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چکیده
انقالب اس�لامی ایران بهعنوان نقطۀ شروع سیاست معاصر ایران ،تأثیر گستردهای بر
وضعیت توس��عۀ ایران و همچنین بر وضعیت سیاست بینالملل گذاشتهاست .مطالعه
و درک صحی��ح این انقالب مقدمهای ضروری برای درک سیاس��ت داخلی و خارجی
ایران کنونی اس��ت .برخالف این ضرورت مهم ،تحقیقات دربارۀ انقالب اسالمی ایران،
در چین کارنامۀ درخشانی ندارد و منابع ناچیزی در این زمینه منتشر شدهاست .این
مقاله با اس��تفاده از روشهای تحلیل متنی ،و تحلیل محتوا منابع مذکور را بررس��ی
کردهاست .درنهایت ،نتیجهگیری شد که سه عامل بر تحقیقات محققان چینی دربارۀ
انقالب اس�لامی ایران مؤثر بودهاند :ایدئولوژی مارکسیس��م مائوئیس��م؛ نفوذ نگاهها و
تحلیلهای غربی دربارۀ انقالب اس�لامی ایران؛ و تحوالت سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی
و راهبردهای سیاست خارجی چین دررابطهبا ایران.
واژگان کلی�دی :انقالب اس�لامی ایران؛ دی��دگاه چینی؛ قض��اوت ارزش ایدئولوژی؛
گفتمان غربی؛ روابط ایران و چین
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دانشیار علوم سیاسی دانشکدۀ مطالعات جهان ،دانشگاه تهران

مقدمه
مطالعۀ جامع و عمیق انقالب اسالمی ایران بهعنوان مهمترین رویداد سیاسی تاریخ معاصر ایران،
نهتنها بحثی تاریخی ،بلکه نیازی ضروری برای درک وضعیت سیاسی ،اقتصادی و دیپلماسی
ایران معاصر است .از نگاه ناظران بینالمللی ازجمله تحلیلگران چینی «این انقالب ،رویدادی
غیرمعمول بود که باعث حیرت کل جهان ش��د :زیرا با س��ایر انقالبهای جهان تفاوت داشت.
این انقالب بهس��رعت دگرگون��یای بنیادین و تأثیرگذار در ایران پدی��د آورد» (Jiang Zhen,
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 .)2014, p3انقالب اس�لامی -که در س��ال  1979میالدی رخ داد -نقطۀ ش��روعی برای نقش
جدید سیاس��ی ایران در دنیا بوده و تأثیر گس��تردهای بر وضعیت توس��عۀ ایران و همچنین بر
وضعیت سیاست بینالملل گذاشتهاست تا جایی که یکی از پژوهشگران چینی میگوید« :یک
حدس و گمان این اس��ت که انقالب اس�لامی ایران ممکن اس��ت برای تغییر در توازن قدرت
در جهان بهوجود آمده باش��د .طبق این نظر ،رویدادهای سیاسی انقالب اسالمی ایران ،پساز
حملۀ هیتلر ،بیشترین تأثیر را [در دنیا] داشتهاست» ( .)Zou Yi Jun, 2016با پیروزی انقالب
اس�لامی ،حکومت جمهوری اس�لامی ایران ،با شعار «نه شرقی ،نه غربی ،جمهوری اسالمی»،
همچون نوری انقالبی ساطع شد و از همۀ دنیا بهویژه از منطقۀ خاورمیانه برای ازبینبردن نظام
سرمایهداری و همچنین نفوذ ایاالتمتحدۀ آمریکا بهعنوان عامل بیعدالتی دعوت کرد .حکومت
خواهان استقالل ملی در جهان
مسلمان
انقالبی جمهوری اس�لامی ایران از گروههای انقالبی
ِ
ِ
ِ
سوم و بهویژه در خاورمیانه پشتیبانی میکند و شوروشوق زیادی را برای مخالفت با دخالت و
نفوذ غرب ایجاد کردهاست؛ بنابراین ،میتوان ادعا کرد که انقالب اسالمی ایران نقطهای محوری
است که مطالعۀ آن برای درک عمیقتر از سیاست داخلی و خارجی ایران و نیز اوضاع منطقه
و جهان کنونی الزم است .بههمیندلیل ،پژوهش دربارۀ انقالب اسالمی ایران در سراسر جهان
اهمیت پیدا کرده و پررنگتر شدهاست.
برخالف این اهمیت ،بررس��ی انقالب اس�لامی ایران در چین در مقایسه با کشورهای غربی
چندان زیاد نبودهاس��ت ،ولی درعینحال ،محققان چینی نیز از زاویههای بس��یاری به انقالب
اس�لامی ایران پرداختهاند .در آغاز انقالب اسالمی ایران ،تعداد اندکی مقالۀ مقدماتی و ترجمه
دربارۀ انقالب اسالمی ایران در چین چاپ شد؛ ولی از دهۀ  1990به بعد -بهویژه در سالهای
اخیر -پژوهش��گران چینی تحقیقات خود را دربارۀ این موضوع افزایش دادهاند و درحالحاضر،

 - 1بررسی توصیفی
در این بخش ،مقاالت و کتب چینی چاپش��ده دربارۀ انقالب اس�لامی ایران از سال  1979تا
 2016بررس��ی شد تا وضعیت پژوهشهای مربوط به انقالب اسالمی ایران در چین و دیدگاه
محققان چینی دربارۀ انقالب اسالمی ایران تجزیهوتحلیل شود.
در این بررسی« ،انقالب اسالمی ایران» بهعنوان کلمۀ کلیدی در معروفترین پایگاه اطالعاتی
چین با نام زیرساخت دانش ملی 1جستجو و درمجموع 306 ،منبع اطالعاتی یافت شد .درنهایت
پ��ساز حذف منابع نامربوط با موضوع این مطالعه 97 ،مقاله و پایاننامۀ مرتبط با موضوع این
مطالعه بررس��ی ش��د .عالوهبر این مقاالت و پایاننامهها 20 ،کتاب هم دربارۀ جنبش احیای
اسالمی ازجمله «طلوع اسالمگرای شیعۀ معاصر»« ،جنبش بنیادگرایی اسالمی معاصر» و…
مطالعه شد .موضوع این کتابها جنبش احیای اسالمی یا بنیادگرایی اسالمی است و در آنها
به انقالب اسالمی ایران بهعنوان فصلی ویژه پرداخته شدهاست .عالوهبراین 9 ،کتاب هم دربارۀ
ایرانشناسی یافت شد که انقالب اسالمی ایران را بهعنوان فصلی جداگانه بررسی کردهاند.
(National Knowledge Infrastructure, NKI), http://www.cnki.net/.
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پژوهشهای عمیقتر و جامعتری در حوزۀ انقالب اس�لامی ایران در محافل دانش��گاهی چین
وجود دارد.
با بررس��ی ادبی��ات مطالعات موجود دربارۀ انقالب اس�لامی ایران که ب��ه زبان چینی انجام
شدهاس��ت ،این فرضیۀ در این مطالعه مطرح میشود که دیدگاه محققان چینی دربارۀ انقالب
اس�لامی ایران متأثر از سه عامل شکل گرفتهاس��ت :ایدئولوژی مارکسیسم مائوئیسم (دیدگاه
ایدئولوژیک)؛ نفوذ نگاهها و تحلیلهای غربی در حوزۀ انقالب اسالمی ایران (هژمونی غرب)؛ و
تحوالت سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و راهبردهای سیاست خارجی چین دربارۀ ایران (دیدگاه
عملگرایان��ه) .محقق��ان در این تحقیق بهطور عمده با بهکارب��ردن روشهای تحلیل متنی و
چینی در دس��ترس را تحلیل کردهان��د .در ادامه ،پس از
تحلی��ل محتوا ،تحقیقات و مطالعات
ِ
بررسی توصیفی منابع چینی دربارۀ انقالب اسالمی به بررسی تحلیلی آن منابع پرداخته شده و
درنهایت ،عوامل تأثیرگذار بر شکلگیریِ دیدگاه پژوهشگران چینی دربارۀ انقالب اسالمی ایران
بررسی شدهاست.
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 97مقاله و پایاننامه را -که مس��تقیم با موضوع انقالب اسالمی ایران ارتباط دارند -در یک
گروه کدگذاری کردهایم و کتب ایرانشناسی و جنبشهای احیای اسالمی را در گروه دیگری
کدگذاری کردهایم.
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 -1-1کدگذاری منابع
کدگذاری منابع به صورت زیر صورت گرفت:
طبقۀ منابع ادبیات :کتاب؛ پایاننامه؛ روزنامه؛ مقاالت چاپشده در مجالت.
تاریخ انتشار :هر دورۀ پنجساله از سال  1979تا  2016میالدی.
موضوعات پژوهش :تحقیقات ایدئولوژی هدایت انقالبی (دکترین امامخمینی)؛ علل و زمینۀ
وقوع انقالب؛ تأثیرات انقالب؛ نظام سیاسی اسالمی ایران.
کدگذاری مذکور پس از مطالعۀ دقیق  97مقاله و پایاننامۀ منتخب و براساس محتوای اصلی
آنها انجام شد .کدگذاری موضوعات پژوهش یکی از مهمترین و سختترین مراحل این مطالعه
بود؛ زیرا بیشتر این منابع بهصورت همزمان دو یا سه موضوع را بررسی کردهاند .بااینحال ،برای
آنکه قادر به درک جامع موضوعات موردتوجه پژوهشگران چینی باشیم ،الزم بود تا منابع را
براساس موضوع اصلی ،دستهبندی و کدگذاری کنیم؛ برای مثال« :ایدئولوژی هدایت انقالبی»
برای مقالههایی درنظر گرفته ش��د که اندیشههای امامخمینی یا ایدئولوژی هدایت انقالبی یا
موضوعات نزدیک و مربوط به آن را بیان میکند؛ و «علل و زمینۀ وقوع انقالب» برای مقالههای
مربوط به کشف علل ،ریشهها و زمینههای مرتبط با انقالب اسالمی ایران ،مانند« :انقالب سفید

