A Quarterly for Shi‘ite Studies
Vol. 12 / No.3
Autumn 2014

حسن تالشان /استاديار مجتمع آموزش عالي شهيد محالتي
حسن احمدي /کارشناس ارشد علوم سياسي
محمد دهقاني /کارشناس ارشد تاريخ تشيع

چکيده
وقوع انقالب اسالمي ايران ،آثار عميق ،گسترده و متفاوتي بر نظريهپردازان غربي
گذاشت و در عصري که حضور دين در جامعه پايان يافته تلقي ميشد ،چالشهاي
فراواني را براي دنياي غرب ايجاد کرد و در پي آن ،موجي از نظريهپردازان غرب
توجه خود را به انقالب ايران معطوف ساختند .از آنجا که مذهبي بودن انقالب
اسالمي ،يکي از ويژگيهاي آن بهشمار ميرود ،و با توجه به پيروي اکثريت مردم
ايران از مذهب تشيع ،برخي از نظريهپردازان انقالب اسالمي ،اين پديده را با چنين
ديدگاهي مطالعه کردهاند .مستشرقان پس از يک غفلت طوالني ،به نقش و اهميت
مکتب تشيع و کارايي آن در رويدادهاي سياسي و اجتماعي در ايران پي بردند و
اعتراف کردند که چه پتانسيلي در مذهب تشيع و اعتقادات شيعيان نهفته است.
انديشمندان غربي در مورد انقالب ايران ،نقش مذهب را بسيار چشمگير ميدانند که
توانسته است گروههاي غيرمذهبي يا شبهمذهبي را نيز تحت تأثير خود قرار دهد.
مکتب تشيع با معارف عميقي چون اعتقاد به مهدويت ،وجود روحانيون و مراجع و
رهبري ديني ،عاشورا ،شهادت ،وحدت و اتحاد توانسته است بزرگترين انقالب قرن
را رقم بزند که درک اين انقالب براي بسياري از انديشمندان دشوار است.
کليدواژهها :انقالب ايران ،شيعه ،عاشورا ،مستشرقان ،مهدويت.



مقدمه
پيروزي انقالب اسالمي اي ران نظري هه اي انق الب را دگرگ ون س اخت و م وجي از
نظريههاي جديد پيرامون پديدة انقالبها را به ادبيات سياسي جهان وارد کرد .محور
اصلي اين حرکت و انقالب ،عنصري به نام مذهب است که پشتوانة آن ،نهاد فکري و
تاريخي شيعه است .امام خميني  ،در اوج ناباوري تحليلگران ب ينالملل ي ،ب ا عقاي د
مذهبي که غرب آنها را کهنه و قرون وسطايي ميدانس ت جه ان را تک ان داد.
(حاجتي ،1831 ،ص )83انقالب اسالمي ايران ضمن طرح اسالم بهعنوان نيروي ي جدي د
در جهان مدرن ،نظرية پايان دورة دين را بهچالش کشيد و ثابت کرد که نهتنها دورة
دين و باورهاي مذهبي بهپايان نرسيده است ،بلکه مذهب ميتوان د ب همثاب ه ني روي
تحولزا در جوامع ،ايفاي نقش کند« .اوجگيري خيزش مذهب و انقالب ،سراسر جهان
را درنورديد و دنياي غرب بهدليل انقالب ايران ،ب ار ديگ ر اس الم را کش د ک رد».
(همان ،ص)88

بسياري از پژوهشگران ،پ س از آگ اهي از نق ش ت اريخي م ذهب در تح والت
سياسي ـ اجتماعي جامعة ايران از جمله انق الب ،اي ن پدي ده را ب ا چن ين دي دگاهي
مطالعه کردهاند که از ميان متغيرهاي انقالب (نظريههاي توطئه ،مشکالت اقتص ادي،
مدرنيزه کردن ايران و ،)...اساسي ترين عامل کدام اس ت .تحقي ق و بررس ي نظ رات
مستشرقان دربارة ابعاد گوناگون انقالب اسالمي ب ا ش ناختي ک ه از خط وف فک ري،
ساختار ذهني و روشهاي کاري آنان در دست است ،جاي تأمل دارد.
اين انقالب ،عظمت خود را از اسالم و مکتب تشيع دارد و اين همان ام ري اس ت
که حتي ناظران غربي هم نمي توانند آن را کتمان کنن د .پروفس ور آنم اري ش يمل
( ،)Anne Marie schimmelدانشمند و مستشرق برجستة آلماني بيان ميکن د :آنچ ه
مرا خيلي ناراحت کرده و آزار ميدهد ،اين است که شخص نبي گرامي اس الم در
غرب بسيار ناشناخته است .عدة کمي در اروپا هستند که ميدانند ايشان حلقة عش ق
ميليونها مسلمان است»( .روزنامة اطالعات)1831 ،
ماکس وبر ) ،)Max Weberنخستين انديشمندي بود که در دنياي غرب به نق ش
دين و مذهب در انقالبها توجه کرد .وي در ديدگاه خود ،بر نقش نظ ام عقي دتي و



تأثير آن که بر کنش افراد ،تأکيد ميکند .از نظر وي ،بهرهکشي طبقة حاکم از طبق ة
محروم و محکوم در جامعه ،در بستر انديش ه و تفک ر در جامع ه معن ا م يياب د .در
برداشت وبر ،دين و نظامهاي عقيدتي بر نحوة ادراک نيز تأثير ميگذارد .بنابراين ،در
جوامع غربي ،آنجا که مذهب پروتستان مسلط است و ارزشه اي طبق ة ک ارگر ب ر
اساس آموزههاي مذهبي شکل ميگيرد ،احتمال بروز انقالب جامعهگرايانه کم اس ت.
بهنظر وبر ،نقش انديشهها در ک نش و واک نش جوام ع متف اوت اس ت( .وب ر،1811 ،
ص)898

