
واقعيت اين اســت كه انقالب اسالمي ايران واكنشي بود به هويت 
ســلطه يا هويت غالبي كه در جهان معاصــر در جريان بود. منظور از 
»هويت سلطه« هويتي است كه توسط دستگاه هاي تبليغاتي، هويتي 
همســان را در دنياي معاصر ارائه مي كرد؛ هويتي بر پايه وابســتگي و 
نفي ارزش هاي بومي و محلي كه قرار بود در ذيل آن، همه انســان ها 
در جهان، شهروندان يك جهان با سنت ها و آيين های يكسان پنداشته 

 شوند.
وقتي شاه از »انقالب ســفيد« يا »دروازه تمدن« سخن مي گفت، 
منظور رســيدن به آن هويتي بود كه نظام ســلطه ترويج مي داد. اما 
انقالب اسالمي شورشي بود در برابر اين هويت مشروع. به بيان ديگر، 
انقالب اســالمي »هويت مقاومتي« بود در برابر مدرنيته يا مدنيتي كه 
تالش مي كرد تا جامعه ايران را بخشي از جامعه آرماني خود در سطح 

جهان كند.
قضيه به همين جا خاتمه نمي يابد چراكه »هويت مقاومت« صرفاً 
به ماندن در سطحي از مقاومت محدود نشد و برنامه دار و هدفمند نيز 
بود و براي مسلمانان برنامه اي را در تقابل با هويت سلطه ارائه مي كرد. 
به همين دليل اســت كه به محض پيــروزي انقالب، تمام هويت هاي 
مقاومتي كه همچون انقالب اسالمي ايران در برابر »سلطه« ايستادگي 

مي كردند، به نوعي به انقالب اسالمي ايران اقتدا كردند. 
امروزه مي بينيم انقالب اســالمي ايران به عنوان نمونه و پيشتازي 
از هويــت مقاومت روز به روز در حال نفوذ به اليه هاي ديگر جوامع در 
سرتاسر دنيا است تا آنها را به ايستادگي در برابر سلطه دعوت كند. از 
اين رو، از امريكاي جنوبي گرفته تا خاورميانه همه از انقالب اســالمي 
الگوبرداري مي كننــد اگرچه اين »هويت هاي مقاومت« لزوماً ارزش ها 

و دين شــان همچون جامعه ايراني نيســت و آنچه آنها را به هم پيوند 
مي زند آرمان و تفكر سلطه ستيزی است.

»هويت مقاومت« پايه اوليه انقالب اســالمي است؛ انقالب اسالمي 
با نوعي از مقاومت در برابر سلطه آغاز مي شود و وقتي به يك »نظام« 
تبديل مي شــود از اين هويت فاصله مي گيرد و به پروژه سازي در اين 
زمينه مي پردازد. تأكيد بر ارزش هاي بومي و ارزش هاي محلي، دعوت 
مردم جهان به معنويت، پرهيز از دنياگرايي صرف، انتظار براي تشكيل 
حكومــت جهاني و موعود، ارزش هاي اخالقي نهادينه شــده در متون 
مقــدس و... مجموعه اي از برنامه هايي هســتند كه »هويت مقاومت« 
از آنها ســخن مي گويــد و در اين ميان دعوت به صلح، همزيســتي 
مسالمت آميز، نفي اســتبداد و استعمار نيز از اهدافي هستند كه بشر 
امروز آنها را مي پســندد و انقالب اسالمي ايران اين اهداف را تبليغ و 
ترويج مي كند. تمام ارزش هايي كه هويت مقاومت معرفي مي كند، به 
سه ارزش كالن »اســتقالل«، »آزادي« و »جمهوري اسالمي« ارجاع 
داده مي شــوند. حال اين ارزش هاي كالن ممكن است مصاديق خود 
را در دوره هاي مختلف متفاوت ببينند؛ يعني مصداق استقالل، آزادي 
و نفي سلطه ممكن اســت در دوره هاي مختلف متفاوت باشند. تمام 
ارزش هايي كه در جامعه شكل مي گيرد بايد به اين ارزش هاي سه گانه 
ارجاع داده  شوند؛ يعني ارزش هايي كه در جامعه ترويج داده مي شوند 
نبايد به گونه اي باشــند كه به مخدوش كردن آن ســه ارزش اصيل 

بينجامند. 
نسل امروز را بايد متوجه كرد كه انقالب اسالمي چه رهاوردي براي 
آنها داشته  است و جامعه ايران را از چه تهديد بزرگي رهانيده و به كجا 
رسانده است تا بدرستی درك كنند كه اين ارزش ها قابل معامله نيست.

 »هویت مقاومت«
 یک انقالب

انقالب اسالمي ايران واكنشي به هويت سلطه جهان معاصر بود 
  دكتر مهراب صادق نيا / استاد حوزه و دانشگاه

براي فهم پديده ها و رخدادهاي بزرگ تاريخي، گاهي 
توجه به كاركردهاي آنها بسنده مي كند و كافي است كه 
بدانيم اين پديده ها چه كاركردهايي داشته  و چه تبعاتي 
را با خود به همراه دارند. انقالب اسالمي ايران هم يكي از 

همان پديده هايی است كه با اين معيار قابل بررسي است.