و انقالب اسالمی»« ،ریشههای انقالب اسالمی» و مانند آن استفاده شد.
یکی از  97مقاله و پایاننامۀ منتخب ،دربارۀ مطالعۀ انقالب اسالمی ایران است؛ بنابراین برای
دستهبندی طبقۀ موضوعات موردمطالعه از  96مقاله و پایاننامه استفاده شد .در میان  96مقاله
و پایاننامه 9 ،مقاله و پایاننامه ( 9.4درصد) به اندیش��ۀ امامخمینی مربوط اس��ت؛  20مقاله
و پایاننامه ( 21درصد) به علل و زمینۀ وقوع انقالب اس�لامی ایران پرداختهاس��ت؛  55مقاله
و پایاننامه ( 57درصد) در حوزۀ تأثیرات انقالب اس�لامی ایران اس��ت و  12مقاله و پایاننامه
( 12.5درصد) هم به موضوع نظام سیاسی اسالمی ایران پرداختهاست .موضوع بیشتر مقاالت و
پایاننامهها ،دربارۀ تأثیرات انقالب اسالمی ایران است و علل و ریشههای وقوع انقالب اسالمی

فصل چهارم ،انقالب اسالمی ایران و تأثیرات آن بر جهان را توضیح دادهاست.
بیش��ت ِر  9کتاب ایرانشناس��ی موجود در چین پس از س��ال  2014میالدی چاپ شدهاند؛
بهعبارتی 6 ،جلد (حدود  66درصد) آن بین سالهای  2014تا  2016میالدی چاپ شدهاست؛
این موضوع نشان میدهد که بعداز  2014میالدی محققان چینی توجه بیشتری به ایرانشناسی
کردهاند .بیشتر کتب منتخب درزمینۀ مطالعۀ جنبش احیای اسالمی طی سالهای  1994تا
1 - Ji Kai Yung
2 - Jin Liang Xiang
3 - Fan Hong Da
4 - Xiao Xian
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ای��ران در نوبت بعدی قرار دارد .محققان چینی به علل و زمینۀ وقوع انقالب اس�لامی ایران و
تأثیرات آن بیشتر توجه کردهاند ،چون میخواستهاند بدانند دلیل وقوع انقالب اسالمی ایران چه
بوده و چه تأثیراتی بر ایران و جهان گذاشتهاست؛ و این موضوع منطقی است.
عالوه بر منابع مزبور 9 ،کتاب از  29کتاب بررسیشده دربارۀ ایرانشناسی است 3 .کتاب از
این  9کتاب دربارۀ تاریخ ایران اس��ت که یکی از این س��ه کتاب ترجمه است 2 .کتاب از این 9
کتاب دربارۀ دیپلماس��ی ایران است؛  2کتاب در حوزۀ نظام سیاسی ایران و  2کتاب دیگر هم
دربارۀ همۀ موضوعات مربوط به ایرانشناسی است 20 .کتاب دیگر هم دربارۀ مطالعۀ جنبش
احیای اسالمی و بنیادگرایی اسالمی است .در یک فصل از هریک از این  20کتاب دربارۀ انقالب
اسالمی ایران سخن گفته شدهاست؛ مانند کتاب مطالعۀ جمهوری اسالمی ایران که نویسنده
جی کای یونگ -1جمهوری اسالمی ایران را بهعنوان موضوع اصلی و انقالب اسالمی ایران رابهعنوان بخشی از یک فصل بررسی کردهاست یا کتاب مطالعۀ ریشههای داخلی دیپلماسی ایران
پژوهش��گر جین لیآنگ شیآنگ 2آن را نوشتهاست .این کتاب ریشههای داخلی دیپلماسی
که
ْ
س��ختگیرانۀ ایران را بررس��ی کردهاس��ت .در فصل چهارم این کتاب ،انقالب اسالمی ایران و
نظام جمهوری اسالمی ایران بررسی شدهاست .در کتاب آمریکا و ایران :از دوستی تا دشمنی،
نویسند ْه فن هنگ دا 3با مطالعۀ تاریخ روابط آمریکا و ایران ،روند و دالیل تحوالت را شرح داده و
در فصل سوم ،نقش آمریکا در انقالب اسالمی ایران را توضیح دادهاست .یکی دیگر از این نمونه
کتابها کتاب رگرسیون س��نتی :جنبش احیای اسالمی معاصر است .در این کتاب نویسند ْه
شیائو ش��یآن 4انقالب اسالمی ایران را در چشمانداز جنبش احیای اسالمی تشریح کرده و در
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 2014چاپ شدهاند؛ یعنی میتوان نتیجه گرفت که محققان چینی ،قبلاز سال  2014میالدی
انقالب اسالمی ایران را بیشتر بهعنوان موضوعی دینی بررسی میکردهاند و بعداز سال 2014
بهطور عمده به حوزۀ ایرانشناسی پرداختهاند .این تغییر نشان میدهد :برخالف ضعف قبلی در
موضوع ایرانشناسی در چین ،اخیرا ً به این موضوع توجه بیشتری شدهاست .از دالیل این توجه
این است که انقالب اسالمی ایران فقط موضوعی مربوط به اسالم نیست و به موضوعات گوناگون
مانند اقتصاد ،فرهنگ ،سیاست و… هم مربوط میشود.
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 -2بررسی تحلیلی
 -1-2ماهیت انقالب اسالمی ایران از دیدگاه چینیها
مذهبی عقبنگهدارنده
جنبش
دولت آمریکا و برخی از کشورهای غربی ،انقالب اسالمی ایران را
ِ
ِ
تلقی کرده و میکنند ( .)Kamar Karpat, 1992, p611براساس این نگرش ،برخی از غربیها
نظام اسالمی ایران را رژیمی دیکتاتور معرفی میکنند که دربرابر جریان مدرن قرار دارد .حال
پرسش این است که دانشمندان چینی به انقالب اسالمی ایران چگونه نگاه کرده و میکنند؟
پس از تجزیهوتحلیل منابع منتخب دریافتیم که دانشمندان چینی دربارۀ ماهیت انقالب اسالمی
ایران بهطور کلی دو دیدگاه دارند.
ازیکطرف ،محققان چینی مانند همتایان غربیشان معتقدند که انقالب اسالمی ایران یک
اس�لامی گذشتهنگر اس��ت که گروهی روحانی آن را رهبری میکنند.
نوع جنبش بنیادگرای
ِ
این انقالب نهتنها روند اصالحات و نوس��ازی ایران را قطع کرده بلکه توانستهاست بنیادگرایی
اس�لامی را در سراس��ر جهان ترویج کند .کیآن چن دن 1میگوید :پیروزی این انقالب نش��ان
میدهد که ایران نمونهای ناموفق از تح ّول و نوسازی است .این انقالب به نمایندگی از گروهی
عمیقاً س��نتی و ضدمدرنیسم باعث شد که ایران به جامعهای بسته تبدیل شود (Qian Chen
 .)Dan, 1998, No 3, PP 27-38ایران زمانی با این انقالب به س��مت جامعهای سنتی و بسته
حرکت کرد که این حرکت با روند توسعۀ اجتماعی مدرن در جهان بهطور کلی در تقابل بود؛
ازاینرو انقالب اس�لامی ایران را ضدمدرنیسم درنظر گرفتهاند .چن آن کوان 2معتقد است که
1 - Qian Chen Dan
2 - Chen An Quan