گروهي از نويسندگان که انقالب اسالمي و ويژگيهاي آن را تحليل و تبيين
کردهاند ،به نقش شريعت در اين پديده ،توجه ويژهاي داشته و در تفسيرهاي خود به
آن پرداختهاند .پيروزي انقالب را ميتوان گوشهاي از قدرت اسالم و تشيع دانست و
به آن مباهات کرد؛ انقالبي که با پيروزي خود نظر اغلب تحليلگران انقالب اسالمي
ايران را بهخود جلب کرد و ناظران خارجي را بهحيرت انداخت .آرنولد توينبي
( ،(Arnold Toynbeeمورخ معروف انگليسي ،از معدود کساني است که در دنياي
غرب تجديد حيات و عظمت تمدن اسالم و برقراري حکومت اسالمي را با عنوان
«پان اسالميسم» از ديدگاه خود پيشبيني کرده بود( .محمدي ،1813 ،ص .)81تعبير
آرنولد توينبي ،همان تعبيري ديليپ هيرو ) ،(Dilip Hiroنويسندة هندي است:
«بسياري از مفسران ،ايران را بهعنوان يک نمونهاي از احياي اسالمي که جهان اسالم
را در طول دهههاي گذشته دربر گرفته ،بيان ميکنند»( .همان ،ص )888او در خصوص
موفقيت و پيروزي انقالب اسالمي ميگويد« :يک شگفتي (حتي) براي انقالبيون بود؛
همان طوري که براي شاه و حاميان خارجياش بود»( .همان ،ص )811و «ظهور امام
خميني رحمت اهلل عليه بهعنوان رهبر بالمنازع حرکت انقالبي ،شگفتي عمدهي
ديگري بود( ».همان ،ص)813
دکتر منصور معدل استاد دانشگاه انگلستان معتقد است که؛ «ويژگي اصلي انقالب
ايدئولوژي است .تصور انقالب ايران بدون توجه به نق ش اس الم ش يعي در ايج اد و
تداوم جنبش انقالبي 31و تأثير آن در شکل گي ري پيام دهاي انقالب ي ،بسيارمش کل
است»( .معدل ،1813 ،ص)38



ميشل جانسون ) (Mishelle Johnsonدربارة انقالب اي ران اظه ار داش ت :م يت وان
بهطور حتم گفت که انقالب اي ران نخس تين پي روزي مس لمين ب ر غ رب ،از ق رن
شانزدهم به اي ن ط رف محس وب م ي ش ود و نکت ه اينجاس ت ک ه اس الم ،عام ل
هدايتکنندة اين انقالب بود و ه ي ي ک از عوام ل تأثيرگ ذار غرب ي در آن نقش ي
نداشتند .در واقع ،اين انقالب عظمت خ ود را از اس الم و مکت ب تش يع دارد و اي ن
همان امري است که حتي ناظران غربي هم نميتوانند آن را انکار کنند .پرسش اصلي
در اين پژوهش اين است ک ه از دي دگاه مستش رقان ،مکت ب تش يع چ ه نقش ي در
پيروزي انقالب اسالمي ايران داشته است؟
تعريف مفاهيم
انقالب« :انقالب عبارت است از تالش موفق يا ناموفق که بهمنظور ايجاد تغييراتي در
ساخت جامعه از طريق اعمال خشونت انجام ميگيرد»( .جانس ون ،1838 ،ص )11ارائ ة
تعريفي دقيق از انقالب ،آسان نيست .بهطور کلي ميتوان انقالب را اين گونه تعري د
کرد :انقالب ،دگرگوني بنيادي در همة زمينههاي اجتماعي ،اخالقي ،اقتصادي ،حق وقي
و بهويژه سياسي است نسبتب ه آنچ ه پ يش از انق الب اس توار ب وده اس ت؛ و اي ن
دگرگونيها هميشه با سرنگوني نظام سياسي حاکم پيش ميآيد و اغل ب ب ا کاره اي
خشونتآميز و خونريزيها همراه است( .عبدالحميد ،1811 ،ص)831
شيعه« :کساني که از علي پي روي ک رده و ب ه ط رفداري از آن حض رت ،ب ا
دشمنان او مبارزه کرده و پس از او ،از فرزندان او که جانشين آن حضرت ب ودهان د،
پيروي کردهاند»( .طبرسي ،1833 ،ج ،11ص« )81کساني که جانشيني پيامبر اک رم را
حق اختصاصي خاندان رسالت دانسته و در اخذ معارف اسالم ،پيرو مکتب اه لبي ت
(امامان شيعه) ميباشند»( .طباطبايي ،1831،ص)83-83
مستشررر « :مستش رق در لغ ت ،ب همعن اي روش ن و تاب ان و ش رقش ناس
(= خاورشناس) است؛ و به کس ي ک ه درم ورد مس ائل مش رقزم ين تحقي ق کن د،
مستشرق گويند»( .دهخدا ،1811 ،ج ،18ص)81381