 بزرگترین 
انقالب قرن

»زمینه های فکری-فرهنگی انقالب اسالمی ايران« در گفت وگو با دکتر يحیی فوزی

انقالب اسالمی ايران محصول جنبش فکری 
نوگرايانه و احیاگرانه از اسالم بود

فرياد اهلل اكبر انقالبيون ايران، شايد بيش از سياستمداران مبهوت و نگران، نظريه پردازان انقالب را متحير كرد. انقالبی 
كه برخالف اصول و نظريه های مسلم انقالبی، »بازگشــت به مذهب« و »تحول در عرصه های فرهنگی« را خواستار بود. 
»تدا اسكاچپول« از نظريه پردازان مطرح نسل سوم نظريه پردازان انقالب، از ناباوری و شگفتی ناظران خارجی انقالب- از 
روزنامه نگاران تا دانشمندان علوم سياسی و اجتماعی- سخن می گويد و تصريح می كند كه انقالب ايران »پديده ای كاماًل 
خالف قاعده و طبيعت جنبش های اجتماعی« بود و نظريه انقالبی او، از تبيين انقالب ايران عاجز اســت. آنچه وی و ساير 
متفكران اين عرصه را اينطور شگفت زده كرده بود؛ بنيان های انقالبی بود كه نه بر پايه ساختارهای جبرگرايانه اقتصادی و 
سياسی، بلكه از بطن »فرهنگ« ريشه دار تشيع و آنچه وی »اسطوره بنيادين تشيع)امام حسين)ع((« می خواند، به گونه ای 
هوشــيارانه و ارادی ظهور يافته بود. اسالم شيعی و مبانی معنويت گرايانه آن حركت بخش انقالبی در قرن بيستم شد كه 
همگان را به »تماشای تولد يک تئوكراسی از درون يک انقالب مردمی« در عصر مدرنيته و از دامن دولتی مدرن فراخواند. 
آنچه موجبات شكل گيری اين حركت عظيم تحول آفرين در جامعه ايران را فراهم آورد جنبش فكری ريشه داری بود كه 
با رويكرد نوينی به اســالم، آن را موجد برنامه زندگی سياسی- اجتماعی انسان در همه دوران ها از جمله دوران معاصر 
می دانست. و اين اسالم احياگر شيعی به رهبری امام خمينی)ره( حركتی آفريد كه به تعبير »نيكی كدی«، ايران شناس و 

نظريه پرداز برجسته امريكايی، »جهان را لرزاند.« 
در باب تبيين جايگاه اين جنبش فكری و بسترهای »فرهنگی« انقالب ايران با دكتر يحيی فوزی، دكترای علوم سياسی 
و عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگی به گفت وگو نشستيم كه صاحب تأليفات قابل توجهی در 
حوزه سياست و حكومت در ايران بويژه دوران انقالب و پس از انقالب اسالمی است؛ »مذهب و مدرنيزاسيون«، »تحوالت 
سياسی اجتماعی پس از انقالب«)دو جلد(، »انديشه سياسی در ايران پس از انقالب«، »انديشه سياسی امام خمينی)ره(«، 

»گفتمان اصالحات در ايران«، »هويت ملی در ايران« از جمله آثار او است.

  مریم السادات حسينی

ë  جناب دكتر فــوزی، می دانيم كه وقوع
انقالب اســالمی ايران باعث تحوالتی در 
نظريه پردازی های انقالب  شد؛ بطوری كه 
در نسل سوم نظريه  های  انقالب همچون 
نظريه تدا اسكاچپول تجديدنظری صورت 
گرفت و به شكل گيری نسل چهارم نظريات 
انقالب و تمركز بــر »رهيافت فرهنگی« 
منتهی شــد. اين نظريه  هــا چه عوامل 
فرهنگی ای را در شكل گيری انقالب ايران 