که در اواخر دهۀ  1970بهوقوع پیوس��ت یکی از نادرترین و تأثیرگذارترین انقالبها در جهان
معاصر بودهاست و همچنین یکی از قابلتوجهترین و غافلگیرانهترین رویدادها در تاریخ معاصر
جهان اس��ت .این انقالب ازآنجهت متفاوت بود که ایدئولوژی سیاس��ی آن رنگ و بوی قوی
مذهبی و گرایشهای عقبنگهدارنده داشت .پس از پیروزی انقالب ،حکومتی روحانیمحور و
عجیبوغریب تأسیس شد که خمینی و گروهی از روحانیان آن را رهبری میکردند» (Chen
 .)An Quan, 2007, P2ای��ن «حکومت روحانیمحور و عجیبوغریب» انگیزه و جهت و حتی
حمایت مالی خاصی را برای جنبش بنیادگرایی اس�لامی در ایران و در سراس��ر جهان تأمین
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س��قوط محمدرضاشاه نشاندهندۀ شکست الگوی نوسازیِ جهان اسالم بود و ظهور جمهوری
اسالمی ایران اولین نمونۀ موفق بنیادگرایی اسالمی است .او اظهار میکند« :سقوط رژیم پهلوی
نهتنها بهمعنی تغییر دولت در کشور ،بلکه نمادی برای شکست آزمایش الگوی نوسازیِ جهان
اسالم بود .ظهور جمهوری اسالمی ایران دوبارهنویسی یک کشور نبود ،بلکه اولین عمل موفق
بنیادگرایی اس�لامی بود که امروزه بهطور فزایندهای بهعنوان نوعی ایدئولوژی گس��ترش پیدا
کردهاس��ت» ( .)Chen An Quan, 2007, P2علمای ش��یعۀ دارای اختیار مطلق ،نقش مهمی
در گسترش بنیادگرایی اسالمی در جهان داشتهاند؛ زیرا در جنبش احیای اسالمی ،ایران تنها
کش��وری است که در مقیاسی بزرگ با جنبش تودۀ مردم برای ایجاد حکومتی اسالمی موفق
شدهاس��ت .انقالب اس�لامی ایران در اواخر دهۀ  1970جنبش جهانی احیای اسالمی را بهاوج
رساند .راه انقالب ایران ،شعار انقالب ایران و تأسیس نظام اسالمی ایران بنیادگرایان اسالمی در
سراس��ر جهان را برای مبارزه تشویق کرد و پیروزی انقالب اسالمی ایران نمونهای موفق برای
آنها تأمین کرد .اگرچه نظام سیاسی جدید ایران «جمهوری» است ،ولی درواقع حکومتی است
که یک روحانی در آن باالترین اختیار را در دست دارد .تعداد روحانیان عالیرتبه اندک است و
ساختار قدرت بهطور کامل مطابق با ایدئولوژی سیاسی و مذهبی [امام] خمینی بنا شدهاست
(.)Xiao Xian, 1994, PP 80-84
برخ��ی محققان چینی معتقدند بهدلیل اینکه انقالب را بنیادگرایان اس�لامی تندرو انجام
دادهاند و با پیروزی انقالب باالترین قدرت سیاسی به دست آنها افتاده ،این انقالب تأثیر عمیقی
بر جنبشهای تندر ِو اسالمی جهان گذاشتهاست .به گفتۀ چن آن کوان« :انقالب اسالمی ایران
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کردهاس��ت .تو لونگ دی 1در کتاب گروههای رادیکال اس�لامی بیان میکند« :در سال 1979
میالدی ،انقالب اسالمی ایران با رهبری [امام] خمینی پیروز شد و باعث شد که جنبش اسالم
رادیکال در ایران و سراسر جهان بهشدت تشویق شود .بنیادگرایان قدرتمند با استفاده از قدرت
سیاسی خود ،انقالب اسالمی ایران را به خارج از کشور صادر کردند .وقتی رژیم خمینی بهقدرت
رسید ،بالفاصله تعدادی نهاد متخصص در صدور انقالب مانند سازمان تبلیغات اسالمی ،بنیاد
مس��تضعفان انقالب اسالمی و… تأسیس کرد تا برای صدور انقالب بهشدت تالش کنند» (Tu
.)Lon De, 2010, P418
عالوهبراین ،برخی از محققان نیز توس��عۀ بنیادگرایی ایران را بهطور عمیق بررسی کردهاند.
محققْ ها آن کوان 2معتقد بود که علی شریعتی پیشگام بنیادگرایی ایران است و با تجزیهوتحلیل
دیدگاههای امامخمینی و علی شریعتی ،میتوان دریافت که بنیادگرایی در ایران چگونه روی
کار آمده و رش��د کردهاس��ت ( .)Ha Quan An, 2001, No 6, P140ها آن کوان اشاره میکند
که دکترین بنیادگرای امامخمینی از دکترین علی ش��ریعتی سیستماتیکتر بود؛ چون هدف
مستقیم امامخمینی سرنگونی حکومت اس��تبدادی پادشاهی و بهدستآوردن باالترین قدرت
سیاسی بود.
در مقابل این نگرش منفی به انقالب اسالمی ایران ،پژوهشگران چینی دیگری معتقدند که
انقالب ایران پس��رفت تاریخی نبود؛ بلکه انتخاب دشوار ملت ایران در روند نوسازی کشور بود.
این محققان فکر میکنند که ارزیابی منفی دانشمندان غربی از انقالب اسالمی و نظام اسالمی
ایران در تعصب آنان ضد انقالب اسالمی و نظام اسالمی ایران ریشه دارد و در مقابل این طرز
فکر منفی دانشمندان غربی باید گفت« :درواقع ،انقالب اسالمی ایران جنبشی سیاسی بود که
در راستای تحول بزرگ جهان بهوقوع پیوست .نظام اسالمی ایران هم سنتی است و هم مدرن؛
متقابل سنتی و مدرن یا مبارزه و مصالحه میدانند»
تلفیق دو ویژگی
و بهویژه آن را تحققبخش
ِ
ِ
( .)Jin Liang Xiang, 2015, P51این ویژگی براساس تصمیم یک نفر نیست ،بلکه رویکردی
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاس��ی و سنتی در ایران است؛ بهعبارتدیگر ،این ویژگی کام ً
ال متأثر از

1 - Tu long de
2- Ha Quan an

درواقع ،بههمیندلیل انقالب اسالمی اتفاق افتاد ،چون شرایط الزم برای وقوع انقالب سیاسی
ازقبل وجود داش��ت ( .)Zhan Tao, 2010, No 5, P70ها کوان آن 2بعداز بررس��ی جنبشهای
سیاسی دنبال تحققبخشیدن به نوسازی در تاریخ معاصر ایران اشاره میکند که «بنیادگرایان
و [امام] خمینی بنیانگذار انقالب نیستند ،ولی اصولگرایان مذهبی بنیادگرا و [امام] خمینی
که خواهان تجدیدنظر علیه سلطنت استبدادی و ترویج برابری اجتماعی بودند با نیازهای عینی
جامعۀ سیاسی ایران در آن موقع کام ً
ال متناسب بودند و نظریۀ سیاسی الزم برای این اصالحات
1- Liu Zhong Min
2 - Ha Quan an
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وضعیت پیچیدۀ ایران اس��ت .لیو زونگ مین 1میگوید« :در دوران مدرنیته ،تحت فش��ارهای
داخلی و خارجی قوی ،همۀ کش��ورهای اس�لامی مانند سایر کش��ورهای جهان سوم بهدنبال
انتخاب دولتی ملی و بومی بهعنوان نظام سیاسی خود هستند؛ ولی بدون شک این روندی بسیار
دردناک و سخت است ،زیرا آنها در روند ساخت دولت ملی ابتدا باید از قیدوبند مفهوم سنتی
(برخی علما) خالص شوند .چنین قیدی نهتنها در میان آرمانهای سیاسی پاناسالمیسم -که
بهدنبال تحققبخشیدن دوباره به وحدت اس�لامی در دوران مدرنیسم است -وجود دارد بلکه
بنیادگرایان دنبال بازسازی حکومت اسالمی بعداز شکست ملیگرایی
در آرمانهای سیاس��ی
ِ
س��کوالر نیز منعکس شدهاس��ت» ()Liu Zhong Min, 2014, P12؛ بنابراین« :این انقالب نه
اصالحی توسط نیروهای مذهبی سنتی است و نه کشمکشی بین حکومت روحانیان فئودالی و
انقالبی سیاسی با ساختار
نیروهای سکوالر مدرن ،بلکه جنبشی دموکراتیک با شکل مذهبی و
ِ
اجتماعی کثرتگرا است که با نوسازی سیاسی ایران به مرحلۀ جدیدی قدم گذاشتهاست» (Ha
 .)Quan An, 2001, P140نوس��ازی کشورهای اسالمی از جنبش نوسازی دولت ملی در سایر
مناطق جهان پیچیدهتر اس��ت؛ نهفقط بهخاطر اینکه برای کشورهای اسالمی همیشه سخت
است که از قید مفهوم سنتی (علما) خالص شوند ،بلکه بهخاطر اینکه گفته شدهاست اسالم
با نوس��ازی سازگار نمیش��ود؛ بنابراین ،انقالب اسالمی با رهبری روحانیان اغلب در نوسازی و
مدرنیس��م ناکام مانده و باعث پسرویِ تاریخی ایران شدهاست .ولی با این فرض ،درک و فهم
ماهیت انقالب اس�لامی ایران س��ختتر میشود؛ زیرا مسیر توسعۀ تاریخی یک جامعه نتیجۀ
پویایی قدرتهای چندگانه است و نمیتوان آن را بهسادگی توطئۀ یک گروه کوچک تلقی کرد.
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دموکراتیک را تأمین کردند» ()Ha Quan An, 2001, No 6, P142؛ بههمیندلیل« ،کشورهای
غربی تمایل دارند به انقالب اسالمی ایران بهعنوان جنبش بنیادگرای اسالمی گذشتهنگر بنگرند.
البته این دیدگاه اشتباه است ،زیرا انقالب اسالمی ایران تاحدزیادی انقالبی مدرن است که به
دین عمل کرده است؛ بهعبارتدیگر ،انقالبی مدرن که برای رواج و تثبیت مفاهیم مذهبی سنتی
تالش کردهاست» (.)Jin Liang Xiang, 2015, P56
برخی از محققان چینی عالوهبر ارزیابیهای مذکور ،انقالب اس�لامی ایران را با انقالب چین
مقایس��ه و اشاره کردهاند که انقالب اس�لامی ایران محصولی اجتنابناپذیر از «فساد سیاسی
سلسلۀ پهلوی ،اختالف طبقاتی شدید ،نفوذ فرهنگ غربی و تجاوز اقتصادی بود .انقالب اسالمی
ایران مبارزهای ضدسلطهطلبی و ضداستعماری علیه امپریالیسم بود که در این مبارزه مردم ایران
از ایمان سنتی بهعنوان یک سالح استفاده کردند .همچنین مردم ایران در این مبارزه بهدنبال
استقالل ملت و ادامۀ مبارزۀ ضدامپریالیستی ،ضداستعماری و ضدسلطهطلبی بینالمللی بعداز
جنگ جهانی دوم در سدۀ بیستم بودند» (.)Wu Cheng, 1996, No3, P57
 -2-2علل وقوع انقالب اسالمی ایران از دیدگاه محققان چینی
« َفوران انقالب صرفاً بهس��بب اشتباهات لحظۀ آخر نبود .آتشفشان انقالب ناشی از فشارهای
بیشاز اندازهای بود که دهههای متمادی در اعماق جامعۀ ایران انباشته شده بود» (آبراهامیان،
 ،1389ص)278؛ ولی بهصورت مش��خص ،علل وقوع انقالب اسالمی ایران از دیدگاه محققان
چینی چیست؟ در این بخش دربارۀ این مسائل بحث خواهد شد.
برخی از محققان چینی براینباورند که نبود تعادل بین توس��عۀ اقتصادی با توسعۀ سیاسی
در سیاس��ت نوسازی رژیم پهلوی ریش��ۀ اصلی وقوع انقالب اسالمی ایران بود .آنها معتقدند
که وقتی صرفاً به برخی از اقدامات سیاس��ت نوسازی رژیم پهلوی مانند «انقالب سفید» نگاه
کنیم ،درمییابیم که «انقالب سفید» واقعاً راهی درست برای تحققبخشیدن به نوسازی کشور
بودهاست .حتی برخی از این محققان چینی فکر میکردند که درحالحاضر دولت چین برای
تحققبخش��یدن به نوس��ازی چین از برخی از اقدامات انقالب سفید استفاده میکند .درواقع،
«انقالب س��فید» درزمینۀ توسعۀ اقتصادی دستاوردهای زیادی را برای ایران بههمراه داشت و