عوامل مؤثر در پيروزي انقالب اسالمي
پرسش اساسي اين است که چرا مردم ايران پس از ي ک ق رن ت الش ب راي م درن
شدن ،در برابر مدرنيته قيام کردند؛ در حالي که ب هص ورت طبيع ي م يبايس ت در
غرب که مهد مدرنيته است ،چنين اتف اقي رخ م يداد؟ عل ت اي ن ام ر را باي د در
غ رب
مذهب تشيع جستوجو کرد؛ زيرا مذهب شيعه خصوصياتي دارد که فرهن
فاقد آن اس ت .انديش ة ش يعي و آم وزهه اي آن ب ود ک ه باع د ش د بس ياري از
انديشمندان سکوالر براي تحليل انقالب ،دربارة اسالم و تشيع و نقش آن در پيروزي
انقالب تحقيق کنند .در اين مقاله برخي از اين ديدگاهها مورد بررسي قرار ميگيرد:
 .1الگوي مهدوي
ايمان به مهدويت ،جايگاه وااليي در فرهن ناب شيعه دارد .شيعه ،حيات و بالن دگي
خود را مديون آن است و بر آن اساس زندگي و رشد ميکند .فرهن مه دويت ،در
شکلگيري مباني فکري و ايدئولوژيکي انقالب ايران نقشي مؤثر و انکارناشدني داشت
و ايمان به مهدويت ،رمز پيروزي انقالب اسالمي بود .روحية انقالبي ش يعه ،ب ر پاي ة
انديشة بنيادين مهدويت شکل گرفته و اين ديدگاه است که انتظ ار ط والنيم دت و
بازگشت نهايي دوازدهمين امام شيعه براي شکل دادن عصر جديد را تبيين ميکن د.
) (Corman ،2011, p.21ويليام وات ) ،(William Wattميگويد« :اعتقاد ب ه امام ت و
مسئلة انتظار ،از جمله ويژگيهاي تشيعاند که در انديشة سياسي شيعه ،نق ش مهم ي
ايفا ميکنند .اين منجيگري ،تبديل به يکي از جنبههاي اساس ي اس الم تش يع ش د».
(بلخاري] ،بيتا[ ،ص )181انديشة سياسي شيعه با آموزة مهدويت همواره پويا و با نش اف
بوده و درهمه حال نقش اساسي را در قيام مردم ايران ايفا کرده است.
ميتوان بر اين اعتقاد پاي فشرد که همة ارکان الزم ب راي آف رينش ي ک تح ول
اجتماعي حقيقي ،همهجانبه و کامياب ،در انتظار مهدي موعود نهفت ه اس ت .م اربين،
مهدويت را از مواردي ميداند که موجب اميدواري شيعه به آين ده ش ده اس ت .وي
ميگويد «:از جمله مسائل اجتماعي بسيار مهم که هميشه موجب اميدواري شيعه ب ه
آينده شده است ،اعتقاد به وجود حجت عصر و انتظار ظهور او است»( .هم ان ،ص)188



يکي ديگر از انديشمندان غربي ،با توجه به آموزة مهدويت در شيعه ميگويد« :اي ران
با استفاده از شمشير قدرتمند سياست اسالمي ،مشروعيت نظام منطقهاي را بهچ الش
کشيد که رهبري آن ،جهان خارج را از خالل منشور موعودگرايي اسالمي مينگ رد».
(جرجيس ،1838 ،ص)819

فوکو ) (Michl Foucauitاعتقاد به امام زمان را موتور محرکة هيجانات اجتم اعي
شيعه ميداند و اعتقاد به مهدويت را عاملي ميداند که م ردم را در حال ت آم ادگي
کامل قرار ميدهد؛ زيرا وقتي انتظار فرج بر هر مسلمان شيعه واجب شد ،آنه ا را در
حالت آمادگي کامل قرار ميدهد .بنابراين ،آنها براي هر حادثهاي آماده خواهند ب ود؛
بهويژه اينکه بر خود واجب ميدانند زمينة ظهور امام عصر را فراهم کنند؛ پس نهتنها
در آمادگي کامل قرار دارند ،بلکه اقدام به اصالح نيز در سرلوحة امورشان قرار دارد.
مردم شيعة ايران ،براي رسيدن به اين آرمان ،انقالب خود را رقم زدند( .فوک و،1813 ،

ص )81-83حامد الگار ،انديشمند مسلمان آمريکايي ،اعتق اد ب ه مه دويت را يک ي از
عوامل زمينهساز انقالب ايران ذکر ميکند و ميگوي د« :ريش ة انق الب ،ب ه موض وع
امامت در ديدگاه شيعه و مسئلة غيبت امام عصر عجل اهلل تعالي فرجه الش ريد
و پيامدهاي سياسي آن عقيده ارتباف دارد که تجلي عيني اعتق اد ب ه نياب ت اس ت».
(الگار] ،بيتا[ ،ص)13

اسکاچپول نيز با توجه به مذهبي بودن انقالب اسالمي ايران ،به نقش اسالم شيعي
در پيروزي انقالب اسالمي اشاره ميکن د و تم ايالت ش يعي را در انق الب اي ران ،از
جمله عوامل قاطع و انکارناپذير برميشمارد و مينويسد :اقت دار مش روع در اجتم اع
شيعه ،از ديرباز بين رهبران سياسي و مذهبي تقس يم ش ده اس ت؛ ب ه گون هاي ک ه
هي کدام از اين رهبران نميتوانند بهطور صريحي مدعي نمايندگي کام ل ارادة ام ام
غايب ،يعني رهبر عاليمقامي که از قرن نهم وارد دورة غيبت شده ،باشند( .اس کاچپول،

 ،1838ص )89وي نقش امام خميني ،بهعنوان يک کانون مرکزي براي رهبري انق الب
ايران را پژواکي از انتظار مداوم مردم ايران براي ظهور امام دوازدهم ميداند( .هم ان،
ص)181



