد .اين نکتهاي است که در
تحليل ميشوند ،هم کارويژه و هم بازتاب آنها کام ً
تحليل فلسفه ديني -سياس��ي امام خميني در نظر گرفته نشده است .ويژگي اساسي
فلس��فه ديني -سياس��ي امام خميني در نگرش صدرايي و کلگرايانه توحيدي ايشان
نهفته است .يعني؛ همهچيز توحيدي اس��ت و به توحيد بازميگردد .طبق اين نگاه در
اليه زيرين ثنويتي ديده نميشود؛ چنانچه در باالترين اليه نيز ثنويتي ديده نميشود .ب ه
عبارتي از توحيد آغاز و به توحيد ختم ميشود .بنابراين دوآليسمهاي کاذبي مانند عين
و ذهن ،دنيا و آخرت ،نظر و عمل ،دين و سياس��ت ،فرد و جامعه ...رنگ ميبازد .به بيان
ديگر ويژگي توحيدي و متعالي انديشه امام باعث گرديد که صفات دروني و بيروني وي
به «وحدت فکر و سلوک» منجر شود؛ وحدت و يگانگي خط اسالمي که در آن عرفان از
شريعت فاصله ندارد بلکه در اليههاي آن نفوذ ميکند تا حرکت را ريشهدارتر و عميقتر
سازد .ضمن اينكه شريعت در مس��ائل فردي صرف محدود نميگردد بلکه تمام مسائل
زندگي را با تمام ابعاد کوچک و بزرگش و در تمام زمينهها دربر ميگيرد.
تحليل نادرس��ت از الگوي تعامل تمدنها و نگرش نس��بي بر بني��اد پيشفرضهاي
شرقشناسي وارونه به مقوله تمدن اسالمي -ايراني ،دومين ايراد نظري و تطبيقي اين
گروه تحقيقي است .اين تحليلها به ايران باستان اصالت تاريخي داده و دوران اسالمي
را بر اساس آن تعريف ميکند و اس��تمرار تمدن ايراني را در آن ميکاود ،بيآنكه تمدن
اسالمي را در صورت استقاللي آن ببيند که عناصر تمدن پيشين را در خود هضم کرده
و صورتي نوين بر عناصر جزئي آن زده اس��ت .تنها با بهره از نگاه کالن و استقاللکاوانه
است که ميتوان تعامل تمدنها و بازتاب آنها را از جمله در انتقال و تحول انديشههاي
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 .1ذبيحاهلل نعيميان ،همان.
 .2همان.
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سياسي دريافت .چنانچه سطح تحليل را نيز از تمدنمحوري فروتر آورده و به ديدن بستر
و خاستگاه فرهنگي -اجتماعي به عنوان زمينههاي تمدني بسنده کنيم ،باز هم نميتوان
به سادگي صورت استقاللي و ويژگيها و مسائل زمانه را فراموش کرد 1.به زعم رجايي
چهار خصيصه آرمانگرايي ،جهانشمولي ،ايرانيگرايي و مردمگرايي ايدئولوژي انقالب
از تعامل انديشه انقالبي امام خميني در بافتار ايراني شکل گرفته است .ظاهر اين تحليل
نقصي ندارد .اين مؤلفههاي هويتبخش از تعامل دو تمدن اسالم و ايران ايجاد ميشوند،
اما چه نوع تعاملي؟ با همان کارويژهها؟ هر چند تبادل سنتهاي فرهنگي ميان تمدنها
و ملتها ش��ايع و رايج بوده و هس��ت ليكن نبايد فراموش کرد که هر گاه تمدني بتواند
گفتمان خود را نسبت به ساير تمدنهاي از قبل موجود برتري دهد ،يا اجزاي آن تمدنها
را طرد ميکند يا اگر هم بپذيرد آنها را در نسبتي تنظيم ميکند که هماهنگ با اهداف
آرماني آن باشد .با اين حساب حتي اگر در مقام شناسايي اين اجزا گفته شود که ريشه
آنها به تمدني ديگر باز ميگردد ،طرفي بسته نخواهد شد؛ چه جايگاه و نسبتي که اين
ال در تمدن
اجزا در تمدن اخذکنندهشان اشغال کردهاند ،کارويژهاي متمايز از آنچه قب ً
ال متعلق به تمدني ديگر بودهاند
مادر داشتهاند ،دارند و در اين صورت از اينكه اين اجزا قب ً
نبايد پنداشت که ضرورتاً همان کارويژهها را دارند .در غير اين صورت پذيرش آن عناصر
ديگر به معناي گزينش نخواهد بود و به گونهاي پذيرش تحميلي خواهد بود .تلقي مذکور
گاه بدين معناست که آموزههاي اسالمي از ظرفيت تمدني محدودي برخوردار بوده و
به شدت نيازمند اخذ عناصر تمدني از تمدن پيشين اما پيشرفته ايراني بوده است .اين
تصوير همان چيزي است که رجايي و رمضاني ميپسندند .اين تحليل غلط در شرايطي
صورت ميگيرد که انقالب اس�لامي با تکيه بر همين عناصر جديد تمدن اسالمي رقم
ميخورد .در واقع خاس��تگاه ديني ايرانزمين نه تنها گونهاي از مقاومت عيني سنت را
در برابر ابعاد دينستيز مدرنيته سامان داد ،بلكه بستر استمداد هويت ملي ايرانيان را از
چشمانداز ديني رقم زد و در مجموع س��نت مقاومتي را به صورت فراگير در برابر تجدد
در خاطره جمعي ايرانيان مس��لمان بر جاي گذاشت 2.مقاومت سنت در برابر تجدد نيز
ابعاد مختلفي داشته است .يكي از اين ابعاد راهبرد اقتباس همراه با تصرف است و كارآمد
هم بوده است كه همواره از س��وي روحانيون و عالمان دينباور و اصالتخواه سده اخير
مورد توجه بوده است .اما در مقام آسيبشناس��ي عملي اين راهبرد نظري معطوف به
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عمل شايد بتوان گفت كه بيشتر اين تالشها به تصرف خرد معطوف بوده است .راهبرد
نظري برونرفت از دام اقتباس ناپخته تنها اين نيس��ت كه دست به تصرفهاي خرد و
موردي بزنيم بلكه بايد در بس��تر امكانها و ظرفيتهاي تاريخي در مسير تصرف كالن
به ويژه تصرف در مباني بنيادهاي تمدن وارداتي حركت نمود؛ يعني راهبرد تأس��يس
عقالنيت نوين .در واقع امام خميني و انقالب اس�لامي به طور كل ضمن برخورد سلبي
با عناصر تمدن غرب ي��ك رويكرد ايجابي و در عين حال واقعنگر برپا كردند .ايش��ان با
نگاه بنيادجويانه ماهيت يكپارچه تمدن غرب را ش��ناخته ،و ب��ا تصرف كالن در آن به
معناي پيدايي مؤلفهها و عناصري نو دست يازيدند .توجه دوباره به ماهيت «عقالني و
همهفهم بسياري از مؤلفههاي سياسي تمدن جديد ،اين نكته را روشنتر ميكند 1».بر
اين اساس ،راهبرد تأسيس عقالنيت هدايتشده و هدايتگر ديني -سياسي كه بنياد
ساماندهي جديدي در حوزه تمدنسازي است ،بر اساس جهتدهي كالن ديني شكل
2
نميگيرد و راهبردي اس��ت كه در مقام رويارويي با مدرنيته ميتوان بدان توجه كرد.
چنين رويكردي حاصل باور اساسي به آموزههاي ديني است .از آنجا که شاخص اصلي
فلسفه انقالب اسالمي ،در انديشه امام قابل تحقيق است و امام در شاخص انديشه تعالي
قرار ميگيرد ،لذا ايشان فرآيند نوسازي و غربي شدن کشور را در چهارچوب و گفتمان
مدرن مورد پرس��ش قرار نداد؛ چراکه اصوالً انقالب ،در افق عالم مدرن قرار نداشت و از
طرفي انقالبي پستمدرن ،به معنايي که در غرب مصطلح است نيز محسوب نميشد .با
اين ديدگاه چهارم که مذهب مختار اين تحقيق ميتواند باشد ،ميتوان به سراغ صورت
مسئلهاي در نظريهپردازي غرب رفت.
بنابراين تقليل خاستگاه فلسفه ديني -سياس��ي امام خميني به بافتاري صرفاً ايراني،
بدون در نظر گرفتن ظرفيت تمدن اسالمي در تعامل با تمدنهاي ديگر در بازشناسي
فلس��فه سياس��ي امام به عنوان زيربناي انديش��ه صدور ،تناقضات تحليلي را در آراي
نظريهپردازان موجب ميشود که مس��ير تبيين راهبرد صدور را به کلي تغيير ميدهد؛
بهطوري که اين هدف سياست خارجي به وس��يلهاي صرفاً مبارزهجويانه در برابر غرب
تقليل داده ميش��ود .در نهايت هم راهبرد صدور نميتواند تداوم پي��دا کند ،بنابراين
ناموفق عمل ميکند .در قسمت بعدي ابعاد مختلف صدور انقالب اسالمي از منظر همين
نويسندگان بررسي ميشود و کاستيهاي اين ارزيابي که ريشه در برداشت سطحي آنها
 .1همان ،ص.168
 .2همان.