س��رعت توس��عۀ اقتصادی در آن زمان به باالترین عدد در جهان رسیده بود .محققْ وو چنگ
آمار دس��تاوردهای «انقالب س��فید» را این گونه بیان میکند« :از س��ال  1963تا سال 1977
میالدی ،رش��د اقتصادی ایران قابلتوجه بهنظر میرسید .در سال  1963میالدی درآمد سرانۀ
ایران  300دالر بود و تا سال  1977میالدی به  2200دالر افزایش یافت» (Wu Cheng, 1996,
 .)No 3, P53اگر صرفاً به این اطالعات توجه کنیم ،میتوان دس��تاوردهای «انقالب س��فید»
محمدرضاشاه را مثبت تلقی کرد؛ ولی این محقق چینی توجه نداشتهاست که بخش اعظم این
رشد ،نه بهدلیل انقالب سفید ،بلکه بهعلت افزایش سرسامآور قیمت نفت بودهاست و نباید آن
را دستاورد انقالب سفید دانست؛ ولی بههرحال ،مردم ایران نهتنها «انقالب سفید» را بهرسمیت
نشناختند ،بلکه با انقالب اسالمی ،محمدرضاشاه را از ایران اخراج کردند .درجهت کاوش دالیل
چینی کیان چن دن میگوید« :بزرگترین اش��تباه نوسازی محمدرضاشاه این بود
آن ،محقق
ْ
که این نوسازی را پادشاهی استبدادی انجام داد .پادشاه بهدنبال نوسازی بود ،ولی از روشهای
س��نتی حکومت استبدادی استفاده میکرد» ( .)Qian Cheng Dan, 1998, p27-38باتوجهبه
اهداف «انقالب سفید» ،هدف پادشاه از اجرای اصالحات و نوسازی ،غنیسازی مردم نبود ،بلکه
تحکیم حاکمیت استبدادی خودش و پاسخگویی به منافع آمریکا بود .وو چنگ در مقالۀ خود با
نام« :بررسی درمورد ریشههای انقالب اسالمی ایران» مینویسد« :از اواخر دهۀ  1950تا اوایل
دهۀ  1960قرن بیس��تم ،تغییرات اجتماعی عمیقی در جهان اس�لام اتفاق افتاد .جنبشهای
اصالحات دموکراتیک در عراق ،یمن ،مصر ،سوریه و کشورهای دیگر یکی پس از دیگری شکل
گرفتند و خواهان س��رنگونی حکومتهای استبدادی ش��دند .در مقابل این موج ،آمریکا برای
1

1 - Wu cheng
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اطمینان از ثبات مرزهای خود در زمان جنگ س��رد از متحدان خود در جهان س��وم ،ازجمله
ایران خواس��ت که اصالحات اجتماعی الزم را بهعمل آورند .تحت فشار بینالمللی و داخلی ،و
برای تحکیم حاکمیت و ایجاد هژمونی منطقهای ،محمدرضاشاه «انقالب سفید» را بهاصطالح،
بدون خونریزی و خشونت معرفی کرد» ( .)Wu Cheng, 1996, No 3, P53هر عملی براساس
انگیزهای است؛ از انگیزۀ محمدرضاشاه برای اجرای انقالب سفید میتوان فهمید که بهرهبرداران
این انقالب ،مردم ایران نبودند بلکه گروههای سلطنت مطلقه و آمریکا حامی این انقالب بودند.
هنگامیکه در حوزۀ اقتصاد دستاوردهای بزرگی بهدست آمد ،محمدرضاشاه در حوزۀ سیاست
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بهطور فزاینده اقتدارگرا شد .با چندین بار تجدیدنظر در قانون اساسی ،اختیار شاه تاحدزیادی
تقویت شد« :او حق تشکیل و انحالل پارلمان ،حق اعالم جنگ ،قدرت انتصاب نخستوزیر ...و
محدودکردن آزادی مطبوعات را بهدست آورد ...در سال  1975میالدی ،محمدرضاشاه پهلوی
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سیستم دوحزبی را لغو کرد و حزب رستاخیز را تشکیل داد و به کسانی که تمایلی برای پیوستن
به حزب رستاخیز نداشتند بهعنوان خائن حمله کرد ...همچنین سیاست اطالعاتی و امنیتیای
را ایجاد کرد تا کسانی را که به پادشاه وفادار نبودند بهطور خاص ازبین ببردWu Cheng,( »...
.)1996, No 3, hP3
بنابراین ،باوجو ِد ایجاد اصالحات بزرگ اقتصادی ،شاه اص ً
ال نمیخواست به اصالحاتی همگام
در حوزۀ سیاست نیز اقدام کند .او بهجای انجام این کار (اصالحات سیاسی) برای تقویت حکومت
خودکامۀ خود با خرج دالرهای هنگفت نفتی مقدار زیادی سالح پیشرفتۀ آمریکایی خرید .در
چنان وضعیتی اجتنابناپذیر بود که نبود تعادل بین توسعۀ اقتصادی و توسعۀ سیاسی ایجاد
شود .محققان چینی این عدم تعادل را دلیل اصلی وقوع انقالب اسالمی ایران درنظر گرفتهاند.

نظام سیاس��یای که ایشان در مدینه تأسیس کرد در آغاز اتحادی سیاسی-مذهبی بود . ...در
دوران صفوی ،پادش��اهان صفوی برای تثبیت حکومت ،خودش��ان را نمایندگان امامان درنظر
میگرفتند و اعالم میکردند که خدا این حق را بهطور مستقیم به آنها دادهاست» (Wu Cheng,
 .)1996, No 3, p53در دوران قاجار ،پادشاهان برای تحکیم حکومت خودشان ،اغلب تعدادی از
روحانیون شناختهشده را بهعنوان قاضی یا مدیر منصوب میکردند ...و وقتی با رویدادهای بزرگ
مواجه میش��دند ،اغلب با روحانیون عالیرتبه مشورت میکردند تا حمایت آنها را بگیرند .در
طول تاریخ ایران ،چه در دورههای حکومت روحانیون و چه در دورههای دیگر ،حاکمان همواره
با علما رابطهای ضمنی داش��تهاند .میتوان گفت در ایران« :اندیشۀ دینی و سنتی روحانیون به
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 -2-3مبارزه بین روحانیان و رژیم شاه
در طول انقالب اسالمی ایران ،میتوانیم ببینیم که «انقالب اسالمی» با شعارهای ضداستبدادی
و ضداستعماری ،درواقع ،نبرد گروه روحانیون ،علیه سلطنت شاه بود؛ بنابراین ،برخی از محققان
چینی معتقدند که وقوع انقالب اسالمی ایران نتیجۀ مبارزه میان نیروهای مذهبی و سلطنت
استبدادی بود که درنهایت با پیروزی نیروهای مذهبی بهپایان رسید.
وو چنگ با مطالعۀ تاریخ ارتباط بین دین اسالم و سیاست ،به نقش مهم دین اسالم در طول
تاریخ ایران اش��اره میکند و میگوید« :در آغاز تاریخ اس�لامی ،دین اس�لام با سیاست ارتباط
تنگاتنگ داش��ت .پیامبر اسالم (ص) برای متحدکردن جزیرۀ عرب ،دین اسالم را تأسیس کرد.
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ایدئولوژیای عمده برای حفظ سلطنت تبدیل شدهاست» (.)Ha Quan An, 2001, No 6, P138
بااینحال ،از آغاز سلس��لۀ پهلوی ،این رابطۀ ضمنی که نس��بتاً هم ثابت بود تحت تأثیر قرار
گرفت و درنهایت سبب انقالب اسالمی ایران شد« .سلسلۀ پهلوی سیاست سکوالریسم را اجرا
میکرد .بنیانگذار سلس��لۀ پهلوی با اس��تفاده از قدرت نظامی به حکومت رس��ید و با حمایت
روحانیت ،در سال  1926میالدی تاجگذاری کرد؛ ولی پس از کسب باالترین قدرت ،بالفاصله
اصالحاتی را در پیش گرفت که هدفش تمرکز قدرت و خالصشدن از شر محدودیت مذهبی
بود ».با اصالحات در حوزههای قضائی ،آموزشی و فرهنگی« ،روحانیان حقوق زیادی را ازدست
دادند و تواناییش��ان برای دخالت در امور کشور بهشدت کم شد» (Ha Quan An, 2001, No
.)6, P138

|تاريخ نامۀ انقالب | شمارۀ  |2پاییـــز و زمستـــان | 1396

100

میتوان گفت پساز انقالب سفید ،مبارزه میان روحانیون و رژیم شاه بهاوج رسید و باالخره
این مبارزه با پیروزی روحانیان بهپایان رسید؛ ولی چرا؟ زیرا« :باوجوداینکه اصالحات در دوران
پهلوی باعث ش��د تا طبقههای متوسط و باال غربگرا شوند ،ولی اکثر مردم ایران که بیشتر از
کش��اورزان و بازاریان ش��هری بودند همچنان بهدنبال رهبران مذهبی بودند و با شیوۀ اسالمی
زندگی میکردند .این وضعیت فرصت الزم را برای مبارزۀ گروه مذهبی با رژیم سکوالر ایجاد و
حمایت عمومی را برای تشکیل اندیشۀ سیاسی امامخمینی فراهم کرد» (Jiang Zhen, 2014,
 .)P31عالوهبراین «قبلاز انقالب اسالمی ،حدود  180هزار روحانی در سراسر ایران پخش شده
بودند و ش��بکهای محکم را تش��کیل داده بودند .روحانیان که قدرت را از دس��ت داده بودند با
استفاده از نارضایتی مردم از شاه ،نقش رهبری انقالب اسالمی را آگاهانه بازی کردند تا انقالب
تأیید و پیروز شود» (.)Wu Cheng, 1996, No 3, P56