 .8آيينهاي مذهبي
آيينهاي مذهبي چهلم ،عاشورا ،اعياد اسالمي ،تولد و شهادت پيشوايان دين ،از جمله
آيينها و مراسم مذهبي بودند که در شکلگيري انقالب اسالمي نقش اساسي داشتند.
نمادهاي اسالمي ،نشانة همبستگي جامعة ديني بهشمار م يرون د .واقع ة عاش ورا ب ه
فرهنگي عمومي در بين ملت تبديل شده بود و ملت ايران سکوت در قبال اس تبداد و
اسالمستيزي رژيم را خيانت به شهداي کربال و اسالم ميدانست .جالب آنک ه جرق ة
بيشتر راهپيماييهاي بزرگ ،از سنن شيعي و مذهبي زده ميشد .از جمله مفاهيمي که
در چند دهه پيش از انقالب اسالمي ايران مورد بازشناسي و بازتفسير متفکران شيعي
قرار گرفت ،موضوع شهادت و بحدهاي حول و حوش عاشورا و قيام ام ام حس ين
در کربال بود که بيترديد ،بخش اساس ي هوي ت انقالب ي ت اريخي ش يعه را تش کيل
ميدهد و نقش بنياديني در تبيين منطق عدالتگرايانه و مبارزهجويي ش يعه دربراب ر
ظلم ايفا کرده است.
حضرت امام خميني با توجه به نقش محرم و صفر در تکوين و تداوم انق الب،
بر حفظ سنتهاي آن بسيار تأکي د داش تند و آن را ض امن حف ظ و ت داوم انق الب
ميشمردند .حميد عنايت نيز در اين زمينه مينويسد« :امام خميني شايد بيش از ه ر
متألّه شيعه ،که داراي منزلتي قابل قياس با وي باشد ،خ اطرة ک ربال را ب ا احس اس
جاري از ضرورت سياسي بهکار گرفت»( .عنايت ،1831 ،ص)813
تدا اسکاچپول درباره عاشورا و نقش آن در انق الب م ينويس د :انق الب اس المي
توسط مجموعهاي از شکلهاي فرهنگي و سازماني ريشهدار و اسالمي شيعي و اسطورة
بنيادين تش يع ،يعن ي ام ام حس ين و ش بکة مس اجد و روحاني ت و ...ب هگون هاي
هوشيارانه ساخته شد( .محمدي ،انقالب اسالمي ،1831 ،ص)813
بزرگترين اعتراضات مردمي در طول انق الب ،در تاس وعا و عاش وراي حس يني
شکل گرفته است .قيام پانزدهم خرداد نيز مص ادف ب ا اي ام عاش ورا ب ود .در س ال
 ،1831بيش از دو ميليون نفر در تهران در راهپيمايي اي ن روز ش رکت کردن د ک ه
موجب شگفتي ناظران خارجي شد( .بريد و بالشر ،1833 ،ص)11
برگزاري مراسم يادبود براي شهدا ،از ديگر نمادهاي ديني است که تداوم حرکت
انقالب را موجب شد .اين ک ار از س ال  1833آغ از گردي د .ک دي در اي ن زمين ه



مينويسد« :برگزاري مراسم چهلم ،از بهترين نمونههاي استفاده از سنتهاي شيعي در
جهت اهداف سياسي بود»( .کدي ،1839 ،ص)818
فوکو ،يکي از صحنه هاي نمايش قدرت مردم اي ران را مراس م ع زاداري س االر
شهيدان امام حسين ميداند؛ (فوکو ،1813 ،ص )33ب هگون هايک ه يک ي از مش اوران
آمريکايي گفته بود« :اگر ماه محرم را مقاومت کنيم ،همه چيز را ميتوان نج ات داد؛
وگرنه( .»...همان ،ص )38فوکو موفق شده است تا رابطهاي معنادار و عميق را بين عمل
جمعي ،آيين مذهبي و رفتاري از نوع حقوق عمومي در تظاهرات انبوه و مستمر مردم
ايران ،کشد کند .از نظر او ،آنچه م ردم اي ران در س ال  1831در ح ال انج ام آن
بودند ،عملي سياسي و قضايي ب ود ک ه در قال ب و درون آي ين م ذهبي ب هص ورت
دستهجمعي صورت ميپذيرفت .اعتصابها در م اه مح رم و در خ الل ع زاداريه ا،
چنان گسترده شده بود که مرفهت رين و حت ي فاس دترين اقش ار را ب ه همراه ي ب ا
انقالبيون واداشت؛ و اين نبود ،مگر قدرت بي مثال آيين ه اي م ذهبي مح رم( .هم ان،
ص)31

فوکو در تظاهرات مردم ايران ،رابطهاي معنادار را در ميان عم ل جمع ي و آي ين
مذهبي کشد ميکند و ميگويد :آنچه مردم اي ران در س ال 1919م انج ام دادن د،
«عملي است سياسي و قضايي که در قالب و درون آيين مذهبي بهصورت دستهجمعي
صورت ميپذيرد»( .حقيقي ،1831 ،ص)191
 .3وجود روحانيت و مرجعيت شيعي
روحانيت شيعه توانسته است در طول تاريخ ،منشأ حرکتهاي بزرگ شود اين امر دو
روحاني ت ش يعه اس ت.
دليل اصلي داشته است :دليل اول ،ويژگ ي خ اص فرهن
فرهن شيعي ،يک فرهن زنده ،حرکتزا و انق البآف رين اس ت .اي ن فرهن  ،از
روش علي و انديشههاي او تغذيه ميکند؛ فرهنگي است که در تاريخ خود عاش ورا
دارد؛ ص حيفة س جاديه و دورة امام ت و عص مت  831س اله دارد .ه ي ي ک از
فرهن هاي ديگر چنين عناصر حرکتزايي در خود ندارند .دليل دوم اينکه ،روحانيت
شيعه از ابتدا اساسش مخالفت با قدرتهاي سلطهگر حاکم بوده است؛ روحانيتي ک ه
از دولت مستقل است.