از انديشه امام دارد مشخص ميگردد.

ج .تقليل خاستگاه ديني و انديشگي صدور انقالب به خاستگاه سياسي و مبارزهجويانه

مفهوم «صدور» انقالب کليديترين مفهوم روشي کتاب انقالب ايران و بازتاب جهاني
آن است؛ نويس��ندگان ميکوش��ند تا پش��توانه نظري و تاريخي براي آن ايجاد کنند.
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اسپوزيتو معتقد است که صدور انقالب ،هدف دوم نظام بوده است و به شکل مستقيم يا
الهامبخش عمل کرده است و روح اهلل رمضاني ،سهگانه سياست (معناي صدور) ،اهداف
و وس��ايل (ابزارها) را در طرح خود براي تحليل سياست خارجي انقالب اسالمي به کار
برده است .ما نيز ذيل اين مفاهيم ،درباره انديش��ه صدور به بحث خواهيم پرداخت .به
نظر ميرس��د نويس��ندهها چه به لحاظ نظري و چه به لحاظ تطبيق اين انديشه دچار
لغزشهايي شدهاند؛ در اين بخش ديدگاه ايشان ارزيابي ميشود.
خلط مفهوم بازتاب (تيتر اصلي کت��اب) و مفهوم صدور در امت��داد نگاه تعميمگراي
نويس��ندگان ،اولين لغزش نظري در تبيين انديشه صدور اس��ت .انقالبهاي بزرگ با
تولدشان بازتاب پيدا ميكنند .نقش تولدشان مساوي است با بازتاب آنها .لذا انقالبهاي
بزرگ داراي ايدئولوژيهاي فراملي هستند .وقتي ايدئولوژي فراملي دارند ،آنچه در اينجا
به ايدئولوژي تبديل شده ،در ديگر جاها هم همين كاركرد را پيدا ميكند و طبعاً با اين
شرايط مش��ترك ميتواند منجر به يك انقالب دوباره در مكان دوم شود .بنابراين ،اين
صدور نيست؛ اين بازتاب است؛ چون از ش��رايط مشابه طبعاً نتايج مشابهي برميخيزد.
پس اگر فيالمثل در كش��وري به خاطر فاصله طبقاتي و مناسبات خاص سرمايهداري
شرايط به سوي انقالب ماركسيستي پيش ميرود ،اين امكان خود به خود در كشوري
كه از شرايط مشابهي برخوردار است مطرح خواهد بود كه تحت تأثير نتايج اين كشور،
رو به سوي انقالب بياورد .از سوي ديگر حتي در جوامع اسالمي نيز مفهوم تأثيرگذاري
انقالب اسالمي ،معني گستردهتري از آنچه اين نويس��ندگان تلقي کردهاند ،دارد .اين
ال
بازتاب فقط بدين معني نيس��ت که حتماً بايد در آن کشورها نيز انقالبي -آن هم کام ً
تحت فرماندهي ايران! -روي دهد ،بلکه بدين معناس��ت که انقالب ما از ابعاد متفاوتي
توانسته است در آنها تأثيرگذار باشد .به طور مثال در فلسطين ،لبنان ،افغانستان و ديگر
کشورهاي اسالمي که خود درگير جنگ بودهاند ،بيشتر صبغه ضد امپرياليستي انقالب
اسالمي و در کشورهايي که خود با حاکمان مس��تبد و عمدتاً دستنشانده خود درگير
بودهاند ،بيش��تر صبغه آزاديخواهي و استقاللطلبي آن ،در کش��ورهايي که در وضع
انفعال نسبت به يکي از ايسمهاي شرقي و غربي بودهاند ،بيشتر پيام اصالت به خويشتن
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اسالمي انقالب اسالمي و ...تأثيرگذار بوده اس��ت .در نگاه اسپوزيتو ،رجايي و رمضاني،
ي بازتاب انقالب توضيح داده ميشود.
مفهوم و پديده صدور انقالب در اين چهارچوب کل 
گرچه رابطه نزديکي بين بازتاب و صدور انقالب وجود دارد ،اين دو يکس��ان و مترادف
نيست؛ زيرا بازتاب اثر طبيعي و خودکار انقالب است که نيازي به طراحي و تصميمگيري
سياس��ي ندارد؛ اما صدور انقالب مبتني بر اراده و تصميمگيري سياسي است و بر پايه
طرح و برنامه مدوني صورت ميگيرد.
دومين خطاي تحليلي اين نويس��ندگان ،تقليل اهداف و خاستگاه ديني و انديشگي
صدور انقالب اسالمي به خاستگاهي سياس��ي و مبارزهجويانه ميباشد .رجايي با توجه
به س��ر مقالهها ،روزنامه و خطبههاي نماز جمعه ،بر آن اس��ت که در نخستين روزهاي
انقالب فکر صدور انقالب نزد مردم زنده بود؛ سياس��ت صدور انق�لاب ارتباط وثيقي با
ايدئولوژي حاکم بر انقالب دارد .ايدئولوژياي حاوي اصول جدي از جمله تأکيد مجدد
بر اسالم به مثابه شيوه تمامعيار زندگي ،عدم اعتقاد به جدايي دين از سياست ،اعتقاد
به اينكه قدرت مس��لمانان نيازمند حاکميت اس�لام اس��ت ،معرفي دوباره شريعت به
مثابه طرح اس�لامي جامعه مطلوب و تمايل به نبرد (جهاد) عليه تمام ناراستيها حتي
اگر به شهادت منجر شود 1.اين برداش��ت از سياس��ت صدور بهظاهر درست است ،اما
اشکال اينجاست که ايدئولوژي به مثابه يک ابزار تلقي شده و مبنا و جهانبيني اهداف،
سياستها و ابزار صدور در نظر گرفته نميشود .به همين پايه است که بندهايي از قانون
اساسي جمهوري اسالمي ايران ،به مقوله صدور انقالب پرداخته است .در مقدمه قانون
اساسي ،انقالب اسالمي مدلي براي پيروزي همه مستضعفان بر مستکبران دانسته شده
و از امت واحد جهاني و نجات ملل محروم س��خن ميگويد .همچنين در اصل سوم بند
 ،16از حمايت بيدريغ از مس��تضعفان جهان و تعهد برادري نسبت به همه مسلمانان
س��خن به ميان آمده اس��ت .در اصول 152و  153نيز بر حمايت از مب��ارزه حقطلبانه
مستضعفان در برابر مستکبران تأکيد شده اس��ت .برخالف ديدگاه نويسندگان ،صدور
انقالب اسالمي در چهارچوب نظام انديش��گي امامخميني و انقالب اسالمي به صورت
تبيين و ترويج افکار و انديشههاي انقالب اسالمي از طريق آگاهيبخشي و رهاييبخشي
ملتهاي مس��لمان و مس��تضعف جه��ان تعريف ميگ��ردد .مفهوم ص��دور انقالب به
معناي ترويج انديشه انقالب اسالمي اس��ت که متضمن آگاهيبخشي و رهاييبخشي
ديگران نيز است .تفکري که ميتواند الهامبخش س��اير ملتها براي آزادي و رهايي از
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انقالب اسالمي طرح عالم جديدي را
پي افکند .در اين طرح ،عالم ديني يا
عالم اسالمي نيرو و جان تازه گرفت
و رشد هر چه بيشتر آن ،جا و فضا
را براي عالم غربي تن گتر م يکرد؛
دليلش هم اين است که بنياد عالم
غربي بر سکوالريسم استوار است،
اما طرح عالم ديني ،بر عالم قدس
و حضور قدسيان در زندگي اين
جهاني استوار است .اين نگاه بدون
شک در تقابل با عالم مدرن مبتني بر
سکوالريسم واقع ميشود و لذا فلسفه
انقالب اسالمي در طرح عالم ديني،
در تعارض جدي با عالم جديد مبتني
بر سکوالريسم قرار ميگيرد
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ساختارهاي سلطه و سرکوب در سطوح داخلي
و خارجي قرار گيرد .چون ملتهاي مسلمان و
مستضعف از راه درک و شناخت دقايق و حقايق
فلسفه فکري انقالب اسالمي به شرايط موجود
داخلي و بينالملل��ي و وضعيت مطلوب در اين
دو س��طح آگاهي مييابند .نتيج��ه عملي اين
خودآگاهي نيز تالش براي عملي س��اختن اين
نظام فکري است که رهايي آنان را از ساختارهاي
سلطه و سرکوب مهيا ميکند .بنابراين تعاريف،
پديده صدور انقالب يک انديشه و تفکر اسالمي
است و محدود به سياستها ،اهداف و ابزارهاي
تعريفش��ده در تفکرات انديش��هورزي مدرن
نميش��ود .اين معنا از صدور انقالب اس�لامي
بر اين باور و واقعيت اس��توار اس��ت که انقالب
اسالمي ايران و رهيافت صدور ،فراتر از يک حادثه تاريخي و پديده سياسي -اجتماعي
(به زعم رمضاني ،بحران گروگانگيري و عزل بنيصدر منجر به اتخاذ سياس��ت صدور
شد) 1،يک نظام فکري -فلسفي و حرکت تمدني است؛ يعني انقالب اسالمي مجموعهاي
از گزارهها و احکام منطقي مرتبط و نظام معنايي اس��ت که نظم سياس��ي -اجتماعي و
رويهها و رفتارهاي خاصي را مشروع و ممکن ميس��ازد؛ زيرا انقالب اسالمي ايران يک
رويداد تاريخي نيست که در  22بهمنماه  1357پايان پذيرفته باشد؛ بلکه دستهاي از
ايدهها ،انگارهها ،گزارهها ،باورها ،مفاهيم ،مقوالت و معاني است که به حيات سياسي-
اجتماعي جامعه انساني معنا ميبخشد و رفتار و رويههاي اجتماعي -سياسي را توليد
و بازتوليد ميکند .بنابراين ،پيروزي انقالب اس�لامي ايران پاي��ان آن نبود ،بلکه لحظه
تولد آن بود که تاکنون نيز ادامه و استمرار يافته اس��ت .اين امر بدان معناست که همه
ويژگيها ،آرمانها و ارزشهاي انقالب اس�لامي ايران به عنوان يک تحول سياس��ي-
اجتماعي در نظامانديش��گي انقالب اسالمي بازتوليد ش��ده و تداوم مييابد .از اينرو،
تفکر انقالب اسالمي نيز مانند خود انقالب ،تفکري اسالمي ،فرهنگي ،معناگرا و معنوي
است .افزون بر اين انقالب اسالمي ايران ب ه عنوان يک گفتمان سياسي ،ماهيتي فراملي،
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رهاييبخش ،جهانشمول و الهامبخش دارد .با وجود اين ،انديشه صدور داراي الگويي
است که بر اساس آن اهداف و استراتژيهاي خود را ساماندهي ميکند .بنابراين فهم
درست اين الگو ضروري است.