 -2-4جنبش آزادیبخش ملی ضدامپریالیستی و ضداستعماری
ایران و چین -دو کشور صاحب تمدن باستانی و تاریخ طوالنی -قربانیان استعمار و امپریالیسم
مدرن غربی بودهاند .ازاینرو محققان چینی با مردم ایران که در تاریخ معاصر تحقیر ش��دهاند
متحمل ش��دهاند همدردی زیادی میکنند و نیز مبارزههای ضدامپریالیس��تی
و رنج زیادی را
ّ
و ضداس��تعماری مردم ایران را بهطور کامل درک و پش��تیبانی میکنند .بسیاری از محققان
ملی ضدامپریالیستی و ضداستعماری
معتقدند که انقالب اس�لامی ایران جنبش آزادی ِ
بخش ِ

 -2-5اندیشۀ امامخمینی
در روند مبارزه با سلسلۀ پهلوی ،امامخمینی رهبر انقالب اسالمی و مؤسس جمهوری اسالمی
ایران نظرات و ایدههای سیاس��ی و مذهبی مهمی را بیان کرد و تفکر دینی و تفکر سیاس��ی را
یکپارچه خواند و جدایی دین از سیاس��ت را برنتافت .دکترین او مخلوطی از مذهب و اندیشۀ
سیاسی بود و اندیشۀ سیاسی او بهطور عمده براساس نظریۀ دینی استوار بود .محققان چینی
دکترین امامخمینی را عمدتاً از جنبههای زیر بررسی کردهاند:
1 - Jin Liang Xiang
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است و جمهوری اسالمی استقالل ملی ایران در تاریخ معاصر را واقعاً محقق کردهاست .محققْ
جین لیانگ شیانگ 1با مطالعۀ توسعۀ تاریخ ایران اشاره میکند که «ایران نهتنها قربانی استعمار
غربی بلکه قربانی زورطلبی معاصر هم بود» ( .)Jin Liang Xiang, 2015, P3برای ملت ایران با
تاریخ و تمدن طوالنی این تجربهها تحقیر بزرگی بود و این باعث ،خشم بسیاری از مردم ایران
شده بود که چرا محمدرضاشاه در روابط دیپلماتیک وابسته به کشورهای غربی ،بهویژه آمریکا
ش��ده و حتی به عروسک خیمهشببازی آمریکا تبدیل شدهاست .آمریکاییها به رژیم پهلوی
تسلیحات زیادی فروخته بودند« .ایران به آمریکا نفت صادر میکرد نفتی که میتوانست اقتصاد
را رونق بخش��د و در عوض از آمریکا تس��لیحات زیادی وارد میکرد تا بتواند رژیم اس��تبدادی
محمدرضاشاه را پشتیبانی کند؛ تسلیحاتی که اص ً
ال به درد زندگی مردم ایران نمیخورد» (Wu
 .)Cheng, 1996, No 3, P57با گس��ترش مداوم فروش سالح به ایران ،حضور آمریکاییها در
ایران زیاد ش��د؛ همچنین مصونیت سیاسی هم در ایران پیدا کردند« .تا سال  1978میالدی،
تعداد آمریکاییها در ایران به  43,000نفر رسیده بود .این کارشناسان آمریکایی و خانوادههای
آنها مصونیت دیپلماتیک داشتند و نهتنها محدودیتی قانونی در ایران نداشتند ،بلکه فرهنگ
غربی ناس��ازگار با فرهنگ س��نتی ایران را هم برای مردم ایران بهارمغان آورده بودند» (Wang
 .)Xin Zhong, Ji Kai Yun, 2002, P331این فرهنگ و ارزشهای غربی بر ساختار اجتماعی
و س��نتهای فرهنگی ایران تأثیرات بدی داشت و زندگی مسلمانان را دچار مشکل کرده بود.
امامخمینی به این نکته اشاره کرد که اسالم از ماتریالیسم ،افکار شیطانی و حملۀ صهیونیسم
مسیحی و یهودی و… احساس فشار میکند.
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دکتری��ن امامخمین��ی نوعی جهانبین��ی تقابلهای دوگان��ه بود؛ بهگونهای ک��ه در نظریۀ
امامخمینی از طبیعت انسان تا جامعۀ انسانی و از سیاست داخلی تا روابط بینالمللی همگی
بهص��ورت تقابله��ای دوگانه میان مقدس و س��کوالر ،حق و باطل ،و خ��وب و بد وجود دارد.
امامخمینی عقیده داشت که میتوان نظمی عادالنه در جهان ایجاد کرد ،چون فطرت بشر نیک
اس��ت .بهدلیل این فطرت ،بش��ر قادر خواهد بود خود را به سطحی واالتر بکشد .ازسوی دیگر،
بشر نواقص بسیاری دارد که باعث معصیت میشود و زندگی دنیوی را برای او در اولویت قرار
میدهد .نمایش دو جنبه از شخصیت انسانی دوگانگیای اساسی است.
«والیت فقی��هِ» امامخمینی عیناً بهدنبال ایجاد جامعهای عادالن��ه بود که در آن «هر کس
تحت نظارت هدایت فقیه مایل به انتخاب راهی میشد که تحت هدایت خداست ».هنگامیکه
نظریۀ امامخمینی بر واقعیتهای سیاس��ی کشور اعمال میش��ود ،دوگانگی خود را بهصورت
مستضعفان و ستمگران نش��ان میدهد .امامخمینی همواره بهدنبال ایجاد جامعهای ایدئال با
عدالت مطلق بود «که در آن جامعه ،فقیه میتواند قانون اس�لامی را بهطور کامل اجرا کند و
احکام خدا تح ّقق بیابد ،و در حکومت اس�لامی دولت عیناً همراه با عدالت اس��ت» (Chen An
 .)Quan, 2007, P2ازآنجاکه «خود اسالم ،نظریۀ سیاسی کاملی است» و نظریات غربی مانند
«سرمایهداری و مارکسیسم» نظریههایی فایدهگرا هستند .اسالم نیازهای مادی و معنوی مردم
را تضمی��ن خواهد کرد و تنها ایدئولوژی ،ش��امل زندگی دنیوی و زندگی پس از مرگ اس��ت
(.)Wang Xin Zhong, Ji Kai Yun, 2002, P331
محقق��ان چینی براینباورند که امامخمینی ش��عار «نه ش��رق و نه غرب ،فقط اس�لام» را
بهوجود آورد و درعمل ،به مبارزه ضداس��تبداد ،ضدامپریالیسم ،ضداستعمار ،ضدسرمایهداری،
ضدکمونیس��م و سایر نظامهای سیاسی نامطابق با ارزشهای اسالمی پرداخت؛ بهعبارتدیگر،
درجهت سیاسی امامخمینی بهدنبال مسیری سیاسی بود که کام ً
ال با سیستم سیاسی موجود
در آن زمان متفاوت بود و بهترین راه برای رسیدن به این هدف این بود که تمام راههای نفوذ
فرهنگهای خارجی و نیروهای خارجی را حذف کند.
چن آن کوان با نقل بخشهایی از آخرین کلمات امامخمینی (ره) اشاره میکند که «اسالم،
سرمایهداری استبدادی را قبول ندارد زیرا آن نظام به محروم نگاهداشتن مردم تمایل دارد . ...بهنظر
اس�لام ،سرمایهداری با عدالت و برابری اجتماعی در تناقض است ،اما ازسوی دیگر اسالم نظام

 -2-6تأثیرات انقالب اسالمی
محققان چینی از دو جنبه تأثیرات انقالب اسالمی ایران را بررسی میکنند که شامل تأثیرات آن بر
ایران و تأثیرات آن بر منطقه و جهان است .از جنبۀ اقتصادی ،برخی از محققان چینی براینباورند
که حکومت الهی به ناآرامیهای اجتماعی ،رکود اقتصادی و پسرفت توسعه منجر شدهاست .گوا
لونگ لونگ میگوید« :تأس��یس و تقویت حکومت الهی توس��ط نیروهای مذهبی باعث شد که
سیاسی مخالف شاه متمایز شوند؛
تناقض اصلی داخلی کشور ایران بهسرعت انتقال یابد و نیروهای
ِ