برخي از متفکران غربي به نق ش روحاني ت در پي روزي انق الب اس المي توج ه
کردهاند .ژان پير ديگارد ( ،)Jean-Pierre Dygardم ردمش ناس فرانس وي ،ب ر نق ش
مذهب و روحانيت تأکيد ميکند و تالشها و مبارزات پيوس تة روح انيون را يک ي از
عوامل پيروزي انقالب ميداند .او معتقد است که تشيع ،بيشتر بهعنوان ي ک حرک ت
سياسي مطرح بوده است تا يک فرقة مذهبي .ب هاعتق اد وي ،پ س از ش روع غيب ت
کبراي امام دوازدهم ،شيعه براي حل مشکل رهب ري جامع ة خ ود ،ته اجميت رين و
پوياترين راه را برگزيد .او معتقد است که شيعه پس از حادثة کربال ،با دو ويژگ ي از
ديگر فرقهها متمايز ميشود .1 :پناه بردن ب ه تقي ه و کتم ان؛  .8تعزي ه و ع زاداري.
(شجاعيان ،1838 ،ص)199

ديگارد بر اين اعتقاد است که در آستانة انقالب اسالمي ،يک شکاف عميق ،جامعة
ايران را به دو بخش تقسيم کرد :در يک سو طبقة حاکم و وابستگان غ ربزده ،و در
سوي ديگر اکثريت قاطع مردم مسلمان قرار داشتند که پيرو فرهن اسالمي بودند و
آيتاهلل خميني رهبري آنها را برعهده داشت .بهاعتقاد ديگارد ،انقالب اسالمي نتيج ة
نزاع اين دو طبقه بود .وي عناصر اصلي انقالب اسالمي اي ران را رهب ري روحاني ت،
مستضعفان و بازاريان ميداند .اسپوزيتو دربارة ماهيت انقالب اسالمي چنين ميگويد:
«ايران نخستين انقالب سياسي اسالمي موفق را به جهان عرضه کرد .انقالبي که با نام
اسالمي و با شعار اهلل اکبر ،بر مبناي ايدئولوژي و نهادگرايي شيعه و رهبري روحانيت
و غيرروحانيت استوار بود»( .اسپوزيتو ،1838 ،ص)19
حامد الگار مي گويد« :تمام حوادثي که در پيشبرد انقالب ايران مؤثر بوده اس ت،
جنبة اسالمي و ديني داشته؛ و اطاعت اکثريت قاطع مردم از دستورهاي حضرت امام
راحل ،بي نهايت مهم بوده است؛ و يکي از داليلي که انقالبي همانند انق الب اي ران را
تا کنون در هي کدام از کشورهاي اسالمي شاهد نبودهايم ،وجود همين رهبري و نقش
رهبري علما و روحانيون بوده است؛ يعني در مکتب تشيع ،مسئلة تقلي د و اطاع ت از
مرجع جامعالشرايط ،البته در مسائل ديني بسيار مهم است»( .الگار ،1819 ،ص)13
ميشل فوکو ،يکي از ويژگيهاي خاص شيعه را وجود مرجعيت شيعه م يدان د .از
نظر او ،مراجع رهبران طبيعي و واقعي م ردمان د و نق ش آنه ا در پي روزي انق الب



اسالمي ايران قابل توجه است .درحاليکه رهبري رسمي بر جامع ه ،ب ه هزين هه اي
زيادي همچون نهادهاي اجرايي ،نيروه اي نظ امي و ق انونگ ذاري و ...ني از داش ت،
مرجعيت شيعه بدون اين نيازها ،رهبري واقعي جامعه را عهدهدار بود؛ از سويي ،برخي
از مردم حقوقبگير دولت بودند؛ اما در عمل ،کارگزار و گوشبهفرمان مراج ع تقلي د
بودند .فوکو وقتي با يک خلبان بوئين مصاحبه ميکند ،با لحن آمرانهاي از او پاس خ
ميشنود که« :گرانبهاترين ثروتي که ايران از قرنها پيش تا کنون داشته ،در فرانسه
پيش شماست .خوب نگهداريش کنيد»( .فوکو ،1831 ،ص)33
فوکو از شنيدن اين جملهها بسيار تعجب ميکند و به قدرت روحانيت ش يعه پ ي
ميبرد و ميگويد:
«نبودِ سلسله مراتب در ميان روحاني ت ،اس تقالل روح انيون از يک ديگر ،و ع دم
در
وابستگي آنها حتي از نظر مالي به مريدان خود ،اهميت مرجعيت روح اني مح
نزد مقلدان ،نقشيکه روحاني بايد براي حفظ حاميان خود ايف ا کن د ،ک ه ه م نق ش
راهنماست و هم نقش بازتاب؛ اين از لحاظسازماني .از لحاظ اعتقادي هم اين اصل که
حقيقت با آخرين پيامبر کارش بهپايان نميرسد و بعد از محمد دور ديگري آغ از
ميشود که دوره ناتمام اماماني است که به سخن خود ،با سرمشقي که با زندگي خود
ميدهند و با شهادت خود ،حامل نوري هستند ک ه هم واره يک ي اس ت؛ ن وري ک ه
شريعت را از درون خود روشن ميکند»( .همان ،ص)83

او معتقد است که روحانيت را نبايد با انقالبيون چپ مارکسيس تي مقايس ه ک رد؛
زيرا اينگونه نيست که مذهب و روحانيت شيعه در برابر حکوم ت و نوس ازي منف ور
آن ،موجب لَختي و بيحرکتي شود؛ همچنين مذهب شيعه ،نه ايدئولوژي اس ت و ن ه
زبان سادهاي براي بيان آرزوهايي که الفاظ ديگري پيدا نکردهاند؛ «بلکه چيزي اس ت
که در گذشته هم بارها بوده است .شکلي که مبارزة سياس ي هم ين ک ه الي هه اي
مردمي را بسيج کند ب هخ ود م يگي رد و از ه زاران ناخرس ندي ،فق ر ،بين وايي و
سرخوردگي ،يک نيرو پديد ميآورد( .همان ،ص)88-81
يراون د آبراهامي ان ،يک ي از کس اني اس ت ک ه پي روزي انق الب اس المي را در
چهارچوب جامعهشناسي سياسي مارکسيستي مطالع ه ک رده اس ت .او در پاس خ ب ه