الگوي صدور انق�لاب در چهارچوب دکتري��ن «امالقراي اس�لامي» تعريف و تعيين
ميشود .اين امر بدان معناس��ت که الگوي صدور انقالب بر پايه ايده «انقالب مستقر»
ماهيتي مس��المتآميز ،الگوپردازانه ،فرهنگي و گفتماني دارد .اما در اين دوره ،بر بعد
رهبري امالقرا در جهان اسالم و رسالت جهاني آن تأکيد و تمرکز ميشود؛ زيرا موقعيت
و مرکزيت جمهوري اسالمي ايران به عنوان امالقرا گر چه مستلزم حفظ بقاي آن است،
بقاي آن نافي رس��الت و مسئوليت فراملي آن نسبت به ساير مس��لمانان و مستضعفان
نيست؛ ب ه طوريکه تثبيت و تحکيم انقالب اسالمي در قالب جمهوري اسالمي ايران به
معناي فراموشي و غفلت از رسالت جهاني و انساني انقالب اسالمي نيست بلکه برعکس،
تقويت جمهوري اسالمي تکليف و وظيفه آن در قبال ساير ملتها و انسانها را افزايش
ميدهد .از اينرو الگوي صدور انقالب ماهيت��ي برونگرا مييابد که معطوف به محيط
پيراموني و بيروني جمهوري اسالمي است .بر اين اس��اس سياست خارجي جمهوري
اس�لامي ،ماهيتي مطالبهجويانه ميياب��د که صدور انقالب را ض��روري و حتي حياتي
ميسازد .با وجود اين الگوي صدور انقالب اسالمي همچنان مسالمتآميز باقي ميماند.
سومين مشکل تحليلهاي نابسنده در بررسي انديشه صدور ،تعيين ابزارها و اهداف
پذيرششده در چهارچوبهاي فکري و نظري ساختار موجود غربي در نظام بينالملل
ميباشد .در س��اختارهاي فکري و نظري مدرن تبيين سياست خارجي ،سطح تحليل،
دولت است و عقالنيت حاکم بر آن عقالنيت ابزاري (هزينه -فايده) ميباشد و هر گونه
فعاليتي خارج از اين محدوده يا مخالفت با آن به آرمانگرايي راديکال معني ميش��ود.
در البهالي اين تحليلها ،اين ترديد مطرح ميشود كه ايران و انقالب اسالمي ديگر در
پي صدور انقالب نيست و از اصول و ارزشهاي انقالبي خود دست برداشته است .همين
ترديد و شبهه بسياري از تمايالت و گرايشهاي حركتهاي اسالمي به سوي انقالب را
سست كرده است .اما نظر صحيحتر آنكه ايران از اصول و ارزشهاي انقالبي خود دست
بر نداشته و صدور انقالب منسوخ و متروك نش��ده بلكه طي ادوار مختلف شكل صدور
انقالب تغيير كرده است .ايران بعد از جنگ به ويژه بعد از خرداد  ،۷۶شاهد يك نوزايي
در تفكر سياسي و فرهنگي بوده است .هشتمين كنفرانس سران كشورهاي اسالمي در
آذر  ۱۳۷۶و حضور بيسابقه سران و مقامات عاليرتبه  ۵۵كشور عضو سازمان كنفرانس
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اس�لامي در تهران و نيز برگزاري اجالس مقدماتي اتحاديه بينالمجالس كش��ورهاي
اسالمي در خرداد  ۱۳۷۸با حضور طيف وس��يعي از كشورهاي اسالمي در اين نشست،
مهمترين نش��انههاي حركت ايران به س��وي اصالح روابط خود با كشورهاي اسالمي و
اخذ طريقي جديد براي تبليغ و صدور انقالب به شمار ميآيد؛ چنانچه به اعتقاد رمضاني
کاربرد مفاهيمي چون جدال خير و ش��ر -بدون توجه به مبناي ديني اين مفاهيم -در
مبناي سياس��ت خارجي را چرخش اساسي در سياس��ت خارجي ايران از شکل موازنه
(پذيرش نظام بينالملل) تلقي کرده که منافع ملي ايران را به خطر مياندازد .او باور دارد
که ارتقاي منافع ملي انقالب اسالمي با پذيرش مشروعيت نظام بينالملل و حفظ توازن
قوا (خالف اصل نه شرقي نه غربي) امکانپذير است 1.تحليل در يک فضاي نظري بسته
ال متفاوت از سياست خارجي کشوري با هنجارها و
و ديکتهشده با مباني و مفاهيم کام ً
ارزشهاي ديني و فراملي منجر به محدود کردن ادبيات فکري به مرزهاي جغرافيايي
و ملي شده و سرانجام ناموفق بودن اهداف آن را در پي خواهد داشت .صفت «اسالمي»
جمهوري اس�لامي ايران معرف مجموعه هنجارها و ارزشهايي است كه تعيينكننده
منافع و اهداف و چگونگي هدايت سياس��ت خارجي ميباش��د .به زعم رمضاني ،قانون
اساسي ايران ،نشانگر وجهه اسالمي سياست خارجي پويا و مبارزهجويانه است؛ زيرا هدف
آن اتحاد دنياي اسالم و گسترش حاکميت خداوند بر روي زمين است .اينگونه تحليل
نابسنده است ،از اين جهت که نپذيرفته است که کش��ورهاي غربي بر اساس الگوهاي
رفتاري خود ،هر گونه انسجام و همبس��تگي هويتي را از کشورهاي اسالمي زدودهاند؛
بنابراين الزم است تا نظام سياسي انقالب بر س��اختاري شکل گيرد که بتواند از هويت
اسالمي دفاع نمايد و جلوههايي از مقاومت در برابر تهديدهاي منطقهاي و بينالمللي را
بازتوليد نمايد .تالش براي تأمين و تحقق هويت اسالمي را ميتوان به عنوان اصليترين
آموزه سياس��ت خارجي ايران در دوران پس از انقالب اسالمي دانست .بر مبناي چنين
رهيافتي ،اسالمگرايي به عنوان آموزهاي محسوب ميش��ود که ميتواند همبستگي و
انسجام در ساختار اجتماعي ايران را به وجود آورده و زمينههاي هويتسازي در جهان
اسالم را پيگيري نمايد .لذا اتخاذ راهبرد مقاومت بر ضد نظام سلطه ،ديگر در چهارچوب
استراتژي مداخله و کاربرد وسايل غير مسالمتآميز ،به زعم رمضاني ،نميگنجد.