در این هنگام مبارزه بین حکومت الهی و ضد حکومت الهی به تناقض اصلی مبارزۀ سیاسی داخلی
ایران تبدیل شد .با گسترش این مبارزه ،گروههای حامی [امام] خمینی بهشدت مخالفان داخلی
را رد کردند و همۀ نیروهای ضد حکومت الهی را سرکوب کردند ».او در ادامه میگوید« :بیثباتی
سیاسی طوالنیمدت و جنگ ،تأثیرات منفی زیادی بر توسعۀ اقتصاد ایران گذاشتهاست .گروههای
توجه داشتهاند .آنها
مذهبی اندیشۀ برتری روح را ترویج کرده و به توسعۀ اقتصادی داخلی کمتر ّ
بارها و بارها تأکید کردهاند که انقالب برای پرکردن معده نیس��ت ،بلکه برای دین اس�لام است.
روحانیانی که بخشهای مهمی از اقتصاد را در دست دارند نهتنها توانایی مدیریت اقتصاد مدرن را
ندارند ،بلکه پرسنل حرفهای و فنی را هم رد میکنند و این موضوع بهناچار سبب هرجومرج بیشتر
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حکومتی مشابه کمونیسم و مارکسیسم نیز نیست» .چن آن کوان میگوید :ازنظر امامخمینی،
قبلاز انقالب اس�لامی رژیم پهلوی در داخل کش��ور سیاس��ت دیکتاتوری را اعمال میکرد و
سیاست خارجی آن را قدرتهای بزرگ کنترل و دستکاری میکردند .مردم میخواستند آزاد
باشند و کشور به استقالل نیاز داشت و این موضوع باعث شد که سرنگونی رژیم مستبد به نیاز
مشترک همۀ مردم ایران تبدیل شود .در پاسخ به این وضعیت ،امامخمینی خواهان تجدیدنظر
بود« :ما باید با حکومت استبدادی بجنگیم و سلطنت دیکتاتوری را سرنگون کنیم ».درنهایت،
آن کوان اشاره میکند« :باوجوداینکه اظهارات [امام] خمینی علیه ظلم و تجاوز از نظریۀ شیعۀ
ِ
حکومت غیرمشروع ریشه میگرفت ،ولی تاحدی پاسخگوی نیازهای ملیگرایی و
بدون امامت و
پوپولیسم مردم ایران نیز بود .بهدلیل اینکه این اظهارات با طنینانداختن این آرمانها ،همزمان
با ریشههای دکترین شیعه توانست عامل جنبشهای زیادی در کشور ایران بهعنوان یک کشور
مسلمان شیعه باشد» (.)Chen An Quan, 2007, PP 303-306
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در اقتصاد ملی میشود» (.)Guo long long, 1982, No 28, PP 7-8
برخی از محققان چینی براینباورند که «پساز انقالب اس�لامی ایران ،دولت اس�لامی ایران
نهتنها مدل اقتصادی غربی ،بلکه مدل اقتصادی شرقی را نیز رد کرد و در تالش برای ایجاد یک
نوع مدل اقتصادی اسالمی برآمد .در این راستا ،مقامات ایران بعداز تحقیق ،تجربه و تنظیمی
که ده سال طول کشید ،درنهایت مجموعهای از سیاستهای اقتصادی مشخص را پیادهسازی
کردند ».ولی چرا سیاس��تهای اقتصادی ایران متمایز اس��ت؟ لونگ میگوید« :دولت اسالمی
ایران در هنگام تدوین و اجرای سیاس��تهای اقتصادی ،بیش��تر به حف��ظ و ترویج ارزشهای
معنوی اس�لامی توجه داشت .رهبران ایران بین ارزشهای معنوی اسالمی و منافع اقتصادی،
بیش��تر بر اولی تأکید داش��تند[ .امام] خمینی بارها اعالم کرد که هدف انقالب اسالمی بهبود
زندگی مادی نیست ،بلکه گسترش ارزشهای معنوی اسالمی و رهایی میلیونها مستضعف از
قید امپریالیسم و سلطۀ قدرتهای جهان است» (.)An Wei Hua, 1995, No12, PP 52-55
از جنبۀ سیاس��ی ،جیآنگ ژن میگوید« :بزرگترین تأثیر انقالب اسالمی بر سیاست ایران
تثبیت اقتدار فقها در قانون اساس��ی ملی بود و این موضوع باعث نهادینهش��دن نظام سیاسی
والیت ش��د ».نظام سیاس��ی والیت فقیه ،ایران را بهسرعت اسالمی کرد و این کار مستقیماً بر
شکلگیری تمام سیاستهای کشور تأثیر گذاشت« .انقالب اسالمی و اقدامات انجامشده برای
تحکیم قدرت حکومت جدید ،تأثیرات زیادی بر تصمیمگیری ملی ایران داشتهاست .بهویژه برای
تقویت ماهیت اس�لامی نظام جدید ،مجموعهای از سازمانها با ماهیت اسالمی برپا شدند که
وظایفشان نیز تاحدودی با برخی از سازمانهای ملی همپوشانی دارد».
به نظر پژوهشگران چینی ،یکی از جنبههای مهم تأثیرات انقالب اسالمی بر منطقه و جهان،
موضوع «صدور انقالب اس�لامی» اس��ت .جیانگ ژن میگوید :در ایدئولوژی [امام] خمینی ،او
مدافع پاناسالمیس��م و رؤیای ایجاد «حکومت اس�لامی جهانی» اس��ت و مؤثرترین راه برای
رس��یدن به «حکومت اس�لامی جهانی»« ،صدور انقالب» به جهان است (Jin Liang Xiang,
 .)2015, P52آن کوان معتقد اس��ت که ایدۀ صدور انقالب برای توس��عۀ بنیادگرایی اس�لامی
1
جهانی نقش کاتالیزور را ایفا کردهاست ( .)Chen An Quan, 2007, PP 331-332کائو یو فنگ
معتقد بود که امامخمینی میخواس��ت ازطریق قالب «انقالب اسالمی» درهای جهان اسالم و
1 - Cao Yu Feng

 -3عوامل تأثیرگذار بر دیدگاه محققان چینی دربارۀ انقالب اسالمی ایران
انقالب اسالمی ایران یکی از حوادث تأثیرگذار در تاریخ جهان معاصر بوده و توجه زیادی را در
کمیت و کیفیت تحقیقات چینی دربارۀ
سراس��ر جهان بهخود جلب کردهاست؛ ولی باتوجهبه ّ
انقالب اس�لامی ایران ،باید اذعان کرد که این انقالب توجه تعداد زیادی از محققان چینی را
بهخود جلب نکردهاست .دیدگاه محققان چینی دربارۀ انقالب اسالمی ایران شامل هر دو نگاه
مثبت و منفی میشود .عوامل شکلگیری این نگاهها فراوان و پیچیده است ،ولی بهطور خالصه،
میتوان به سه عامل در شکلدادن نگاه پژوهشگران چینی توجه کرد:

 -1-3دین در نظریۀ مارکسیستی

میدانی��م که چین کش��وری با نظام سیاس��ی متمرکز و تکحزبی اس��ت و ایدئولوژی اصلی
حزب کمونیس��ت چین و سیاس��تهای دولت بر تمام جنبههای اجتماع ملی تأثیراتی عمیق
و تعیینکننده دارد .مائو رهبر چین کمونیس��ت میگفت« :نیروی هس��تهای که انقالب ما را
رهبری میکند حزب کمونیست چین است .مبنای نظری که تفکر ما را هدایت میکند نظریۀ

| تحلیل نوع نگاه منابع چینی به انقالب اسالمی ایران |

حتی کل جهان را باز کند« .این ،یک سیاس��ت خارجی بسیار تهاجمی بود که تأثیرات بسیار
زیادی در دیپلماسی ایران گذاشت و نتیجۀ مستقیم آن این بود که ایران بهزودی به وضعیت
انزوای دیپلماتیک رانده شد» ( .)Cao Yu Feng, 2004, No 1, P15شیائو شیآن مفهوم و انگیزۀ
«صدور انقالب» را چنین توضیح دادهاس��ت« :ایران اولین کش��ور در جهان است که به ایجاد
دولت اسالمی واقعی پرداخت .ازاینرو ،رسیدن به رهبری جهان اسالم و حمایت از مستضعفان،
مأموریت ایران است که باید برای رسیدن به آن اول انقالب اسالمی را به همۀ کشورهای اسالمی
و سپس به کل جهان صادر کند .ازسوی دیگر ،صدور انقالب نوعی رویکرد برای دفاع از انقالب
ایران است ».سپس او روشها و تأثیرات خاص صدور انقالب را معرفی میکند و مینویسد« :راه
اصلی صدور انقالب ایران اعزام نیرو و اس��تفاده از رادیو ،تلویزیون ،کتاب ،روزنامه و کانالهای
دیگر برای انتشار ایدۀ انقالب اسالمی بود تا به کمک آن ،مرد ِم کشورهای مسلمان بهپا خیزند؛
دولت س��کوالر خود را سرنگون کنند و حکومتی اس�لامی مانند حکومت ایران ایجاد کنند»
(.)Xiao Xian, 1994, P84
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مارکسیس��م است ».ازاینرو در نظام فکری و تحلیلی چین ،پایبندی به نظریۀ مارکسیسم ،به
ضرورتی انکارناپذیر برای شکلگیری فهم و تحلیل مسائل ملی و جهانی تبدیل شدهاست .دربارۀ
دین ،مارکس معتقد بود که «دین ابزار طبقۀ حاکم است که از آن برای آرامکردن روحیۀ مردم
به��ره میگیرد ».بنابراین ،مارکس میگفت« :انتقاد به دین پیشش��رط همۀ انتقادهای دیگر
اس��ت» ( .)Tian Xin Ming, 2013, No 5, P1این دیدگاه ،تأثیرات بس��یار زیادی بر محققان
چینی داشتهاست .در دورۀ انقالب فرهنگی چین ( 1966تا  1976میالدی) ،در سراسر کشور،
رهبر مائو و دیدگاه بیخدایی ،مورد دفاع بود و مردم معتقد بودند
نظریۀ مارکسیس��م ،اندیشۀ ْ
که همۀ ادیان با ایدئولوژی مارکسیسم در تناقضاند و دین آزادی را زیر پا میگذارد؛ درنتیجه،
تمام فعالیتهای مذهبی ممنوع ش��ده بود .در آن زمان ،فضای چین بسیار بسته بود و نظریۀ
رهبر مائو بهعنوان ایدئولوژی اصلی در هدایت همۀ تحقیقات علمی و
مارکسیس��م و اندیش��ۀ ْ
کارهای دیگر استفاده میشد.
در سال  1979میالدی ،زمانی که انقالب اسالمی ایران بهوقوع پیوست ،چین تازه از باتالق
«انق�لاب فرهنگی» -که چینیه��ا آن را بهعنوان دهۀ فاجعه درنظر گرفته و میگیرند -خارج
شده بود؛ ولی وضعیت کشور هنوز زیر تسلط ظالمانۀ آن دهۀ فاجعهبار بود و از همه مهمتر سایۀ
مارکسیس��م و مائوئیسم بر نظام فکری چین همچنان گسترده بود؛ درنتیجه ،محققان چینی
انقالب اس�لامی ایران را با اس��تفاده از همان دیدگاه بیخدایی و مارکسیستی تجزیهوتحلیل
میکردند .در آن گفتمان ،از یک جهت ،انقالب ایران باعث س��رنگونی س��لطنت اس��تبداد و
پیش��رفتی تاریخی در مسیر جنبش انقالبی پرولتری و ضدامپریالیسم و ضداستعمار بود؛ پس
میشد آن را نوعی پیشرفت درنظر گرفت .ولی ازجهت دیگر ،انقالب ایران یک پسرفت بود زیرا
در جریان انقالب ایران ،روحانیان در باالترین مرتبۀ قدرت سیاسی قرار گرفته بودند.
در سراسر ادبیات جمعآوریشده دربارۀ این موضوع ،بسیاری از محققان چینی از دیدگاههای
زیر به انقالب مینگرند :اگر تنها از دیدگاه ضدپادش��اهی ،ضدامپریالیس��تی ،و ضداستعماری،
به انقالب ایران توجه ش��ود ،اکث��ر محققان چینی دیدگاهی مثبت به انقالب اس�لامی ایران
داشتهاند« .این مبارزۀ مردم ایران که از ایمان سنتی ملی بهعنوان سالحی برای اجرای کنش
ضداستعماری ،ضدامپریالیستی و ضدسلطنت پادشاهی استفاده کردند ،عامل توسعۀ ایران برای
تح ّققبخشیدن به استقالل ملی در طول صد سال مبارزۀ بینالمللی ضدهژمونی ،ضدامپریالیسم،