محوری دانسته اند؟
در باب با عوامل بسترســاز انقالب اسالمی 
ايران ديدگاه های متفاوتی مطرح شــده است. 
برخی نظريه پردازان بر عوامــل »اقتصادی« و 
»ســاختاری« چون دولت تحصيلــدار و دولت 
نفتی تأكيد كرده اند. برخی عامل »سياسی« و 
قدرت بسيج سياسی را مورد توجه قرار داده اند 
و بعضی بر »توسعه شــتابان« به عنوان عامل 
انقالب توجه كرده انــد. همچنين ديدگاه های 
جامعه شناســانه نيز درباره علت انقالب مطر ح 
شده اند كه بر »جامعه مدنی« و »جامعه توده ای« 
تمركز می كنند. برخی مثــل ماروين زونيس 
داليل »روانشــناختی« را در بروز انقالب ايران 
برجسته می بينند و شخصيت و بيماری شاه را 
در پديد آمدن انقالب مورد نظر قرار می دهند. 
برخــی نظريه ها نيز بر »شــخصيت رهبری و 
كاريزماتيك حضرت امام خمينی)ره(« در ايجاد 
انقالب تمركز كرده انــد. گروهی هم با رويكرد 
»چند علتی« به نظريه پــردازی در باب انقالب 
پرداخته اند. در نظريه پردازی های انقالب تا پيش 
از انقالب اســالمی ايران به »عوامل فرهنگی« 
توجه چندانی نمی شد. اما با وقوع انقالب اسالمی 
ايران به تدريج عده ای از محققان توجه شان به 
عامل »فرهنگ« جلب شد و بر اين نقطه متمركز 
شدند كه انقالب ايران »انقالبی فرهنگی است« 
و نقش »فرهنگ شيعه« و »فرهنگ ايرانی« در 
انقالب ايران را مورد توجه قــرار دادند. در اين 
راستا، »شعارهای مذهبی«، »فعاليت روحانيون« 
و »فرهنگ ديني« به عنوان عوامل اصلی انقالب 
ايران و اينكه ســمبل های انقالبی بار مذهبی 
داشتند، مورد توجه تحليلگران و نظريه پردازان 

انقالب قرار گرفت.
سمبل ها و نمادهای مذهبی همچنين زبان 
مذهبی انقــالب با تأكيد بــر مفاهيمی چون 
شهادت، جهاد، مســتضعفان، مستكبران، اهلل 
اكبر گفتن ها، نشان از ريشــه داری بنيان های 
فرهنگــی در مبارزه انقالبی مــردم ايران دارد، 
بنابراين نمی  توان به نقش »فرهنگ« در انقالب 
ايران بی توجه بود. به اين اعتبار، نظر متفكران 
انقــالب، به عامل »فرهنگ« در شــكل گيری 
انقالب اسالمی  ايران جلب شد و بايد گفت توجه 
به ايــن عامل »فرهنگی« در نظريه پردازی های 
انقالب با انقالب ايران شكل گرفت و رشد كرد. 
چنانچه »جك گلدســتون« در سال 1980 به 
اين مسأله اذعان می كند كه انقالب ايران منجر 
به شكل گيری نســل چهارم نظريه پردازی های 
انقالب شد. برخی نظريه پردازان فرانسوی مثل 
فيشــر در 1980 بحث »ايدئولوژی شيعه« را 
مطرح كردند. همچنين »برومبرژه« در همين 
سال بحث تأثيرات تشيع در وقوع انقالب ايران 
را مورد نظر قرار داد. »اميرارجمندی« نيز با اين 
نگاه، انقالب ايران را مورد توجه قرار داد. كه اين 
نظريات فرهنگی را می توان به چند دسته تقسيم 
كرد؛ برخی مثل فيشر و برومبرژه بر »فرهنگ 
تشــيع« توجه كردند و برخــي ديگر بر عامل 
»معنويت« به عنوان عامل وقوع انقالب تأكيد 
كردند مثل ميشل فوكو كه انقالب ايران را »روح 
جهان بی روح« و »احيای معنويت« تفسير كرد. 
همچنين خانم ليلی عشقی در كتاب »زمانی بين 
زمان ها« ارتباط انقالب ايران با عرفان شيعی را 

مورد بحث قرار داد.
بنابراين انقــالب ايران دو تأثيــر عمده بر 
نظريات انقالب وارد كرد؛ اوالً نظريات فرهنگی 
و معنويت گرايانــه را وارد نظريات انقالب كرد 
و ثانياً نظريات پيشــين را غنا بخشيد و به آنها 
جامعيت و عمق بيشتري داد. يعنی نگاه ساده 
و نگرش صرفاً عينی گرا به كنش انسانی را ارتقا 
بخشيد و در كنار آنها به عوامل غيرمادی و ذهنی 
هم توجه كرد. و از اين رو، پس از انقالب ايران، 
مابعدالطبيعه گرايی، عرفان گرايی و معنويت گرايی 

وارد نظريات انقالب شد.
ë  با شكل گيری اين رهيافت فرهنگی در

نســل چهارم نظريه های انقالب بسياری 
از متفكــران بــه »ويژگی هــای خاص 
مذهب شــيعه« در انقالب اسالمی ايران 
توجه می كنند؛ بطوری كــه برومبرژه از 
از »ايدئولوژی  »سمبل های كربال«، فيشر 
خاص تشيع« و هگالند بر »نقش فقاهت 
و مرجعيت در ايجاد بســترهای انقالب 
اسالمی« تأكيد می گذارند. از نظر شما، اين 
بسترهای فرهنگی زمينه ساز انقالب شامل 

چه مؤلفه ها و محورهايی می شوند؟ 
بسترهای زمينه ســاز انقالب ايران در حوزه 
فرهنگ را می توان به دو دسته تقسيم كرد: يك 
دسته اقداماتی كه رژيم انجام داد، دوم اقداماتی 
كه انقالبيون در مقابل اين اقدامات انجام دادند 
و برآيند اين دو دسته اقدامات را بايد بستر های 
زمينه ســاز فرهنگی انقالب دانســت. در حوزه 
اقدامات اول بايد به اقدامات خاص فرهنگی رژيم 

پهلوی اشاره كرد كه موجب از بين رفتن تعادل 
فرهنگی در ايران شد.