رهيافت تعاملگراي ضد نظام س��لطه تعيينکننده نوع اهداف و ابزاري اس��ت که در
پيگيري انديشه صدور انقالب اسالمي از کارايي بااليي برخوردار است .اين رهيافت در
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چهارچوب انديشه ديني انقالب است و داراي دو مشخصه است؛ از يکسو بر تعاملگرايي
سياس��ت خارجي ايران تأکيد داش��ته و از س��وي ديگر بر مقاومت در برابر تهديدهاي
راهبردي توجه دارد .شاخصهاي تعاملگرايي ضد نظام سلطه به عنوان نشانههايي از
جهتگيري و نقش ملي سياست خارجي ايران محسوب ميشود .بهرهگيري از چنين
رهيافتي ،جلوههايي از همبستگي ،انس��جام و اعتماد به نفس در جهان اسالم را ايجاد
خواهد نمود .مؤلفههاي يادشده بر اس��اس رهيافتهاي فرااثباتي در روابط بينالملل،
داراي ش��اخصها و نش��انههاي فرهنگي ،ايدئولوژيک هويتي و راهبردي خواهد بود.
پيوند اين مؤلفهها ميتواند زمينههاي اجتماعي در س��اختار سياسي ايران را به وجود
آورد .از سوي ديگر ،تعاملگرايي هويتي -سياسي در عرصه منطقهاي منجر به ارتقاي
نقش ملي جمهوري اسالمي در حوزه جغرافيايي همجوار ايران ميشود .روابط و تعامل
جمهوري اسالمي با کش��ورهاي منطقه پس از جنگ ،بر اس��اس اتخاذ چنين راهبرد و
روشي صورت گرفته است و برخالف نظر اسپوزيتو به معناي چرخش در هدف کانوني
ال گفته ش��د ،صدور انقالب يک انديشه است که بر
صدور نيست؛ زيرا همانطور که قب ً
اساس موقعيتهاي مختلف فقط تغيير تاکتيک ميدهد .دليل اصلي چنين مسئلهاي
هم اين است که پس��وند مؤلفههاي هويتي ،ژئوپليتيک و سياس��ي در فضاي انقالبي را
بايد اصليترين عامل ش��کلگيري زيرس��اختهاي مقاومت در سياست خارجي ايران
دانست .اين امر ويژگيهاي انقالب ايران را از س��اير انقالبهاي سياسي پس از جنگ
دوم جهاني متمايز ميس��ازد .بنابراين از آنجا که بر اساس الگوي تعاملگراي ضد نظام
سلطه ،جمهوري اسالمي ايران يک بازيگر اجتماعي نقشمحور است که بر پايه منطق
تناسب يا اقتضا در سياست خارجي عمل ميکند؛ به گونهاي که جمهوري اسالمي در
تصميمگيري سياست خارجي ،صرفاً به نتيجه گزينههاي انتخابي نميانديشد ،بلکه بر
اساس هويت و نقش ملي اتخاذي به انتخاب گزينه و تصميمگيري دست ميزند.
خلط مفهوم بازتاب با مفهوم صدور ،تقليل خاس��تگاه ديني و انديشگي صدور انقالب
اسالمي به خاستگاهي سياسي و ستيزهجويانه و تعريف و ترسيم اهداف و استراتژيهاي
صدور انقالب در فضاي فکري ساختار سلطه نظام بينالملل از کاستيها و بدفهميهاي
نظري اين محققان در توصيف سياس��تها ،اهداف و ابزار راهبرد صدور انقالب اسالمي
ميباشد .نتيجه چنين تلقيهاي نادرستي از اصل راهبرد صدور اين است که کل چنين
هدفي زير سؤال رفته و مقطعي تلقي گرديده و سرانجام موفقيت آن نيز مورد ترديد واقع
شود؛ لذا ديگر جايي براي ارزيابي ساختار و شرايط بينالمللي -عوامل خارجي -در مهار

راهبرد صدور انقالب باقي نميماند؛ بنابراين بخش بعدي به توضيح اين مهم اختصاص
مييابد.
د .غفلت از عناصر خارجي در مهار سياست صدور انقالب اسالمي
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بازتاب انقالب اس�لامي بر جهان اس�لام بر اس��اس فرضيه اصلي کتاب به دو صورت
مس��تقيم و غير مس��تقيم انعکاس پيدا کرد .نويسندگان بازتاب مس��تقيم را به مفهوم
مداخلهگر تعبير ميکنند و بازتاب غير مس��تقيم را به دو صورت الهامبخش (نقش الگو
داشتن) و تقويتکننده جنبشهاي از پيش موجود باز ميشناسانند .سپس دادههاي
خود را بر پايه اين تقسيمبندي تنظيم کرده و دست به تحليلزده ونتيجه ميگيرند که
انقالب تأثير محدود و ناموفق داشته اس��ت .اين ادعا را با تکيه بر دو دليل خاصگرايي
ش��يعي -ايراني و درک نادرس��ت و ع��دم توجه رهب��ران انقالب ب��ه زمينههاي بومي
جنبشهاي اسالمي توضيح داده و مستدل مينمايند .استداللهاي ايشان در اينباره
به يکسري از رويدادها و حوادث تاريخي خاص و گزينششده مستند ميگردد .لذا در
اين بخش از ارزيابيها سه موضوع تقسيمبندي ايشان از گونههاي تأثيرگذاري انقالب
اسالمي ،داليل ايش��ان در پذيرش تأثير ناموفق انقالب اسالمي و ناديده گرفتن عوامل
خارجي در مهار سياست صدور مورد مداقه قرار ميگيرد.
برداشت تقليلگرايانه و کژتابانه مفهومي از شيوههاي مستقيم و غير مستقيم صدور
انقالب اسالمي نخستين ايراد اين بخش از تحليلهاي نويسندگان اين کتاب است .اين
تقسيمبندي از شيوههاي صدور به خودي خود اش��کال ندارد .ايراد اساسي به برداشت
مفهومي و مصاديق اين طبقهبندي برميگردد .به بيان روشنتر ،تعبير بازتاب مستقيم
به مداخله و بازتاب غير مس��تقيم فقط به شتاببخش��ي جنبشهاي اسالمي و نمونه
کلي عمل کردن ،خدشهپذير است .خاستگاه چنين تعبيراتي به ناديده گرفتن ماهيت
ال هويدا اس��ت -برميگردد.
اس�لامي انقالب -از عنوان کتاب بازتاب انقالب ايران کام ً
ال سطحي و گذرا نش��ان ميدهد انقالب اسالمي از آغاز با تأكيد بر رشد
يک بررسي کام ً
و ش��كوفايي فردي و اجتماعي و در س��ايه آموزههاي اس�لامي پديد آمد و نويدبخش
اعتالي تمدن و فرهنگ اس�لامي و انتقال ويژگيهاي آن به ديگر تمدنها و فرهنگها
ميباشد .بنابراين در يك تقسيمبندي راهبردي در عين واقعگرايي و متناسب با زمان
و مكان ،ميتوان تأثير انقالب اس�لامي بر جهان و جنبشهاي اسالمي را به دو صورت
بيان كرد؛ يكي ش��يو ه مستقيم و ايجادي و ديگر تأثير غير مس��تقيم و ايجابي و سلبي؛
يعني بازتاب مستقيم را به ايجاد يک انديشه و عمل سياس��ي -اجتماعي و بازتاب غير
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بازتاب انقالب اسالمي بر جهان

اسالم بر اساس فرضيه اصلي کتاب مستقيم را به اثرگذاش��تن و گسترش يک فکر
به دو صورت مستقيم و غير مستقيم و عمل يا رد آن تعبير کرد .با اين تقسيمبندي
انعکاس پيدا کرد .نويسندگان بازتاب راهبردي نتيجهاي ک��ه از تأثيرگذاري انقالب
مستقيم را به مفهوم مداخل هگر تعبير اسالمي گرفته ميشود ،ديگر محدود و ناموفق
م يکنند و بازتاب غير مستقيم را به نيس��ت؛ بلکه با کم��ي تأم��ل در رويدادهاي
دو صورت الها مبخش (نقش الگو مختلف در س��طح جهان تأثير شگرف انقالب
داشتن) و تقويتکننده جنبشهاي از اس�لامي در تمامي عرصهها بهخصوص عرصه
پيش موجود باز م يشناسانند .سپس نظريهپردازيهاي غربي و س��طح افکار جهان
دادههاي خود را بر پايه اين تقسيمبندي اسالم آشکار ميش��ود .اتخاذ چنين راهبردي،
تنظيم کرده و دست به تحليلزده و ارزيابي و تأثيرگ��ذاري انقالب اس�لامي را به
نتيجه ميگيرند که انقالب تأثير محدود
گونهاي ديگر رقم ميزند و نشاندهنده کاستي
و ناموفق داشته است
تحليلهاي اين اثر نيز ميباش��د .با اين اوصاف
الزم است که مهمترين تأثير ايجابي و سلبي انقالب اسالمي در گستره جهاني و نه فقط
در جهان اسالم ،بازنمايانده شود تا پوشالي بودن اين تحليلها را در عدم موفقيت راهبرد
صدور انقالب نشان دهد.