و ضداستعمار پس از جنگ جهانی دوم بود» ()Jin Liang Xiang, 2015, P40؛ ولی زمانی که
انقالب ایران به انقالب اسالمی تبدیل شد و گروه روحانیان اسالمی به باالترین قدرت سیاسی
در دولت رس��یدند ،ارزیابی محققان چینی متفاوت ش��د« :انقالب اسالمی جنبش بنیادگرای
اس�لامی است که با استفاده از برچس��ب مذهبی ،طرفدار سیاسیشدن مذهب است» (Chen
 .)An Quan, 2007, P50محققان بیشتر اشاره کردهاند که «در روند نوسازی جهان ،قابلتصور
نیست که روحانیان اسالمی به قدرت سیاسی عالی کشور دست یابند؛ بنابراین این ارتجاع است
و به انقالبی ثانویه نیاز دارد» (.)Hong Xiu Ju, 1991, PP 197-200

نیز معتقد اس��ت که این موضوع برای کوان دشوار است« :اول ،موضوع مطالعه ،بهدالیل موانع
زبانی و واقعیت سیاسی ،سخت است چون دانشجو باید منابع دستاول را دربارۀ تاریخ ایران و
دربارۀ این موضوع بهدست آورد .دوم ،بهخاطر هویت دینی این انقالب ،محققان به دانش الزم
دربارۀ این انقالب نیاز دارند و براساس آن ،بهصورت منطقی ،به تعریف برخی از مفاهیم اساسی
دارای معنایی پیچیده احتیاج پیدا میکنند .عالوهبراین ،محدودیت مطالعات و ضعف نس��بی
ادبیات در حوزۀ تاریخ ایران در چین نیز باعث میشود که عمق پژوهش در این موضوع محدود
باشد» (.)Chen An Quan, 2007, P1
درواقع ،مشکالتی که چن آن کوان با آنها مواجه شد ،مشکالت بسیاری از محققان چینی

| تحلیل نوع نگاه منابع چینی به انقالب اسالمی ایران |

 -3-2تأثیر دیدگاههای غربی
توس��ل به منابع دستدوم غربی در درک مسائل
فقر محققان چینی در حوزۀ ایرانشناس��ی و ّ
ایران ،عامل مهم دیگری در شکلگیری تصویر ذهنی آنها از انقالب اسالمی ایران است .برای
نمونه ،چن آن کوان ،نویس��ندۀ رس��الۀ «انقالب اسالمی ایران و تأثیرات آن بر جهان» که تنها
رسالۀ دکترا دربارۀ انقالب اسالمی ایران است ،نهتنها مسلط به زبان فارسی نیست ،بلکه اص ً
ال
به ایران نیامدهاست؛ بنابراین ،بدون تردید ،مطالعۀ او دربارۀ انقالب اسالمی ایران صرفاً براساس
متون موجود و تصور خود اوست .چن آن کوان اذعان دارد« :صادقانه بگویم ،قبلاز این ،تاریخ
ایران و اسالم برایم عجیبوغریب بودند و آنها را خیلی کم میشناختم .وقتی موضوع رسالهام
را مش��خص کردم و به مطالعۀ عمیقتر رو آوردم ،در مقابل مس��ائل پیچیده ،همیشه احساس
میکردم که توانایی بسیار کمی دارم» ( .)Chen An Quan, 2007, P474استاد راهنمای کوان
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عمومی تاریخ ،روابط بینالملل و علوم دینی کار میکنند
است .بیشتر این محققان در حوزههای
ِ
متخصصاند .عالوهبراین ،بسیاری از آنها به زبان
و تعداد کمی از آنها ،در حوزۀ ایرانشناسی
ّ
فارسی مسلّط نیستند و تجربهای از تحصیل و پژوهش در ایران ندارند؛ بنابراین ،اطالعات آنها
دربارۀ تاریخ و فرهنگ ایران یا از کتابها یا از اینترنت و رسانهها بهدست آمدهاست .برای نمونه،
جیانگ ژن مقالههای بسیاری دربارۀ ایران منتشر کردهاست ،ولی او نهتنها به زبان فارسی مسلط
نیست ،بلکه هیچ تجربۀ تحصیلی یا پژوهشیای هم در ایران ندارد.
ازاینرو میتوان ا ّدعا کرد که برای مح ّققان چینی ،ایران همیش��ه همان کش��وری است
که در منابع دس��تدو ِم عمدتاً غربی ترسیم شدهاس��ت .برای نمونه ،در مقالۀ آن کوآن که
با عنوان «از انقالب سفید تا انقالب اسالمی» چاپ شدهاست ،درمجموع  37مرجع وجود دارد
که  36تای آن انگلیس��یاند .در مثالی دیگر ،جیآنگ ژن در پژوهشی با عنوان «تحلیل انقالب
اسالمی ایران و نفوذ آن» از  17مرجع استفاده کردهاست که همۀ آنها منابع انگلیسیاند .یک
دیگر چه شیائو می است که در مقالۀ «شهرکسازی ،گروههای حاشیهای شهر و انقالب
نمونۀ ْ
اسالمی ایران» درمجموع از  87مرجع استفاده کرده است که  61عدد از آن منابع ،انگلیسیاند.
مانع زبان فارس��ی و فقدان نس��بی تحقیقات اصیل دربارۀ انقالب اس�لامی ایران،
باتوجهبه ِ
محققان چینی مجبورند بهشدت به منابع انگلیسی و بهویژه ایاالتمتحدۀ آمریکا متکی باشند؛ و
میدانیم که محققان غربی با دیدگاه «غربمحور» معتقدند که بهجز نظام سیاسی دموکراتیک
غربی ،هیچ نظام سیاسی دیگری در جهان درست و پیشرفته نیست .ازاینرو آنها بارها و بارها
از حکومت اسالمی ایران بهشدت انتقاد کرده و میکنند؛ بنابراین ،محافل چینی نیز ناخواسته
تحت تأثیر مطالعات غربی قرار داشتهاند.

 -3-3توسعۀ روابط ایران و چین
توسعۀ روابط ایران و چین و تغییرات سیاسی ،اقتصادی و سیاست خارجی چین نیز بر مطالعات
محققان چینی در حوزۀ انقالب اس�لامی ایران تأثیر گذاشتهاس��ت .در آستانۀ پیروزی انقالب
اسالمی ایران و در اوت  ،1978هوآ گوئو فنگ -رئیسجمهور خلق چین –همزمان با اوجگیری
بحران سیاس��ی داخلی ایران ،ازطرف سلسلۀ پهلوی با هدف همکاری چین با ایران ضد اتحاد
جماهیر شوروی به ایران دعوت شد .متأسفانه این دیدار رسمی رئیسجمهور خلق چین از ایران