ë  منظورتــان از عدم تعــادل فرهنگي
چيست؟

اصوالً فرهنِگ باثبات در ايران، برآيند ســه 
اليه فرهنگی است كه روی هم فرهنگ ايرانی- 
اسالمی را شكل می دهند. اول »فرهنگ ايرانی 
قبل اسالم« كه تداعی گر نوعی نگرش اشراقی 
و معنوی گرايانه است. دوم »فرهنگ اسالمی« 
كه در پيوند بــا همان فرهنگ ايرانی اســت. 
زيرا فرهنگ اســالمي داراي وجوه مشتركي با 
فرهنگ ايران باســتان است از جمله اينكه هر 
دو مابعدالطبيعه گرا و اشــراقي هستند. بدين 
سان با محوريت اسالم، هويتی ايرانی-اسالمی 
در ايران شــكل گرفت. اما در مورد بعد ســوم 
بايد گفت هرچند اسالم با انديشه خالفت وارد 
ايران شــد اما به داليل مختلفي در ايران قرائت 
خاصی از اسالم يعنی »تشيع« نضج گرفت و نوع 
نگاه عقالنی، عرفانی-فلسفی شيعه در تعامل با 
فرهنگ ايرانی گسترش يافت. بدين سان جوهره 
فرهنگ ايرانيان در اين زمان، آميزه ای از سه اليه 
فرهنگي شامل فرهنگ »ايراني«، »اسالمی« و 
»شيعی« است كه ايرانيان اين سه اليه را حول 

محور »فرهنگ شيعی« سامان دادند.
»فرهنگ شــيعی« هرچند در ســال هاي 
طوالني در ايران تداوم داشــت امــا در زمان 
ســلطنت صفويان نهادينه شد. با ظهور دوران 
جديد پس از مشــروطه، فرهنگ جديدی نيز 
بــه اين فرهنگ افزوده شــد كه آن »فرهنگ 
نوگرای غرب« بود. مباحث مربوط به پارلمان، 
مبارزه با اســتبداد و آزادی های مدنی از جمله 
مباحث جديدي بودند كه در اين دوران طرح 
شــد و در ارتباط با هويــت و فرهنگ ايرانی 
قرار گرفت. در ايــن دوران جديد نيز ايرانيان 
مسلمان در برخورد با فرهنگ جديد، گزينشي 
عمل كردند و ضمن جذب اين فرهنگ جديد، 
عناصر مغاير با اسالم را نپذيرفتند، اما عناصر 

مثبت و همخــوان آن را به اليه هاي فرهنگي 
خــود راه دادند. در واقع در ســاحت فرهنگی 
جديد، با نوعی گزينش گری مواجهيم بطوری 
كه عناصر مغاير با فرهنگ اســالمی و شيعی 
به حاشــيه رفت و عناصر موافــق با آن محور 
فرهنگی، جذب و بازتعريف شد. بدين سان پس 
از مشــروطه، ايرانی ها به يك »ايرانی مسلمان 
مدرن با محوريت اسالم شيعی« تبديل شدند 
كــه اين مركزيت با جذب موارد همخوان و به 
حاشيه راندن عناصر ناهمخوان كليت فرهنگ 

را ساماندهی كرد.
اصــوالً در تاريــخ ايران هرگاه ســه عنصر 
فرهنــگ »ايرانی«، »اســالمی« و »نوگرا« در 
تعادل و هماهنگی با يكديگر به سر می برده اند 
وضع باثباتی داشــته ايم. اما بــا روی كار آمدن 
رضاشاه و محمدرضا شــاه پهلوی شاهد نوعی 
از بيــن رفتن تعادل در اين ســه پايه فرهنگی 

هســتيم. بطوری كه با برجسته سازی عناصر 
غربی و ايران باستان، عناصر و هويت های فرهنگ 
مذهبی تضعيف و به آنها بی توجهی می شود. و 
اين منجر به واكنش جامعه مي شود. تغيير تاريخ 
ايران به تاريخ سلطنتی و شاهنشاهی، به حاشيه 
راندن روحانيت، گسترش سبك زندگی غربی 
و دو قطبی شدن قشربندی فرهنگی جامعه از 
جمله موارد تضعيف فرهنگ مذهبی است. در 
اين زمــان با دوگانگی فرهنگی در جامعه، يك 
قشر »فرهنگ ســكوالر و غربی« يافته و قشر 
دگر »فرهنگ مذهبی« دارنــد. اين دوگانگی 
موجــب جدايی و بدبينی نســبت به حكومت 
و حاكمان توســط بدنه جامعه می شود و به از 
بين رفتن تعادل فرهنگي منجر می شــود كه 
»بحــران هويت« را به دنبال دارد كه نتيجه آن 
زمينه ســازی قيام و انقالب عليه حكومت شاه 
است.  اما در خصوص عوامل فرهنگي بستر ساز 