مرکزيتزدايي از تفکر مادي غرب و مرکزيت دادن به آموزههاي ديني در همه عرصهها
نمونه کامل موفقيت راهبرد صدور انقالب اس��ت که از نگاه نويس��ندگان اين مجموعه
مقاالت دور مانده است .نويسندگان يادشده به دليل جهل در ماهيت انقالب اسالمي،
اوالً بازتاب آن را فقط به جوامع اس�لامي محدود کرده و ثانياً در همان جوامع اسالمي
هم بازتاب را فقط در مواردي جستوجو کردهاند که مستقيماً گروه يا جرياني به نوعي
وابستگي به ايران اسالمي داشته باش��د .اين در حالي است که اوالً نظر به ماهيت ديني
انقالب اسالمي ،نبايد محدوده تأثيرگذاري آن را به گستره جوامع اسالمي منحصر کرد.
استدالل اين است که در جهان قرن بيس��تم که اساساً بشر از دين روي برتافته و بر اين
1
گمان است که ديگر عصر دين و توان آن در اداره حيات سياسي -اجتماعي بشر گذشته،
انقالبي با اتکا به دين روي داده و ب ه طور طبيعي اولين پيام آن اين است که حتي در قرن
بيستم نيز ميتوان به دين تکيه کرد و با اتکا به آن ،تحول و پويايي ايجاد نمود .به دنبال
اين پيام ،در بسياري از دانش��گاههاي معتبر اروپا و امريكا کرسيهاي دينپژوهي و در
 .1احمد رهدار ،نظريههاي ناتوان« ،پگاه حوزه».
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بيرون از دانشگاهها ،مؤسسات دينپژوهي رشد روزافزوني يافتند 1.اين امر نيز ميتواند
يکي از بازتابهاي مهم جهاني انقالب اسالمي دانسته شود که ب ه کلي از نگاه نويسندگان
مقاالت کتاب اس��پوزيتو به دور مانده اس��ت .در واقع امام خميني و انقالب اسالمي به
طور كل ،ضمن برخورد سلبي با عناصر تمدن غرب يك رويكرد ايجابي و در عين حال
واقعنگر برپا كردند .ايشان با نگاه بنيادجويانه ،ماهيت يكپارچه تمدن غرب را شناخته
و به تصرف كالن در آن به معناي پيدايي مؤلفهها و عناصري نو دس��ت يازيدند .توجه
دوباره به ماهيت «عقالني و همهفهم بس��ياري از مؤلفههاي سياسي تمدن جديد ،اين
نكته را روشنتر ميكند 2».انقالب اسالمي انديشههاي رايج را به چالش كشيد و آنها را
در سطح پديدههاي تاريخي درآورد و زمينه به حاشيه راندن اين نوع نگاه را فراهم آورد.
دومين موضوع نارسايي تحليلها اين است که اس��پوزيتو و گروه تحقيقي او دو دليل
خاصگرايي و فرقهگرايي شيعي و درک نادرست رهبران از زمينههاي بومي رستاخيز
اسالمي را داليل صدور ناموفق و تأثير محدود انقالب اسالمي در جهان اسالم ميدانند.
اين داليل از جهات گوناگون خدشهپذيرند که به ترتيب به موارد ترديدپذير اين داليل
اشاره ميشود.
خاصگرايي شيعي ،اولين دليل مؤلفان در ناموفق بودن نفوذ انقالب اسالمي ايران و
مهار راهبرد صدور آن است .اين نوع استدالل از دو جهت تأملبرانگيز است.
نکته اول ،اين اس��تدالل برگرفته از نگاه تقليلگرايانه و زمينهگرا (تاريخي صرف) به
اسالم و مذهب شيعه خصوصاً است .به اين معنا که براي مذهب شيعه ظرفيت ايجاد يک
حرکت کالن و تمدني فارغ از هويت قومي و قبيل��هاي نميتوانند تصور کنند .به تعبير
بابي سعيد شرقشناسي وارونه براي اسالم (از جمله مذهب شيعه) يک هويت قوميتي
تصور ميکند؛ يعني مذهب شيعه در دل پيوندها و تضادهاي قومي جاي دارد و يك مرز
و نشان قومي است .اسپوزيتو نوشته است:
در حاليكه تصورات زيادي در سراس��ر جهان اس�لام در حال جوالن
بود ،موفقيتهاي انقالب ايران ،ش��ماري از حكومتهاي مس��لمان را
بيمناك كرد .ش��يعيان در ساير كش��ورهاي خليج[فارس] و پاكستان
كه اقليت مهمي را تحت حكومت س��نيها تشكيل ميدادند ،جسورانه
هويت فرقهاي خودشان را اظهار كرده ،مراس��م عبادي خود را به جاي
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آورده ،نارضايتي خود را از حكومت موجود بيان نمودند .در همين زمان،
حكام مسلمان و مخالفان اسالمي با «شبه خميني» خواندن دشمنان
خويش ،دولت ايران را به دليل نفوذ بيجا در سياست داخلي خود متهم
1
ميكردند.
در واقع نسبيتگرايي راه شرقشناسان وارونه در روش تحليل اين نويسندگان ،منجر
به اين استدالل ميش��ود که اس�لام در هر طرحبندي داراي معناي جديدي است و با
مشاهده نظامها و طرحبنديهاي مختلف اسالمي از قبيل انقالب اسالمي ،نظام اسالمي
در عربستان ،ليبي ،عراق ،افغانس��تان و ...نميتوان از يک اسالم واحد نام برد .در نتيجه
انقالب اسالمي به علت داشتن ايدئولوژي ش��يعه به مرزهاي خودش محدود ميشود،
زيرا داراي مرز قومي و طرح متفاوت از دين است .در حاليکه با يک نگاه کالن تمدني
و استقاللکاوانه ميتوان تعامل بين گروههاي اس�لامي با انقالب اسالمي و بازتاب آن
را از جمله در انتقال و تحول انديش��هها و الگوهاي سياس��ي دريافت .برخالف تصور و
تحليلهاي اين محققان ،چيزي که از انقالب اس�لامي در ميان جوامع مسلمين نمود
داش��ت ،فرهنگ مقاومت عليه فرهنگهاي معاند و مخالف است .نکتهاي که اين گونه
نظريهپردازان غربي از آن غفلت کردهاند اين است که انقالب اسالمي ايران ،در داخل مرز
ال شيعي -البته با رعايت حقوق ديگر مذاهب اسالمي و حتي اقليتهاي
خود انقالبي کام ً
ال اسالمي است .از همينرو است که در
ديني غيراسالمي -و در بيرون از آن انقالبي کام ً
قانون اساسي جمهوري اسالمي ه م بر ضرورت وحدت جهان اسالم و هم بر مذهب شيعه
به عنوان مذهب رسمي ايران تأکيد شده است.
ناديده گرفتن عنصر «شرايط زمان و مکان» در انديش��ه سياسي شيعه دومين نکته
قابل تأمل در زمينه خاصگرايي ش��يعي انقالب اسالمي اس��ت .اين نظريهپردازان هم
مذهب شيعه را با مذهب تسنن مقايس��ه کرده و به ماهيت اجتهادي اين مذهب توجه
نميکنند .در تفکر سياسي انديشمندان ش��يعي از جمله امام خميني ،توجه به شرايط
زماني و مکاني پيدايش يک تفکر و يک پديده از اهميت ويژهاي برخوردار است .به عنوان
نمونه فضايي که در آن انديشمندان شيعي خود را در تنگناي چيرگي انديشههاي اهل
سنت ميديدهاند ،نحوه بازگويي انديشههايشان به صورت خاصي بوده است .همانگونه
که از سوي ديگر ،نيازمند طرح نظري انديش��ههايي بودهاند که نياز زمان اقتضاي آنها
را داشته است .به عنوان نمونه ،بررسي نظري «تقيه» و شيوه «دينداري نهانروشانه»
 .1جان .ال .اسپوزيتو ،همان ،ص.53
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داراي اهميت خاصي بوده اس��ت .نمونه ديگر اينكه با توجه به وجود اکثريت س��ني در
جهان اسالم ،انديشمنداني مانند امام خميني انديشههاي شيعي و انقالبي را در قالبي
فلس��في و فرامذهبي صورتبندي نمودهاند .فرازماني بودن اين تفکر مطلبي است که
خود نويسندگان اين اثر هم به آن اشاراتي داشتهاند؛ «نداي وحدت اين نهضت به زبان
كلي اسالمي بيان ميشد و براي گروههاي مذهبي به خصوصي طرح نميگرديد .با اين
حال ،در عراق توجه و عالقه به انقالب از آغاز گستره محدودتري داشت؛ بهگونهايكه
هم حكومت و هم شهروندان به يكسان به جنبش به چشم نهضتي مشخصاً شيعهگرايانه
مينگريستند 1».نکته بسيار مهم در اينجا اين است که برخالف برخي از تلقيها که بر
اساس نگاه تاريخمندانه شديدي ،ساختههاي شريعتمداران را بيش از دادههاي دين
ميدانند ،خاستگاه انديشهها را يکسره به اقتضاي شرايط زماني و مکاني ،تنزل ندهيم.