چرايي پيروزي انقالب ،آن را ناشي از توسعة ناهمگون رژيم پهلوي ميدان د؛ ول ي در
پايان ناچار ميشود شگفتي خود را از پي روزي انق الب اس المي و نهض ت دين ي در
جامعهاي که در مسير توسعه و نوسازي گام برميدارد ،ابراز نمايد و تصريح کند ک ه
در تاريخ معاصر جهان ،انقالب اسالمي پديدهاي بيهمتاست؛ زيرا انق الب اي ران ،ن ه
يک گروه اجتماعي جديد مجهز به احزاب سياسي و ايدئولوژيهاي غي ر دين ي ،بلک ه
روحانيون سنتي را بهقدرت رساند( .آبراهاميان ،1838 ،ص)331

وي با مقايسة دو انقالب مشروطه و انقالب اسالمي ،معتقد اس ت ک ه در روي داد
نخست ،روشنفکران پس از پيروزي ،روحانيون را کنار گذاشتند و در انقالب اسالمي،
عکس آن رخ داد .او نقش کاريزماي امام خميني را که با دو عامل «زندگي س اده» و
«پرهيز از سازش» ،بههمراه هوشياري در نماين دگي و رهب ري طي د گس تردهاي از
نيروهاي سياسي و اجتماعي توانست رژيم را س رنگون کن د ،ب يب ديل و ف وقالع اده
ميداند .بهباور او ،ام ام خمين ي ب ا وج ود ب دبيني ت اريخي طبقةمتوس ط جدي د ب ه
روحانيت ،بهدليل بياعتنايي شاه به آنها ،اطمينان دادن امام به برقرار نشدن حکومت
استبدادي ديني ،و نبود موضع رسمي و منفي امام نسبتبه شريعتي و بهک ار نگ رفتن
اصول مورد نظر وي ،توانست آنان را بهانقياد خود درآورد و با همراهي طبقة متوس ط
سنتي در کنار خيل عظيم طبقة کارگر شهري و همچنين پشتيباني گستردة روستاييان،
به پيروزي بزرگي دست يابد( .همان)
 .4وحدت مردم
انقالب ملت ايران نشان داد که وحدت ،راه را بر توطئهها ميبندد .امام خميني در
اين زمينه ميفرمود :در اين پيروزي که نصيب ملت شد ،دو چيز موثر بود :يکي ،ک ه
از همه چيز باالتر است ،اينکه مقصد همه مقصد الهي بود .انگيزه ،اسالم بود .ميديديم
که در شعارهايشان ،در فريادهايشان ،شعارهاي اسالمي ب ود؛ فرياده اي «اهلل اکب ر».
مقصد اين بود که آنها را مخالد اسالم ميدانستند ،بروند کنار...؛ جهت ديگرش ه م،
که بهتبع آن آمده بود ،وحدت همة قشرها بود؛ يعني ملت سرتاسر اين کشور ب ه پ ا
خاستند و با هم مقاصد خودشان را کنار گذاشتند؛ مطالبي که مال شخص ب ود ،کن ار



گذاشتند و همه به يک مقصد متوجه ش دند .پ س رم ز پي روزي م ا وح دت کلم ه
قشرهاي مختلد ،و ايمان بود»( .خميني ،1839 ،ج ،11ص)13
پژوهشگران غربي با اشاره به تأثير انقالب اسالمي بر وحدت کلمه و اتحاد ام ت
اسالم ميگويند :انقالب اسالمي در ارتباف ب ا وح دت کلم ه ،ي ک ظرفي ت عظ يم و
تعبيهشده را با خود بههمراه آورد که نقش کاربردي را در پي روزي انق الب اس المي
ايران ايفا کرد .از ديگر سو ،ظرفيت عظيم انقالب اسالمي که مبتني بر انديش ة ن اب
شيعي بود ،ارتباف بين امت اسالمي را بهصورت ذاتي طلب م يکن د .انق الب مل ت
ايران در سال  ،31از ابتدا نام اسالم را با خود بههم راه داش ت و ب ر هم ين اس اس،
شيعه و سني را زير يک چتر واحد گرد هم آورد .بن ابراين ،اي ران اس المي تنه ا ب ه
اعتالي نام اسالم ميانديشيد که با وحدت اسالمي صددرصد سازگار است.
پيروزي انقالب اسالمي ،در واقع نمايش قدرت ارادة م ردم مس لمان اي ران ب ود.
نمايش قدرت مردم ايران ،منحصربهفرد بود و موجبات شگفتي جهاني ان را رق م زد.
يکي از کساني که به نقش اراده و خواست م ردم در پي روزي انق الب توج ه ک رده،
ميشل فوکو است .او ارادة مردم را مظهر قدرت مردم ايران برميشمارد و آن چيزي
را که انديشمندان يک اسطورة سياسي ميدانستند ،در ايران تحققيافته ميبيند .فوک و
ادعا ميکند که ارادة جمعي مردم را ديده و اين اراده ،يک هدف داش ته اس ت و آن
عبارت بود از خروج شاه( .فوکو ،1831 ،ص)31
فوکو ميگويد :ارادة جمعي ،اسطورهاي سياسي است که حقوقدان ان ي ا فيلس وفان
ميکوشند بهکمک آن ،نهادها و غيره را تحليل يا توجيه کنند .ارادة جمعي ،يک اب زار
نظري است که هرگز کسي آن را نديده است و خود م ن فک ر م يک ردم ک ه ارادة
جمعي ،مثل خدا يا روح است و هرگز کسي نميتواند با آن روبهرو ش ود؛ ام ا م ا در
تهران و سراسر ايران ،با ارادة جمعي يک ملت برخورد کردهايم و بايد به آن احت رام
بگذاريم؛ چون چنين چيزي هميشه روي نميدهد .اين ارادة جمعي که در نظريهه اي
ما همواره ارادة کلي است ،در تاريخ ايران هدفي کامالً روشن و مع ين را ب راي خ ود
تعيين کرده و بدينگونه در تاريخ ظهور يافته است( .همو ،1813 ،ص)83
ارادة جمعي و اتحاد مردم که نشئت گرفته از انديشة وحدتآف رين ش يعه ب ود،
بهاندازهاي فراگير بود که حتي بسياري از نيروه اي چ پ ه م ب ه م ردم پيوس تند و