انقالب، عالوه بر اقدامات حكومت شــاه بايد به 
اقدامات فرهنگي مخالفان حكومت نيز اشاره كرد 
زيرا آنان با ايجاد يك تحول فرهنگي در جامعه 
موفق شدند  جنبشی فكری را بوجود آورند كه 
اين جنبش زمينه ساز انقالب شد. در واقع رژيم 
شاه هر چند توانست مخالفان سازماندهی شده 
خود چون ســازمان فداييان اسالم، حزب ملل 
اســالمی، چريك های فدايی خلق و ســازمان 
مجاهدين خلق را ســركوب كند ولی در مقابِل 
يك جريان فكری كه به عنوان جنبشی فكری 
در بطن فرهنگ ايرانی اســالمی جامعه ريشه 
می دواند ناكام ماند و اين جنبش موجبات وقوع 
انقالب را با وجود سركوب مخالفان سازماندهی 

شده، فراهم كرد.
ë  اين جنبش فكــری ای كه ذكر كرديد

ريشه ها و رويكردش نسبت به دين چگونه 
است و چطور با جامعه ارتباط برقرار می كند 
تا جايی  كه می تواند زمينه ساز تحولی به 

گستردگی انقالب باشد؟
ايــن جنبش ســابقه فكــری خــود را به 
سيدجمال الدين اسدآبادی می رساند و معتقد 
بود همه مشكالت جامعه ما يك ريشه دارد و آن 
»دور شدن از آموزه هاي اسالم عقالني-فطري« 
است كه همان اسالم واقعي است و بر اين اساس، 
راه حل را احيای اسالم اجتهادي، عقالني و فطري 
در جامعه مي دانست. بنابراين هدف اصلی اين 
جنبش فكری بر احيای اسالم سياسي اجتماعي 
بنا شــده بود. از جمله چهره های شــاخص و 
متفكران اين جنبش بايد به عالمه طباطبايی، 
آيت اهلل طالقانی، شهيدبهشتی، شهيد مطهری، 
مهندس بازرگان، دكتر شــريعتی اشــاره كرد. 
جريانی از نيروهای روشنفكر و روحانی مذهبی 
كه معتقد بودند اسالم ديني سياسي، اجتماعي و 
جامع است و قابليت حل همه مشكالت اجتماع 

و ايجاد يك جامعه مطلوب را دارد.
ايــن جريان در دهه هــاي 30 تا 50 به نقد 
انديشــه جريانات ضد اســالمی رقيب مانند 
سوسياليسم و ليبراليسم و ناسيوناليسم پرداخت 
كه نگارش متوني شــامل نقدهايی بر اقتصاد 
سوسياليستی يا مبانی ماترياليستی و كمونيستی 
يا اقتصاد سوسياليستی و نقد ليبراليسم از جمله 
اين اقدامات بــود. از نظر رهبــران فكری اين 
جنبش، سوسياليسم آزادی را فدای عدالت كرده 
است و ليبراليسم نيز عدالت را فدای آزادی كرده 
و بنابراين هر دوی اين تفكرات ناقص هستند و 
در اين ميان، اسالم ديد كامل و جامع به عدالت و 
آزادی و ساير عرصه های حيات بشری ارائه داده 

است كه بايد در جامعه نشر و تبيين شود.
بدين سان در انديشــه اين جريان فكري، 
اسالم دينی سياسی- اجتماعی است كه هدفش 
اداره با برنامه اجتماع اســت و اين مكتب عالوه 
بر اينكه دنبال »آزادي« و »عدالت« اســت بر 

»معنويت« نيز تأكيد دارد كه موجب معنابخشی 
زندگی انســان است. بدين سان اسالم به مثابه 
»عدالت«، »آزادی« و »معنويت« به صورت سه 
شعار از سوی اين جنبش فكری در جامعه مطرح 
شــد. ارتباط اين جنبش فكری با جامعه نيز از 
طريق مســاجد و محافل دينی و مذهبی و هم 
از طريق ارتباط با دانشگاه و مراكز روشنفكری 
و دانشــگاهی بود. در واقع اين جريان، به دنبال 

نوعی »اسالم نوگرا« بود.
بدين سان می توان گفت انقالب ايران نتيجه 
يك جنبــش فكری-اجتماعي بــود كه منجر 
به يك جنبش سياســي شد و در نهايت موفق 
گرديد رژيم شــاه را ســاقط كرده  و حكومت 
جديــدی را بنا كند. بر اين اســاس، بايد گفت 