آري ،شرايط مختلف در ادبيات و نحوه طرح بحث ،تأثير چشمگيري دارند و حتي در اصل
پيدايي انديشهها نيز تأثير دارند ،اما نبايد خاستگاه تمام انديشهها را تاريخمند تلقي کرد.
بنابراين رويکرد تقليلي و تبعي به مذهب شيعه و ناديده گرفتن عنصر زمان و مکان در
بازشناسي انديشه سياسي شيعي موجب خاصگرا و فرقهاي خواندن انقالب اسالمي در
تبيينها ميشود .اين ايجاب به ناموفق خواندن نفوذ انقالب اسالمي ختم ميشود .البته
اين مقوله ،تنها دليل اين مؤلفان براي اين نتيجهگيري نيس��ت .درک نادرست رهبران
انقالب اسالمي از زمينههاي بومي جنبشهاي اسالمي آخرين و اساسيتري دليل آنها
ميباشد که در قسمت ذيل ارزيابي ميگردد.
درک نادرست رهبران انقالب اسالمي از زمينههاي بومي جنبشهاي اسالمي ،دومين
دليل نظريهپردازان اين پژوهش در پاس��خ به چرايي نفوذ ناموفق انقالب اس�لامي در
جوامع اسالمي است .محور تبيينهاي هدف صدور انقالب اسالمي بر اين نکته متمرکز
است که پديده انقالب اس�لامي در متن خيزش جهاني اسالمي روي داده است و از آن
تأثير پذيرفته است؛ لذا ارزيابي هدف سياست خارجي آن نيز بايد در بستر اين جنبشها
ارزيابي ش��ود .به زعم نويس��ندگان اين مجموعه ،جنبشهاي اسالمي در جهان اسالم
يک مسئله دروني و واکنشي به مشکالت ناشي از اجراي برنامههاي نوسازي و به دنبال
هويتجويي از سرخوردگي غربي اس��ت .بنابراين تأثير انقالب اسالمي در جهان اسالم
را محدود به تقويت و شتاببخشي فعاليتهاي ظاهري اين جنبشها ميدانند .ايشان
اين نحوه از بازتاب انقالب را ناشي از درک نادرست رهبران انقالب اسالمي از زمينهها و
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بستر ايجابي جنبشهاي اسالمي ميدانند .سرانجام نتيجه ميگيرند که حکومتهاي
مستقر در جهان اس�لام اقدام به برطرف کردن زمينههاي نارضايتيها کرده ،بنابراين
از نفوذ ايران کاسته ش��ده است .اين نحوه س��نجش با اس��تناد به چنين دليلي داراي
مشکالت نظري است که ريشه آن به همان رويکرد شرقشناسي وارونه اين نويسندگان
برميگردد .لذا در اينجا به تبيين چند ايراد محتوايي بس��نده ميش��ود .عدم توجه به
دگرگوني ماهوي در خاستگاه معرفتي جنبشهاي اسالمي و خلط مبحث بنيادگرايي
با احياگري اسالمي و غفلت از عناصر بيروني و بينالمللي در مهار راهبرد صدور انقالب
اسالمي از مهمترين اين کاستيهاست.
عدم توجه ب��ه دگرگوني ماهوي در خاس��تگاه معرفتي جنبشهاي اس�لامي و خلط
مبحث بنيادگرايي با احياگري اسالمي ،اولين ايراد اساسي عبارتپردازيهاي موجود
در نادرست خواندن درک رهبران ايران اس��ت .به باور نويسندگان اين کتاب ،خاستگاه
همه جنبشهاي اخير اسالمي درونزاست .آنها واکنشي به بحرانهاي مختلف سياسي-
اجتماعي و فرهنگي ناشي از اجراي برنامههاي نوس��ازي در زمينه و بافت تاريخيشان
هستند .صاحبنظران مسائل جهان اس�لام مفاهيم متعددي را براي فهم جنبشهاي
اسالمگرا به كار بردهاند؛ مفاهيمي همچون بنيادگرايي اسالمي ،اسالمگرايي راديكال،
اسالم سياسي ،بيداري اسالمي و...؛ اما بسياري از اين مفاهيم نتوانستهاند دركي درست
نسبت به جنبشهاي اسالمگرا ايجاد كنند .يکي ديگر از کژتابيهاي نظري مؤلفان اين
اثر در مورد پيامد صدور انقالب اسالمي نيز نوعي «خلط مبحث» بين واژه «بنيادگرايي»
در نظريهپردازيهاي اين پژوهش معموالً با مورد ظاهرا ً مشابه احياگري اسالمي است که
در تطبيق نارسا و نسبتي نامعقول دچار بدفهمي و عدم دقت علمي ميشوند .تطبيق واژه
«بنيادگرايي» بر واژه احياگري اسالمي در قياس و نسبت نامعقول با سلفيگري دنياي
اهل سنت و سنتهاي غير شيعي ميباش��د .مفهوم بنيادگرايي متعلق به جنبشهاي
ديني پروتس��تانهاي امريكا بوده اس��ت و به كار بردن اين مفهوم درباره جنبشهاي
ال
اسالمي كه داراي اهداف و ريشههاي متفاوت با پروتس��تانهاي امريكا هستند ،كام ً
اشتباه ميباشد .بابي س��عيد معتقد اس��ت بنيادگرايي نميتواند تبيينکننده تجديد
حيات اسالم باشد و آن را توضيح دهد و تحليل نمايد و از آن به اسالمگرايي تعبير نموده
و مينويسد :اسالمگرا کسي است که هويت اسالمي خود را در مرکز عمل سياسي خود
قرار ميدهد .به عبارت ديگر اسالمگرايان کساني هستند که براي تفکر درباره سرنوشت
سياسي خويش از تعابير اس�لامي استفاده ميکنند و آينده سياس��ي خود را در اسالم

به واقع اگر اعالم جمهوري
اسالمي نتوانسته است الگوي
وابستگي تاريخي اين کشور
را بشکند ،چه دليلي داشت که
قدر تهاي بزرگ اين همه به
تالطم بيفتند و به هر وسيلهاي در
راه سرنگوني آن تالش کنند؟!
همين نگراني نشان از دگرگوني
دارد که با موارد گذشته تاريخ
ايران متفاوت بوده است
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ميبينند .چنانچه بخواهيم مفهوم بنيادگرايي را به
گروههاي اسالمگرا نس��بت دهيم ،تمامي گروههاي
موجود در جهان اسالم از صدر اسالم همگي بنيادگرا
هستند؛ زيرا خواهان بازگشت به اصول اوليه قرآن و
سنت ميباشند .به عبارتي روشنتر اسالم تفكيكي
بين دين و سياست قائل نشده بود كه امروزه عدهاي
بخواهند اسالم را سياسي كنند .اسالم از همان ابتدا
سياس��ي بوده و هيچ وقت امور دنيا و آخرت را از هم
ديگر تفكيك نميكند .نويسندگان در اين تحليلها
در امتداد نگاه شرقشناس��ي خود ،جنبش اس�لامي را با توجه به زمينههاي بومي آنها
پخش کرده و يک کليت واحد را نفي ميکنند .به همين دليل مشكالت مفهومي ايجاد
ش��ده و مفهوم بنيادگرايي براي تبيين ماهيت جنبشهاي اس�لامي نارساس��ت؛ زيرا
جنبشهاي اسالمگرا جنبشهايي هستند كه به دين اسالم به عنوان يك برنامه زندگي
نگاه كرده و تالش ميكنند تا در ابعاد مختلف سياسي و اجتماعي اين برنامهها را پياده
1
كنند.