خواستار حکومت اسالمي شدند .فوکو دراينب اره برخ ي از مش اهدات خ ود را ذک ر
ميکند و ميگويد :من چن دين نف ر دانش جو را در مي ان جمعي ت ش ناختم ک ه ب ا
معيارهاي ما ،چپي محسوب ميشوند؛ اما روي تابلوييکه خواستههايش ان را نوش ته و
به هوا بلندکرده بودند ،با حروف درشت نوشته بودند :حکومت اسالمي( .همان)

بهاعتقاد فوکو در انقالب  1919ايران ،تنها يک جبههبندي وجود داشت و آنه م
اجتماع همة مردم ايران در برابر قدرت سياسي حاکم بود که با داشتن انواع سالحه ا
احساس خطر ميکرد .مردم ايران در مقابل رژيمي با چنان جايگاه و خصوص ياتي ،ب ا
دست خالي آن تظاهرات پياپي و متعدد را برپا ميکردند .بدين ترتي ب ،ي ک مل ت
بهگونهاي خستگيناپذير و پيوسته ،ارادة خود را بهنمايش گذاشته است( .همان)
 .5پيوند دين و سياست
دين اسالم دين سياسي است و علماي شيعه ،همواره در سياس ت حض ور داش تهان د.
انقالب اسالمي ايران بهعنوان انقالبي ب راي خ دا و معنوي ت و ارزشه ا ،ن هتنه ا در
اعتقادات اسالمي ريشه داشت ،بلکه محرک و ه دف خ ود را در دي ن م يجس ت.
انقالب اسالمي ،درگيريهايي را در ميان نظريههاي جديد و قديم انق الب در غ رب
ايجاد کرد و نظريات کالسيک جامعهشناسي غربي را که اصوالً دين را عامل فرع ي و
حتي مزاحم تلقي ميکردند و به جدايي دين از سياست معتقد بودند ،بهچالش کشيد.
افرادي چون دورکيم ) (Durkheimو مارکس معتقد بودند که در دنياي مدرن ،دي ن
بهصورت امري حاشيهاي درميآيد و دنيوي شدن ،فرايندي گريزناپذير است( .گيدنز،
 ،1819ص)313

نسبت دين و سياست در جامعة ايران پيش از انقالب اسالمي ،از مواردي بود ک ه
دربارة آن مباحد مختلفي ارائه شده است .در اين ميان ،رهيافتهاي متفکران غرب ي
به رابطة دين و سياست ،عموماً تحت تأثير تجارب تاريخي غرب و پ ذيرش انديش ة
انسانمداري قرار داش ته اس ت .در برداش ته ا و نظري هه اي جدي د ني ز يک ي از
برداشتهاي نادرست ،حذف دين بهعنوان يکي از نيروهاي موثر بر جن بشه ا ب ود.
تحليلگران غربي معتقد بودند که پيدايش مدرنيزاسيون در کش ورهاي جه ان س وم،



همچون غرب به جدايي دين از سياست و سکوالريسم خواهد انجامي د .داني ل لرن ر،
( )Daniel Lernerاز نظريهپردازان نسل اول نوسازي است ک ه در بررس ي اي ران در
دهههاي شصت و هفتاد ميالدي ،اصوالً به نقش دين و مذهب در اين روند ،اش ارهاي
نميکند و بهکلي از اهميت اين حوزه غافل است؛ ولي اين غفلت ،نه بهدليل محسوس
نبودن نقش دين در جامعة ايران در محدودة مطالعاتي وي ،بلکه بهعلت مفروضها و
روشهايي بوده است که او درپيش گرفته و اين موضوع مهم و ت اريخي را از تحلي ل
خود حذف کرده است( .لرنر ،1838 ،ص)93
در مطالعات علوم اجتماعي نيز درگيري بين علم و دين همواره بهچشم ميخ ورد؛
به گونهاي که در اين نبرد ،همواره علم در برابر دين پيروز بوده است؛ ام ري ک ه ب ا
سياستهاي غرب هماهن ميباشد .بن ابراين ،روششناس ي عل وم اجتم اعي غ رب
نتوانسته است تحليل مناسبي از رابط ة دي ن و سياس ت ارائ ه ده د .اي ن موض وع،
بهسبکهاي مختلد مورد توجه تحليلگران قرار گرفته است.
پيتر کالورت در کتاب انقالب و ضد انقالب ميگوي د :در واق ع ب ه ي ک اعتب ار،
انقالب ايران حرکتي است حقيقي ،و معياري اس ت ب راي آنک ه ببين يم سکوالريس م
جامعة غربي چنان گسترش يافته اس ت ک ه تنه ا تع داد مح دودي از م ا ،از پ يش
تشخيص دادند که نيروي دين سنتي هنوز تا بدين ان دازه قدرتمن د اس ت( .ک الورت،
 ،1838ص)38

آيا با وجود انقالب اسالمي ،دنيوي شدن امري گريزناپذير تلقي ميشود؟ بهاعتقاد
برخي ،در انقالب ايران چيزي وجود دارد ک ه غ رب فاق د آن اس ت .ميش ل فوک و
مينويسد :براي مردمي که روي اين خاک (ايران) زن دگي م يکنن د ،جس توج وي
چيزيکه ما غربيها امکان آن را پس از رسانس و بحران زندگي مس يحيت ازدس ت
دادهايم ،چه معنا دارد؛ جس توج وي معنوي ت سياس ي؟ ه ماکن ون ص داي خن دة
فرانسويها را ميشنوم؛ اما من ميدانم که اشتباه ميکنند [من که آگ اهيام از اي ران
بسيار ناچيز است]( .فوکو ،1813 ،ص )18فوکو در ادامه ميگوي د :ه ي عب ارتي ب راي
ايرانيان ،خندهآورتر ،ابلهانهتر ،خشکتر و غريتر از عبارت «دين افيون تودههاست»،
وجود ندارد .تشيع ،پيروان خود را بهنوعي بيقراري مسلح ميکند و در ايشان ش وري