باتوجه به منافع و نیازهای مشترک دو کشور در مبارزۀ علیه اتحاد جماهیر شوروی ،بسیار خوب
ش��ده بود؛ این موضوع نیز تأثیر زیادی بر شکلگیری دیدگاههای منفی محققان چینی دربارۀ
انقالب اسالمی ایران داشت .پسازآن ،وقتی دانشجویان ایرانی سفارت آمریکا را اشغال کردند
خارجی مبنی بر
و کارکنان سفارت را به گروگان گرفتند و حکومت جدید ایران نیز با سیاست
ِ
صدور انقالب ،در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت میکرد ،محققان چینی نیز رادیکالیسم
حکومت انقالب اسالمی را با نگاهی منفیتر دنبال میکردند.
پس از شروع جنگ ایران و عراق ،توجه جهان از انقالب اسالمی ایران بیشتر به جنگ ایران
و عراق معطوف شد و طبیعتاً وضع در چین نیز به همین شکل بود .طی این دوره ،مطالعات و
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در آن زمان حساس بعدا ً باعث سوءتفاهم حکومت انقالبی ایران شد و به مانعی در توسعۀ روابط
چین و ایران تبدیل ش��د« .درواقع ،ازلحاظ ایدئولوژیک ،چین با سلطنت مخالف بود» (Yang
 ،)Xing Li; Ji kai yung, 2012, P20ولی رئیسجمهور چین در زمانی بسیار حساس و مهم
 در اواخر عمر رژیم شاه -رسماً به ایران سفر کرده بود .این موضوع تاحدودی پایینبودن درکایران آن زمان را نشان میدهد.
محققان چینی از ِ
چین پس از وقوع انقالب ایران ،برای جلوگیری از ایجاد شک دربارۀ دخالت در امور داخلی
ایران ،علناً با انقالب اسالمی ایران مخالفت یا از آن حمایت نمیکرد .رئیسجمهور چین نیز یک
پیام تبریک به دولت اسالمی ایران ارسال کرد .سپس «دولت چین ازطریق پاکستان به دولت
جدید ایران دالیل دیدار رئیسجمهور چین از رژیم محمدرضاشاه را توضیح داد» (Yang Xing
 .)Li; Ji kai yung, 2012, P222بااینحال ،ایران به تالش فعال چین پاسخ نداد و این موضوع
باعث ش��د که روابط دو کش��ور کاهش یابد و به پایینترین سطح ممکن برسد .در جنبههای
فرهنگی ،چین صرفاً ازطریق انجمن اسالمی چین ،ارتباط با ایران را حفظ کرد و ازنظر اقتصادی،
«حجم تجارت بین چین و ایران از  11.8میلیارد دالر در س��ال  1978میالدی به  68میلیون
دالر در س��ال  1979میالدی کاهش یافت» ( .)Yang Xing Li; Ji kai yung, 2012, P22در
همان دوره ،محققان چینی بررس��ی رادیکال بودن و محافظهکارانه بودن انقالب اسالمی ایران
را شروع کردند و دیدگاههای منفی دربارۀ حکومت و انقالب اسالمی ایران شکل گرفت .آنها
دولت انقالبی ایران و گروه روحانیان حاکم بر آن را دولت و گروهی رادیکال درنظر گرفتند .در
آن زمان روابط چین و ایاالتمتحدۀ آمریکا هم ،تازه به حالت عادی بازگش��ته بود و روابطشان
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گزارشها دربارۀ جنگ ایران و عراق افزایش زیادی یافت؛ درحالیکه مقاالت و گزارشها دربارۀ
انقالب اسالمی بسیار کم بود .از دهۀ  1990به بعد -با پایان جنگ سرد و توسعۀ اقتصادی سریع
چین -بهویژه پس از سال - 2003که چین عضو سازمان تجارت جهانی شد -نیاز چین به ایران،
ِ
درپی توسعۀ سریع اقتصادی،
دیگر نهتنها خواستهای سیاسی ،بلکه نیا ِز
استراتژیک اقتصادی بودِ .
مصرف انرژی چین بهش��دت زیاد ش��ده بود و امنیت انرژی بهتدریج به یکی از عوامل مهم در
آمریکایی اقتصاد سیاسی -در
توسعۀ اقتصادی چین تبدیل شده بود .لونگ آن ژی -متخصص
ِ
س��ال  2005میالدی پیشبینی کرد« :در  10س��ال آینده ،وابس��تگی به واردات انرژی نقش
تعیینکنندهای در سمتوسوی استراتژی سیاست خارجی چین خواهد داشت  ...چین روابطی
نزدیک با کش��ورهای تولیدکنندۀ انرژی برقرار خواهد کرد .خاورمیانه ،آمریکای التین ،آسیای
مرک��زی و افریقا بهعنوان نقاط جدید برای تمرکز اس��تراتژی دیپلماتیک چین در نظر گرفته
ویژگی
خواهن��د ش��د» ()Yang Xing Li; Ji kai yung, 2012, P268؛ بنابراین« ،عامل انرژی
ِ
کلیدیِ روابط چین با ایران در اوایل قرن  21خواهد بود» (Yang Xing Li; Ji kai yung, 2012,
 .)P268درنتیجه ،دیپلماسی چین دربارۀ ایران به یکی از استراتژیهای دیپلماتیک اصلی چین
تبدیل شد .محققان چینی نیز با هدف خدمت به استراتژی بزرگ دولت چین درجهت امنیت
انرژی تحقیقات دربارۀ خاورمیانه و کش��ورهای خلیج فارس را افزایش دادند؛ این موضوع یکی
از دالیل مهم افزایش مطالعات دربارۀ ایران و انقالب اسالمی در آن دوره است .در سال ،2013
رئیسجمهور چین طرح «یک کمربند ،یک راه» را ارائه داد .در این طرح ،ایران بهعنوان کشوری
کلیدی تلقی میشود؛ بنابراین ،موقعیت ایران در استراتژی دیپلماتیک چین بازهم مهمتر شد.

بهدلیل تأکید دولت ،محققان چینی نیز بیشتر بر موضوع ایران تمرکز میکنند ،چون میتوانند
بودجۀ تحقیقاتی از دولت دریافت کنند؛ زیرا در این زمان مطالعات دربارۀ ایران به استراتژی مهم
دولت چین مربوط است .امروزه محققان چینی در استفاده از منابع غربی بسیار محتاط شدهاند
و بیشتر به همکاری با محققان ایرانی مایلاند .آنها حاضرند برای بهدستآوردن منابع دستاول
و دیدن واقعی و بیواسطۀ ایران به ایران بیایند و پژوهشهای واقعبینانه و علمی انجام دهند .این
وضعیت ،نگرش محققان چینی را تاحدودی تغییر دادهاست .اکنون محققان چینی میتوانند به
منابع دستاول دسترسی داشته باشند و میتوان دید که مطالعات دربارۀ انقالب اسالمی ایران
و ایران در این دوره خیلی افزایش یافتهاست .محققان برای ساخت گفتمان چینی دربارۀ ایران

کشورهای غربی “شورش (غیرقانونی)” درنظر گرفته میشود ،ولی در کشورهای درحالتوسعه،
آنه��ا را “انقالب (عدالتمدار)” تلقی میکنیم .همچنین قوانی��ن کیفری در مقیاس بزرگ و
تیراندازی پلیس در کشورهای غربی را “حاکمیت قانون (طبیعی)” و در کشورهای درحالتوسعه
“نقض حقوق بشر” یا “حاکمیت دیکتاتوری” تلقی میکنیم» (.)Wang Wen, 2016

نتیجهگیری
پس از بررسی منابع منتشرشده در چین دربارۀ انقالب اسالمی بهطور خالصه ،میتوان نتیجه
گرفت که مطالعات انقالب اسالمی ایران در چین درکل ،موردی ،سطحی و غیرسیستمی است.
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در تالشاند .برای نمونه ،وآنگ ون اس��تاد دانشگاه خلق چین بعداز اولین بازدید خود از ایران،
 10یادداشت دربارۀ تجربیات و احساسات خود نوشت و در روزنامههای چینی چاپ کرد؛ این
یادداشتها پر از تعجب و تجدیدنظر در باورهای رایج دربارۀ ایران در چین بود .آن یادداشتها
واکنشی عمیق در چین ایجاد کرد و تصورات چینیها را دربارۀ ایران تغییر داد.
اولین یادداشت او «ایران کشوری است که تصویر آن زشت نمایش داده شدهاست» بود .او در
یادداشت خود دوباره و دوباره بر تعجب خود تأکید میکند .او مینویسد« :فقط در کمتر از یک
روز ثابت ش��د که اطالعاتی که من ازطریق شایعات ،رسانههای غربی و تنها چند کتاب دربارۀ
ایران در چین دریافت کرده بودم تقریباً همه اشتباه هستند» ( .)Wang Wen, 2016او میگوید
«اگر کس��ی به ش��ما بگوید که در ایران نمیتوانید عکس بگیرید بهویژه از زنان ،بدون تردید
در اش��تباه است؛ چنانکه رسانههای غربی به این صورت گزارش میکنند که ایران “کشوری
سرکوبش��ده و بسته است ... ”.پس از چند روز زندگی در ایران ،دوستان همراه ،اغلب از روی
تعجب فریاد میزدند که تضاد بین تص ّور و واقعیت بسیار زیاد است» (.)Wang Wen, 2016
او اضافه میکند که درنهایت ،این خاطرات مرا از خواب بیدار کرد و منجر به تردید به خود
ِ
خدمت اروپا ،آمریکا،
“مبلغان” در
شد« :ما کارگران رسانههای بینالمللی بهصورت ناخودآگاه به
ِ
ژاپن و کشورهای دیگر تبدیل شدهایم و مقدار زیادی از کار آنها را ما هر روز انجام میدهیم؛
مانند :نقل از گزارش رسانههای غربی ،پیروی از الگوی رسانههای غربی و تکثیر تف ّکر و منطق
گفتمان آنها .این تبلیغات در طول زمان “پرستش��ی آش��کار” از کشورهای غربی و “تبعیضی
پنهان” از کش��ورهای درحالتوس��عه ایجاد میکند .برای نمونه ،اعتراضات مردم در خیابان در
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تاکنون ،نتایج تحقیقات ،بیشتر در قالب مقاالت چاپشده در مجالت و روزنامهها دیده میشود
و پژوهشهای عمیق و جامع ،هنوز بسیار کم است .البته با تحوالت مثبتی که در روابط ایران
و چین درحال اتفاق است ،مطالعۀ انقالب اسالمی ایران در چین رفتهرفته بهتر و واقعبینانهتر
میشود.
با بررس��ی منابع موردمطالعه میتوان نتیجه گرفت که فرضیۀ این پژوهش تأیید میشود و
پژوهشهای چینی براثر سه عامل ش��کل گرفتهاند :ایدئولوژی مارکسیسم مائوئیسم (دیدگاه
ایدئولوژیک)؛ نفوذ نگاهها و تحلیلهای غربی در حوزۀ انقالب اسالمی ایران (هژمونی غرب)؛ و
تح ّوالت سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و راهبردهای سیاست خارجی چین (دیدگاه عملگرایانه).
همانطورکه در این مقاله مشاهده کردیم ،بهترین راه تصحیح و ارتقای تصویر ایران بهطور
کلی و انقالب اسالمی ایران ،بهطور خاص ،در ادبیات سیاسی چین ،ایجاد ارتباط مستقیم بین
فضای آکادمیک ایران و چین اس��ت .تنها درصورتیکه محققان چینی امکان تحصیل به زبان
فارسی را در دانشگاههای ایران پیدا کنند ،میتوانند اطالعات واقعبینانه و دستاول از اتفاقات
ایران پیدا کنند و این اطالعات صحیح ،نخس��تین گام در ارتقای روابط این دو کشور است .دو
کشوری که درزمینۀ سیاس��ت خارجی منافع مشترک بسیاری دارند و بالقوه میتوانند روابط
مستحکمتری را در عرصۀ جهانی رقم زنند.
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