تبيين نقشي تقويتکننده و ش��تاببخش براي انقالب اسالمي در بازخيزي جنبش
اسالمي تقليلگرايانه و عدم درک ماهيت دگرگونشده اين جنبشهاست و همانطور
كه گفته شد بابي سعيد به زيبايي اين نارسايي را توضيح ميدهد:
يکي از جالبترين تفاس��ير زبيده اين اس��ت که عليرغم اتکاي امام
خميني ب��ر مفاهيم سياس��ي م��درن ،گفتمانش بدون ذک��ر هرگونه
دکترينهاي سياسي مدرن ،منحصرا ً در عبارت نظريه سياسي اسالمي
خالصه ميش��ود .همين امر ،آنگونه ک��ه زبيده بح��ق ميگويد ،امام
2
خميني را از ساير متفکران سياسي مسلمان اخير ممتاز ميکند.
بابي سعيد در ادامه در يک تقسيمبندي معتقد است اين گفتمان امام خميني در برابر
گفتماني قرار دارد که در پي ارايه يک اسالم تدافعي است و از افراد برجسته آن ميتوان
به محمد عبده ،شريعتي و مودودي اشاره کرد .او در مقايسهاي توصيفي درباره گفتمان
امام خميني مينويسد:
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ال رد کرد .وي
برخالف اينها امام خميني اين گفتمان تدافع��ي را کام ً
نميخواهد که اس�لام را درون س��نتي از تاريخ در حال پيشرفت جاي
دهد که در آن دس��تاوردهاي عمده به عنوان مواردي اساس��اً ملهم از
اسالم بازتوصيف شوند .امام خميني س��عي نداشته که ادعا کند اسالم
دموکراسي واقعي است يا اينكه اس�لام بر سوسياليسم اولويت دارد ،يا
اسالم با علم سازگار اس��ت و غيره .در کار وي هيچ تالش آشکاري براي
پيوند دادن يا حتي پرداختن به مفاهيم سياسي مرتبط با گفتمانهاي
1
ناسيوناليسم ،مارکسيسم و ليبراليسم ديده نميشود.
بنابراين اگرچه جنبشهاي اس�لامي تقريباً از اوايل قرن حاضر در جهان اسالم آغاز
شدهاند ،اما حقيقت اين است كه وقوع انقالب اسالمي ايران بار ديگر اين جنبشها را احيا
كرد .جنبشهاي اسالمي بعد از انقالب اسالمي بهطور مستقيم يا غير مستقيم از انقالب
اسالمي اثر پذيرفتهاند .انقالب اسالمي نش��ان داد كه با تكيه بر تعاليم و احكام اسالمي
ميتوان قيام كرد و با مبنا قرار دادن ايدئولوژي اسالمي ميتوان حكومت تشكيل داد و
آن را اداره كرد .اين الگو براي حركتهاي اسالمي كه عمري در بوته نقد و آزمايش به سر
بردهاند ،جذابيت خاصي داشت .لذا جوانان و مبارزان در كشورهاي اسالمي به گونهاي
سعي كردند با الهام گرفتن از انقالب اسالمي دست به اقدامات مهمي بزنند و اساساً تأثير
بر حركتهاي اسالمي ،يكي از فرآيندهاي اساسي انقالب اسالمي به حساب ميآيد كه
با عنوان صدور انقالب از آن نام برده ميشود .روشن اس��ت كه صدور انقالب به معناي
فيزيكي و جغرافيايي آن نيس��ت ،بلكه نوعي الگودهي و الهامبخشي براي جهان اسالم
مدنظر است .بنابراين انقالب اسالمي سرزمينهاي ديگران را مطمحنظر قرار نداده است،
بلكه ميخواهد تا ايدئولوژي خود را به خارج از مرزهايش صادر كند .ش��ايد بزرگترين
دستاورد انقالب اسالمي ايران در س��طح بينالمللي اين باشد كه توانسته است زندگي
سياسي امت اس�لام را به يك مركز و كانون نوين و دايمي مبدل سازد .امروزه ايران به
صورت مركز سياسي و جهانبيني همه مس��لمانان قلمداد ميشود .انقالب اسالمي در
ايران بار ديگر موجب استقرار و نظارت بر تاريخ -يا حداقل بخشي از آن -شده است .به
عبارت ديگر انقالب اسالمي ايران نشانگر بازگشت قدرت سياسي اسالم است .واقعيت
امر نيز همين است كه قدرت سياسي اسالم تجديد شده است تا نقش خود را در صحنه
 .1همان ،ص.130

سياست جهان بازي كند 1.خالصه اينكه بهرغم تحليلهاي ناصواب اين مجموعه مقاالت
از تأثير محدود انقالب اسالمي و نفوذ ناموفق آن در جهان ،تبيين کاستيهاي نظريههاي
آنها روشن ساخت که بازتاب انقالب اس�لامي هم در سطح نظريات و هم در سطح امور
سياسي بسيار گسترده بوده و است .البته روند اين تأثيرگذاري گاهي کند و گاهي سريع
بوده است .اين مس��ئله از س��ويي به حرکت تمدني و کالن اين انقالب برميگردد و از
سوي ديگر به موانع و سياستهاي مهار اين انقالب از سوي نظام سلطه و ساختار بسته
بينالملل بازميگردد که اين مورد در ميان تحليلهاي اين کتاب غايب است .در بخش
بعدي به اين موانع اشارهاي کوتاه ميشود.
ي
پروژه اسالمهراس 
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پروژه اسالمهراسي يکي ديگر از ترفندها و سياس��تهاي غرب به خصوص امريکا در
مهار راهبرد صدور انقالب اسالمي است .با فروپاش��ي كمونيسم و اضمحالل آن ،بلوك
غرب به يكباره از خالي شدن صحنه احساس نگراني كرد؛ بنابراين تالش كرد تا خطر
سبز را جايگزين خطر قرمز كند .از اين لحظه بعد بنيادگرايي اسالمي به عنوان يك نياز
حياتي براي غرب مطرح ش��د .محققان غربي همگام با سياستمدارانشان اين سياست
را دنبال كردهاند .ارايه تئوري «برخورد تمدنها» خالي از اين ش��ائبه نميتواند باشد.
همواره آنان چنين وانم��ود كردهاند« :براي غرب مواجهه بع��دي ،يقيناً از ناحيه جهان
اسالم خواهد بود ...ما با روحيه و حركتي فراتر از سطح مسائل و سياستهايي كه ساير
حركتها به دنبال آن هستند ،روبهرو هس��تيم .اين اوضاع چيزي جز برخورد تمدنها
نيست .ممكن است اين مسئله غير منطقي تصور شود ،ولي بيترديد يك واكنش تاريخي
است كه رقيب ديرينه ما يعني اسالم ،بر ضد ميراث يهودي -مسيحي و سكوالريسم از
خود نشان ميدهد ».گستردگي نظريهپردازي غرب نيز به سمت اين پديده ،نه به اين
دليل که در گوش��هاي از جهان يک اتفاق بزرگ و عجيبي رخ داده است؛ بلکه نگراني و
دلواپسي نسبت به تزلزل الگوي بزرگ غربي اس��ت که آنها را به چنين تحرک وسيعي
واداشته است .شکاف و تزلزلي که اين انقالب در بنيانها و شالودههاي تفکر غرب ايجاد
کرد ،عظيمتر از آن بود که نظام پژوهش��ي غرب نس��بت به آن بيتفاوت باشد .غرب از
انتقام خدايي ميترسد که در رنسانس به زمين زد و در نيچه مرگش را اعالم نمود .فلسفه
تاريخي که عصر روشنگري مفروض ساخت و آن را بنيان انسان و دنياي مدرن قرار داد،
از روندي حکايت داشت که بشريت به جبر ،خواه ناخواه آن را طي خواهد نمود .سيري

که بسيار زود پايان خود را به زبان فوکوياما اعالم کرده و برنامه آن را تمامشده تلقي کرد.
تفکر مدرن به طور قطع پذيرفته بود که س��ير تاريخ در حرکت به سمت هر چه ضيقتر
کردن قلمرو تصرف خدا و شريعت او در حيات بشري و تعيين سرنوشت اوست و در مقابل
نويدبخش توس��عه روزافزون تصرف بشر در سرنوش��ت خويش و تغيير نظام خلقت در
جهت منافعش است؛ تا جايي که به «سکوالريزه شدن» ايده پيشرفت نيز فکر ميکرد.
به واقع اگر اعالم جمهوري اسالمي نتوانسته است الگوي وابستگي تاريخي اين کشور را
بشکند ،چه دليلي داشت که قدرتهاي بزرگ اين همه به تالطم بيفتند و به هر وسيلهاي
در راه سرنگوني آن تالش کنند؟! همين نگراني نشان از دگرگوني دارد که با موارد گذشته
تاريخ ايران متفاوت بوده اس��ت .تالشهاي بينتيجهاي که امري��کا براي نجات يکي از
بزرگترين سودآورهاي خويش در پيش گرفت ،چيز کمي نبود که بتوان آنها را ناديده
گرفت؛ بلکه تا مدتها رهبران امريکا از سوي سياستمداران اين کشور و ديگر کشورهاي
قدرتمند مورد اعتراض قرار ميگرفتند که چرا با سياستهاي اشتباه خود چنين کشور
سودآوري را از دسترس آنها دور ساختند.