ميدهد که هم سياست است و هم دين( .همان ،ص )81تشيع ،همراه با احساس و عشق
است؛ اما اين احساس با تعقل و عقالنيت که در مکتب تشيع بس يار مه م اس ت
جهت مييابد.
پيروزي انقالب و الگوي تشکيل حکومت اسالمي ،در بطن آموزههاي اسالم ش يعي
يافت ميشود .ختم نبوت ،سرفصل جديد امامت را گشود که از سويي حفظ ش ريعت
پيامبر بر عهدة متوليان آن نهاده شده بود و از سوي ديگر ،آنان الگوي م ردم بودن د؛
ولي ظالمان تاريخ به آنها امان ندادند و با آنان مخالفت کردند؛ اما اين مخالفت سبب
سکوت و تسليم ايشان در برابر حاکمان جبار نشد؛ بلکه هرکدام با راهبرد خاص خود
با نظام حاکم مبارزه کردند و در اين راه شهيد شدند؛ و با شهادت خود ،راه مبارزه را
به رهروان خويش آموختند .شيعه با الهام از امامان خويش ،جنبش خود را آغاز کرد.
(همان ،ص)81-83

سياس ي ش يعه و
مهمترين عامل تحقق انقالب اسالمي ،عناصر مختل د فرهن
پيوند دين و سياست بود که گسترش ايدئولوژي جديد را موجب شد .وجود رهبري و
اصول مترقي شيعه ،و سرانجام ،رفتار سياسي مردم در برابر رژيم ،جري ان انق الب را
به همان جهتي که مورد نظر عموم مردم بود ،هدايت کرد .به همين دليل ،امام پ س
از ورود به ايران ،بدون هي گونه رقيبي ،رهبري نظام را در دست گرفتند و با رهبري
و هدايتهاي خود ،مانع دخالت دشمنان و نفوذ در نظام و شکست انقالب شدند.
بهدليل تأثير فراوان عنصر تشيع در اي ن انق الب ب ود ک ه پ س از پي روزي آن،
پژوهشگران غربي که عمدتاً در شناخت اسالم ،به مذهب تسنن روي ميآوردند
به شناخت تشيع گرايش يافتند و تعداد محققان عالقهمند به مطالع ه درب ارة ش يعة
دوازدهامامي بهصورت فزايندهاي گسترش يافت.
نتيجه
يکي از نتايج پيروزي انقالب اسالمي در ايران ،نشان دادن تح رک و ک ارايي مکت ب
اسالم در عصر حاضر به جهانيان بود .پي روزي انق الب اس المي اي ران را م يت وان
گوشهاي از قدرت اسالم و تشيع دانست .بسياري از مستشرقان که در زمينة انق الب



اسالمي ايران مطالعاتي داشتهاند ،ايران را بهعن وان نمون هاي از احي اي اس المي ک ه
جهان اسالم را در طول دهههاي گذشته دربرگرفته است ،بيان ميکنند.
اعتقاد به مهدويت ،وجود منجي و اعتقاد به نيابت امام عصر ،يکي از مه مت رين
عوامل پيروزي انقالب است که انديشمندان غربي به آن اشاره کردهان د .آي ينه اي
مذهبي ،همچون تاسوعا ،عاشورا ،اربعين ،محرم و صفر ،از جمله عواملياند که رابطهاي
معنادار و عميق را بين عمل جمعي ،آيين مذهبي و رفتاري از نوع حق وق عم ومي در
تظاهرات انبوه و مستمر مردم ايران در جريان انقالب ميتوان مشاهده کرد.
برخي از متفکران غربي ،نقش روحانيت ،به ويژه نقش امام خميني را ک ه ب ا دو
عامل «زندگي ساده» و «پرهيز از سازش» بههمراه هوشياري در نماين دگي و رهب ري
طيد گستردهاي از نيروهاي سياس ي و اجتم اعي توانس ت رژي م را س رنگون کن د،
بيبديل و فوقالعاده ميدانند .آنها همچنين به نقش وحدت مردم که در درون آي ين
مذهبي بهصورت دستهجمعي و آنهم نشئت گرفته از مکتب تش يع ک ه در ط ول
تاريخ به ايفاي نقش در برابر ظلم و ستم قدرتهاي ح اکم پرداخت ه اس ت توج ه
دارند.
يکي از عوامل ديگر ،پيوند دين و سياست ،يا جستوجوي معنويت سياس ي اس ت
که انديشة سياسي شيعه بر پاية آن ش کل گرفت ه اس ت .پي روزي انق الب و الگ وي
تشکيل حکومت اسالمي ،در بطن آموزههاي اسالم شيعي يافت ميشود .با ختم نبوت،
سرفصل جديد امامت گشوده شد که از سويي حفظ شريعت پيامبر بر عهده آنان بود
و از سوي ديگر الگوي مردم بودند .شيعه با الهام از امام ان خ ويش جن بش خ ود را
آغاز کرد .اين موارد از عواملي است که انديشمندان غربي در مطالعة انقالب اسالمي
از زاوية نقش انديشة شيعه به آن توجه کردهان د .وق وع انق الب اس المي در اي ران،
پيامدهايي را در منطقه داشت؛ از جمله اينکه عوام ل م ؤثر ب ر ژئوپليت ک منطق ه را
متحول ساخت .در اين راستا ،ايدئولوژي اسالم ناب و مفاهيم و آموزههاي انقالبي آن،
افزون بر اينکه بهمنزلة رقيب جدي براي ليبراليسم غرب مطرح شد ،بهعنوان ع املي
ژئوپلتيک نيز نظر بسياري از صاحبنظران غربي را بهخود جلب کرد.
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