انقالب ايران از »بستر فرهنگی« برخاست.
ë  آيا اين عامل فرهنگی را می توان علت

العلل انقالب دانست؟
در بررسی عوامل زمينه ساز انقالب اسالمی 
ايران نمی توان تك علتی وقايع را تبيين كرد و 
مجموعه ای از عوامل در كنار هم موجب افزايش 
تأثيرگذاری عوامل فرهنگــی در زمانی خاص 
می شــوند. اما مي توان گفت »جنبش فرهنگي 
احياي اســالم« از مهمترين عوامل و فاكتوری 

بسيار تأثيرگذار بوده است.  
ë  با توجه به تأكيدی كه بر نقش »جنبش

فكری نوگرا« در پی ريزی و بسترســازی 
انقالب اسالمی ايران داشتيد؛ نقش حضرت 
امام خمينی)ره( به عنوان بنيانگذار انقالب 
اسالمی در شكل گيری اين جنبش فكری 
و زمينه سازی های فرهنگی و ايدئولوژيک 

انقالب را چگونه تبيين می كنيد؟
حضرت امام خمينی)ره( به طور كلی ســه 
نقش در انقالب اســالمی ايــران ايفا كرد: 1(
ايدئولوگ انقالب2( بسيج كننده 3( معماری 

انقالب
حضرت امــام)ره( از دهه چهــل در نقش 
»ايدئولوگ انقــالب« تأثيرگــذاری می كنند. 
يعنی از زمانی كه ايشــان به عنــوان »مرجع 
تقليد« مطرح می شــود. از اين زمان، ايشــان 
به موضع گيری سياســی می پــردازد. در اين 
زمان، حضرت امام خمينی)ره( بحث سياسی- 
اجتماعی بودن اسالم و ضرورت ايجاد حكومت 
در اســالم و در دوران غيبــت و مباحث واليت 
فقيه را در كتــاب »البيع« مطرح مي كنند. در 
سال 48 نيز در دوران تبعيد در نجف، مباحث 
واليت فقيه و پيوســتگی دين و سياســت و 
تشكيل حكومت اسالمی را طی 13 جلسه درس 
به طور مبسوطی مطرح مي كنند. در اين راستا، 
ايشــان اســالم را دارای برنامه حكومتی جامع 
می دانند. كه اين مفاهيــم، همان ديدگاه های 
جنبش فكری ای بود كــه پيش از اين گفتيم. 
بنابراين، اين افكار حضرت امام)ره( در انديشــه 

»جنبش نوگرايان دينــی« مبنی بر جامعيت 
اسالم و دارابودن برنامه حكومتی در اسالم تأثير 
مهمي به جا گذاشت. حضرت امام خمينی)ره( 
همچنين در تقابل با رژيم پهلوی مبنی بر مرتجع 
خواندن مذهبی ها و روحانيون، اسالم را مكتبی 
مترقی و نوگرا می دانستند و رژيم پهلوی وابسته 
و مستبد را مرتجع می خواندند. بنابراين، حضرت 
امام)ره( نگاهی سياســی، دينی و در عين حال 
نوگرايانه به دين داشتند و بر اين اساس، جريان 
جنبش فكری نوگرای اسالمی و تفكرات حضرت 
امام خمينی)ره( در يك مسير هماهنگ حركت 
می كردنــد؛ ضمن اينكه حضرت امــام)ره( در 
جايگاه »مرجعيت دينی« از قدرت نفوذ باالتری 
برخــوردار بودند و لذا قدرت بســيج مردم در 

انقالب مرهون رهبري ايشان بود.
ë  حامد الــگار« در تحليل انقالب ايران«

در چارچوب »رهيافت فرهنگی« به نقش 
رهبری و مرجعيت حضــرت امام)ره( در 
رهبری انقالب توجه می كند و معتقد است 
كه نفوذ امام )ره( از مرزهای سنتی »قدرت 
يک مرجع تقليد« بسيار فراتر رفت و به 
صورت »رهبر مــردم ايران« درآمد. فكر 
می كنيد اين جايگاه مرجعيت چه تمايزی 
برای امام)ره( در رهبری انقالب ايجاد كرد؟

جايگاه مرجعيت و فقاهت در انديشه شيعی 
و در جامعه ايران جايگاه خاصی است و از اين 
جهت، نفوذ حضرت امام)ره( بســيار بيشتر از 
ساير روحانيون و روشــنفكران دينی بود. در 
بين توده ها نيز اين نفوذ بسيار مؤثر بود چنانكه 
وقتی حضرت امام)ره(، بحث وجوب مبارزه را 
مطرح می كردند وجوب، امری دينی است چرا 
كه از زبان دين، حركت عليه رژيم را برای مردم 
واجب می ساخت و از اين جهت بسيج ساز بود. 
و اين نقش دوم رهبری حضرت امام)ره( بود كه 
با استفاده از فرهنگ مذهبی، مردم را به حركت 
درمی آوردند. بويژه با تكيه بر نمادهای فرهنگ 
مبارزه و جهاد شيعی مثل عاشورا و كربال اين 
بســيج كنندگی اتفاق می افتاد. از اين جهت، 
يكــی از متفكران فرانســوی می گويد انقالب 
ايران مثل يك »تعزيه« اســت. يك طرف آن 
اشــقيا و يزيديان و طرف ديگر آن حسينيان 
و مبارزان هستند. مثاًل شريعتی در سخنرانی 
»فاطمه فاطمه است« با تكيه بر همين فرهنگ 
به نمادسازی می پردازد و حضرت فاطمه)س( 
را نه يك مادر و همســر بلكــه الگويی برای 
بازتعريف های هويتی زن مسلمان برای حضور 