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جنگ ايران و عراق

راهبردگران امريکايي فضاي «تهديد»سازي را احساس کردند و بر آن شدند که به مهار
انقالب اسالمي روي آورند و براندازي رژيم انقالبي را نيز در دستور کار خود قرار دادند.
جنگ هشتساله عراق عليه ايران ،برجستهترين و کاراترين راهبرد طراحيشده در اين
راستا بود که بعد رقيقشده برخورد نظامي مجموعه نيروهاي مخالف را در چهره صدام
حسين تکريتي در مقابل ايران اسالمي به نمايش مينهاد« .برخورد نظامي» مستقيم
عراق عليه ايران را به واقع بايد در چهارچوب فرمول حاکم بر فعاليتهاي راهبردي در
استفاده از قدرت که در آن اين قاعده حاکم اس��ت که بايد با کمترين هزينه ،بيشترين
مقدار سود را به دست آورد ،نوعي «تهديد» نظامي غير مستقيم نيروهاي پشتيبان صدام
به حساب آورد؛ که در کنار استفاده از قدرتهاي سياسي ،اقتصادي و فرهنگي جهت به
زانو درآوردن رژيم نوپاي حاکم بر ايران ،از «تهديد» نظامي نيز از اين طريق بهره بردند.
اما «جنگ ناخواسته» از يکسو پيوستگي آرماني و از سوي ديگر گسستگي را از نگرش
امنيت مثبت رقم زد .جنگ انگيزههاي مليگرايانه و ملي را تا حدودي احيا کرد و تالش
در بازتعريف مليت در چهارچوب «امنيت آرماني» صورت پذيرفت« .تماميت ارضي»
و حفظ آن به همراه واژه «ميهندوستي» در دانشواژهاي فقهي «امالقري» مأوا گزيد و
وارد آحاد تعريفي امنيت ملي شد .در جنگ «دگر» ما صرفاً عراق نبود ،ما تماميت کفر

را در مقابل خود ميديديم .جنگ بين دارالسالم و دارالحرب بود.
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کژتابيهاي نظري و مفهومي محققان غربی در فهم انقالب اسالمی

 .2تناقضات موجود در تحليلها
سومين اش��کال عمده نهفته در کنه تعبيرات و دادهپردازيهاي مؤلفان اين اثر وجود
تناقضات متعدد در رد ادعاها و فرضيه اساس��ي آن ميباش��د .اين تناقضات محورهاي
مختلف را پوش��ش ميدهد .تحليلهاي موجود ،به ش��کلهاي مختلف ،از بيان صريح
و پررنگ بازتاب و تأثير انقالب اسالمي در ديگر جوامع اس�لامي طفره رفته است .اين
در حالي است که با تأمل در همان مقدار مطالب ذکرش��ده در مقاالت کتاب اسپوزيتو
ميتوان بعضي از مظاهر مهم بازتاب انقالب ايران در کشورهاي اسالمي را به شرح ذيل
مشاهده کرد:
بعد بيدارکنندگي و آگاهيبخش��ي انقالب اس�لامي (کش��ورهاي خلي��ج) ،تقويت
اسالمگرايان ،ايجاد نفرت عمومي نس��بت به اس��راييل که در مخالفت علني با پيمان
کمپديويد تبل��ور يافت ،جا افت��ادن ايده ضرورت تغيير در س��ازمان سياس��ي مصر،
الهامگيري از انقالب ايران و ستايش مستمر آن (مصر) ،معمول شدن اصالحات اسالمي
به دستور معمر قذافي (ليبي) ،جس��ارت يافتن در بيان خواستههاي اسالمي ،مخالفت
با اس�لامزدايي و تقويت گروههاي اس�لامي از جمله جامعه حفظ قرآن کريم (تونس)،
تأسيس «جبهه آزاديبخش مس��لمان بحرين» در پي تبليغ آقاي مدرسي (بحرين)،
پذيرش رهبري روحاني ايران ،استفاده از تصاوير حضرت امام -که نماد و مظهر انقالب
ديني ما در خارج از کشور است -در نشريات ،منازل و اماکن عمومي متعلق به حزباهلل
و قرار گرفتن اصول و آرمانهاي انقالب اس�لامي ايران در جايگاه اس��تراتژي حزباهلل
(لبنان) ،تشكيل اتحاد هشتگانه احزاب تش��يع در برابر اتحاد هفتگانه احزاب سني،
ايجاد و تشديد روحيه مقاومت ديني آنها در برابر شوروي و ايجاد فضاي امن و بيمخاطره
براي مجاهدان و خانوادههاي آنها در ايران (افغانستان) ،رشد نهاد ،انجمنها و مدارس
اسالمي ،رش��د تقاضاها و درخواس��تهاي متناس��ب با فرهنگ ايراني ،نهادينه شدن
رسمي آموزشهاي اسالمي ،تقاضاي برچيده شدن مرز رسمي ميان ايران و آذربايجان
شوروي و( ...شوروي) ،تقويت شدن «جبهه آزاديبخش ملي مورو» و نيز تقويت ساير
اس�لامگرايان؛ به گونهايکه فرد فون درمهدن در کتاب جنبشهاي اسالمي مالزي و
اندونزي و ارتباط با ايران مدعي شده است« :اسالم در هيچ جاي ديگري چنين پيروزي
قاطعي بر نيروهاي غرب نداشته است» (شرق آسيا).
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موارد يادشده فقط بعضي از اعترافاتي است که نويس��ندگان مقاالت کتاب اسپوزيتو
براي جفتوجور کردن تحليلهاي انحرافي و تحريفي خود مبني بر بازتاب اندک ،کم و
احياناً منفي انقالب ايران در سرزمينهاي اسالمي ،ناگزير از اعتراف بدانها شدهاند .اين
موارد عالوه بر اينكه بخش کمي از تأثيرات و بازتابهاي انقالب اسالمي در کشورهاي
اس�لامي را نش��ان ميدهد و بهطور حتم موارد واقعي اين تأثيرات به مراتب بيشتر از
اينهاس��ت ،اغلب مصاديق جزئي ،کوچک و غير محوري بازتابهاي اين انقالب است.
به نظر ميرسد از سر تعمد ،تالش شده تأثيرات کالن ،مس��تمر و بنياديني که انقالب
اسالمي در اين کشورها داشته است ،ناديده گرفته شود.
همچنين بحث را در موردهاي مطالعه طوري شروع ميكند كه گويا انقالب ايران تنها
عامل مسلط و مؤثر بر مورد مطالعه بوده است ،سپس با كشاندن بحث به زواياي مختلف
به اين نتيجه ميرس��د كه تأثير انقالب ايران بسيار اندك و ناچيز بوده است .براي مثال
در مورد كش��ورهاي عربي و خليجفارس نهايتاً به اين نتيجه ميرسد كه ايران تأثيري
در آن كشورها نداشته است؛ زيرا شائبه فرقهگرايي شيعي در انقالب ايران وجود داشته
است .اين قاعده در تمامي مباحث كتاب مشاهده ميشود .گويا بحث را از تأثير انقالب
ايران شروع ميكند ،س��پس با اس��تدالل از زواياي مختلف تأثير انقالب ايران را ناچيز
جلوه ميدهد.
نتيجهگيري
تحليلهاي مؤلفان از بازتاب انقالب اس�لامي در جهان از چند جهت خدشه و ترديد
ميپذيرد؛ نخست ،الگوي نظري و روششناسي ايشان است که دو مشکل اساسي دارد.
اول ،نگاه تبعي و واکنش��ي به فرهنگ و مذهب به عنوان عامل مسلط در انقالب و دوم،
س��طح تحليل خرد و تاريخي در مقابل رويکرد کالن و تمدن��ي در فهم ماهيت انقالب.
فهم ماهيت انقالب اسالمي در امتداد نگاه شرقشناسي وارونه ،دومين ايراد اساسي اين
کتاب است که خود آن سه مشکل اساسي دارد .ابتدا برداش��ت عرفي و کارکردگرايانه
از دين و مذهب؛ دوم ،تحليل نسبي از مفهوم سنت شيعي در تضاد با تجدد و سرانجام،
تقليل خاستگاه دين انقالب به کنشي سياسي از عمده اين ايرادات هستند .تحليل ابعاد
و پيامدهاي انقالب اسالمي نيز دو دسته ايراد داشت .اول ،سطح تحليل خرد و تاريخي
که خود شامل چهار کاستي نظري و تطبيقي ميشود و دوم ،وجود تناقضات مختلف در
بررسي فرضيه از اساسيترين اين تحليلها بودند.