اجتماعی- سياسی در جامعه بر می شمرد.
در واقــع، اين عناصر فرهنگ مذهبی چون 
»جهاد« و »شهادت« عناصر تزريقی تازه ای برای 
مردم نبود بلكه اين مفاهيم ريشه چندصدساله 
در »فرهنگ شــيعی« مردم ايران داشت و اين 

پيوند باعث حركت آفرينی مردم شد.
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در تعدادي از اين كشــورها دولت هاي نســبتاً دموكراتيك و 
مذهبي به صورت دائم يا موقت قدرت را به دست گرفتند يا بشدت 
حوزه سياسي از نفوذ آنها متأثر شد و همچنان اين رويه تا به امروز 
ادامــه يافته و تداوم خواهد داشــت و در اين ميان به نظر، ظهور 
داعش از پيامدهاي ناخواسته اين حركت فراگير است كه نهايتاً به 

افول خواهد گراييد. 
ë گفتمان انقالب اسالمي و پيامدهاي داخلي

از منظر تحوالت داخلي، انقالب اســالمي ايــران در حالي به 
پيروزي رســيد و وجهه اثباتي آن يعنــي نظام جديد )جمهوري 
اسالمي( در شرايطي استوار شد كه مدعي برآورنده دو نياز اساسي 
و بنيادين شــد: تالش براي احياي هويت مذهبي و نيز تصميم به 

استبداد زدايي از بنياد تاريخ سياسي ايران. 
 نياز اول از آنجا ناشــي مي شد كه انســجام اجتماعي ايران از 
زمان شكست مشروطه و پيدايش دولت جديد، بتدريج مخدوش 
شــده بود، چنين اختاللي به خاطر گســترش چهره منفي تجدد 
در جامعــه و تاريخ ايران پديدار شــد. چهره منفي تجدد در ايران 
زماني گسترش يافت كه دولت مطلقه مدرن پهلوي با واسط قدرت 
سياســي كل نظام اجتماعي را زير سيطره يكجانبه درآورد و نهاد 

جامعه در مقابل دولت استقاللش را از دست داد. با چنين سلطه اي 
جهان زيســت اسالمي-ايراني و منابع اســتعاليي ـ فراتاريخي آن 
صدمه ديد. در چنين شرايطي پيروزي انقالب اسالمي و تأسيس 
جمهوري اســالمي به معناي تالش براي احياي دين و سنت هاي 

مذهبي و حضور اجتماعي آنها قابل تعبير و تفسير است. 
دومين كمبود ناشي از تداوم و بازتوليد استبداد به رغم تحوالت 
گســترده در ظاهر جامعه بود. اين خأل بايد با چنگ زدن به چهره 
مثبت تجدد پر مي شــد. براســاس اقتضاهاي عقالنيت ارتباطي 
)بهره گيري از ظرفيت تفاهمي در همه انسان ها نسبت به يكديگر 
در زندگــي اجتماعي( به مثابه چهره مثبت تجدد الزم بود جهان 
زيست استبدادي-ايراني تحول اساسي پيدا كند و زندگي سياسي 
به شكل ارتباطي بازتوليد شود. منظور از ارتباطي شدن اين است 
كه تمامي تصميمات در يك فرآيند تصميم ســازي از پايين يعني 
متن و بطن جامعه انجام پذيرد و تصميم گيري از ســوي حاكمان 
بعد از طي شدن پروسه تصميم ســازي از پايين صورت گيرد. رو 
آوردن به مردم ســاالري در معناي واقعي و حضور فعاالنه همگاني 
در عرصه زندگي اجتماعي به اشــكال گوناگون به معناي ارتباطي 
شدن حوزه زندگي سياسي و اجتماعي است. بازتوليد اعتدالي نظام 
اجتماعي به گونه اي كه هم عقالنيت سيستمي )بهره گيري از همه 

ظرفيت هاي عقالني يك جامعه براي رسيدن به توسعه اقتصادي 
و اجتماعي( گســترش پيدا كند و هم تكامل اجتماعي در وجهه 
فرهنگي )استعمارزدايي از جهان زيست اسالمي-ايراني با احياي 
منابع استعاليي مذهبي آن و تغذيه شدن جهان زيست با اين منبع 
اما بعد از طي شــدن فرآيندهاي كنش ارتباطي( عملي شود، دو 

ويژگي اساسي گفتمان انقالب اسالمي بوده و هست. 
با اين دو ويژگي، پيروزي انقالب و تأســيس جمهوري اسالمي 
سر منشــأ تاريخ جديد ايران است. بنياد تاريخ جديد ايران بعد از 
جمهوري اســالمي، آگاهي به لزوم حفظ توأمان »هويت تاريخي 
مذهبي خود« و »پويا كردن آن با عقالنيت تجدد« اســت. آگاهي 
از اينكه روبه روي هم قرار گرفتن ســنت مذهبي و تجدد بشــري 
و تــالش براي حذف يكي به نفع ديگــري در جهان معاصر ايران 
نه ممكن اســت و نه مطلوب. مهمترين دستمايه نظم جديد نيز 
چيزي غير از اين آگاهي اجمالي نبوده و نيســت؛ چرا كه تحقق 
اين آرمان ها به تجربه طوالني و تمرين عملي و ســعي و خطاهاي 

فراوان نيازمند است. 
 پذيرش »حقانيت عقالنيت مدرن« و »واقعيت جامعه 

ديني«
 تولد جمهوري اســالمي به مثابه يك دوره تاريخي جديد، به 

معني آسوده شــدن از بخش منفي ميراث گذشته نيست. تفاوت 
اساســي جمهوري اسالمي با گذشته نزديك خود در اين است كه 
بــا پذيرش »حقانيت عقالنيت مــدرن« و »واقعيت جامعه ديني 
ايراني«، به لحاظ »نظريـ  اجمالي« لزوم همنشيني اين دو مقوله 
را پذيرفته است. اما تا تركيب »نظري ـ تفصيلي« و عملِي عقالنيت 
مدرن و جامعه ديني، راهي طوالني در پيش است. تنها سرمايه نظام 
جديد براي غالب شدن بر بحران هاي تاريخي در وهله اول همين 
آگاهي تاريخي بر حقانيت »جمهوريت« )نماد زندگي اجتماعي بر 
اساس عقالنيت پسين انساني( و »اسالميت« )نماد پذيرش جهان 

ديني ـ قدسي در كنار جهان هاي ديگر مادي و استعاليي( است. 
بهره گيري از اين ســرمايه و ضايع نكــردن آن در گرو صبر و 
بردباري تاريخي، تحمل مرارت هاي مســير پــر پيچ و خم، كنار 
زدن يأس در هنگام پيدا شــدن گره هــاي موقتي، نجات يافتن 
از آشفتگي ها هنگام گم شــدن صورت مسأله، انعطاف در اتخاذ 
تاكتيك ها و پرهيز از هر گونه جزميت گرايي در انتخاب ابزارهاي 
الزم براي بازكردن مســير حركت، است. از آنجا كه وارد شدن به 
دوره تاريخــي جديد در ضمن يك »انقــالب« صورت گرفته )و 
مجموعه پيچيده اي از عوامل بلند مدت و كوتاه مدت اجازه تجربه 
راه هاي بهتر را مسدود كرد( لغزشگاه هايي از موارد فوق و امثال آن 

در مسير نظام جمهوري اسالمي طبيعي به نظر مي رسد. تجربه هاي 
بعد از انقالب اســالمي نيز اين را نشان داد. سال هاي اول انقالب 
در رفع بحران هاي آني حاصل از جنگ ايدئولوژي ها، صرف شد و 
بعد از آن نيز جنگ تحميلي اشتغال به امور كوتاه مدت را ضروري 
ساخت و پس لرزه هاي آن، دوره بعد از جنگ را نيز بشدت تحت 
تأثير قرارداد. قرائن كلي نشــان مي دهد كه طرح توسعه سياسي 
بالفاصله بعد از شكل گيري يك ثبات نسبي سياسي و اقتصادي، 
در اولويــت دولت و ملت قرار گرفت و راه طوالني عملي ســازي 
آرمان هاي بزرگ انقالب اسالمي شروع شد. وقايع دوره اصالحات 
تا كنون، نشــان داده است كه پيمودن مسيري كه پايانش تحقق 
الگوي مطلوب از تعامل فرهنگ و سياســت، فرهنگ و اقتصاد، و 
هماهنگي سيســتم با جهان زيست خواهد بود، )و در اين مرحله 
شاهد شــكوفايي عقالنيت در حوزه هاي عرفي و قدسي خواهيم 
شــد( با موانع زيادي مواجه خواهد شد و هزينه هاي زيادي بايد 
پرداخت شود. با اين حال، هميشه بايد به آينده اميدوار باشيم؛ چرا 
كــه به اندازه اي كه آگاهي اجتماعي افزايش يابد، و در اين زمينه، 
مسئوليت تاريخي قوه عاقله و نخبگان فكري جامعه بسيار سنگين 
است، به همان اندازه پيمودن راه عقالني سازي همه جانبه تاريخ و 

جامعه ايران سهل تر خواهد شد. 
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