
Abdee Kalantari       Intellectuals, Enlightenment, and Revolution      December 2008 1 

 

 

 

 

 

 

 

 روشنفكران، روشنگري، و انقالب

 امين سالگرد انقالب بهمن پنجاه و هفت به مناسبت سي

 

 نتري نوشتهء عبدي كال



Abdee Kalantari       Intellectuals, Enlightenment, and Revolution      December 2008 2 

 روشنفكران، روشنگري، و انقالب

 امين سالگرد انقالب بهمن پنجاه و هفت به مناسبت سي

 نوشتهء عبدي كالنتري

 

 بخش اول ـ انقالب پيش از ترور

 روربخش دوم ـ انقالب و ت

 بخش سوم ـ فلسفه و انقالب

 بخش چهارم ـ انقالب و فكر آزادي

  روشنفكران و خشونت انقالبي-بخش پنجم 

 بخش ششم ـ منورالفكران و مجتهدان در انقالب مشروطه 

 بخش هفتم ـ متفكران روس و روشنفكران ما ـ پوپوليسم

 انقالبيان روس و انقالبيان ما ـ بلشويسمبخش هشتم ـ 

 )جزني /شعاعيان/ بهرنگي(سه چهرهء ماركسيسم در ايران بخش نهم ـ 

 بخش دهم ـ شريعتي در نگاه جامعه شناسان

 بخش يازدهم ـ بررسي هاي دانشگاهي دربارهء انقالب پنجاه و هفت

  بخش دوازدهم ـ خمينيسم



Abdee Kalantari       Intellectuals, Enlightenment, and Revolution      December 2008 3 

 

 انقالب پيش از ترور
 

 نتري عبدي كالنوشتهء 

 
 
 

روشنفكراني كه مي خواهند روابط مبتني بر ظلم را از پايه . ندانقالبي گري و رمانتي سيسم برادران دوقلوا
دگرگون كنند و به جاي آن جامعه اي مبتني بر آزادي، برابري، و برادري برقرار سازند، جامعه اي كه در 
آن دوستي و عشق باالترين ارزش ها باشد و استثمار انسان از انسان يك بار براي هميشه رخت بربندد، 

بايد روياپروراني بزرگ باشند تا جهان را چنين زيبا و نيك به تصور درآورند و اين جهان حقيقتاً مي 
 .تصوري را، عليرغم شهادت تاريخ، شدني و قابل حصول بپندارند

 
پس چطور ممكن است همين رمانتيكهاي نيك انديش دست شان به خون آلوده شود؟ چطور ممكن است 

ا ترور وجه ضروري يك انقالب است؟ آيا ترور همان درد زايمان رمانتي سيسم زايندهء ترور باشد؟ آي
جامعهء نوست؟ دردي جانگداز اما موقتي و ضروري براي به دنيا آوردن آينده اي بهتر؟ گفته شده است 

 . كه انقالب سياسي پيش شرط انقالب اجتماعي است
 

رانده مي «ند يا به سوي عمل انقالبي آيا همهء انقالبيان از همان ابتداي فعاليت سياسي خواهان انقالب ا
؟ براي مثال مي دانيم ماكسيميليان روبسپير يا فيدل كاسترو، در اوان فعاليت هاي سياسي خود، »شوند

آيا منطق درگيري با نهاد دولت، منطق تسخير قدرت .  روشنفكران ليبرال مسلك و غيرخشونت طلب بودند
 ه به ناگزير آزاديخواهان را درگير نبرد خشونت آميز مي كند؟و حفظ آن، يا منطق مبارزهء طبقاتي است ك

 
 مدرنيت ــ زادهء انقالب

در تاريخ عصر جديد با مفاهيم مهم ديگري گره خورده است، مفاهيمي كه بدون آنها نمي » انقالب«مفهوم 
دون مفهوم انقالب ب» ناسيوناليسم«در بستر تاريخ اروپاي مدرن، پديدهء  . توان تبار جامعهء مدرن را شناخت

. يا جنگهاي استقالل يك ملت، بدون مفهوم انقالب توضيح ناپذير مي ماند» استقالل«مفهوم . بي معني است
، »دنياي جديد«، »رفورماسيون«در همين رابطه مي توان به مفاهيم يا موجوديت هاي ديگر فكر كرد نظير 

= راج [» سرنگوني راج«، »پايان كولونياليسم«، »پايان فئوداليسم«، »مشروطيت«، »جمهوري«، »آمريكا«
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و نظائر اينها در فرهنگ » سرنگوني آپارتايد«، »سرنگوني ويشي«، ]حكومت امپراتوري بريتانيا در هند
 . سياسي عصر ما

 
نيشن ـ (» دولت ـ ملت«درحقيقت، آنچه كه معرف تولد مدرنيت در عرصهء سياسي است، يعني تأسيس 

آنچه ما از مدرنيته مي شناسيم، تاريخ . الم بدون مفهوم انقالب تصورناپذير استدر بيشتر نقاط ع) ستيت
عصرجديد در اروپا و آمريكا، زادهء انقالبهاي سياسي ِهلند، اسپانيا، انگليس، فرانسه، ايتاليا، و قارهء آمريكا 

 ملتهاي در قرن بيستم، همين پديده را در جنگهاي ضداستعماري جهان سوم و ايجاد دولت ـ. است
نيز، به عنوان يكي از الگوهاي جامعهء نو، محصول انقالبهاي » دموكراسي«. پسااستعماري شاهد هستيم

 .بورژواـ دموكراتيك اروپا و آمريكاي شمالي است
 

يا . انقالب سياسي عبارت است از تغيير اجباري حاكميت. با يك تعريف مينيمال يا حداقلي شروع مي كنيم
 . ي تغيير قهرآميز دولت استبهتر، انقالب سياس

 
را در اختيار دارند، با رأي اكثريت يا به طور مسالمت آميز ) دولت(اگر حاكماني كه نهادهاي قانوني قدرت 

انقالب همواره در رويارويي با خودكامگي و . تن به اصالحات ندهند، انقالب محتمل الوقوع مي شود
نحوهء . ه مشروعيت قدرت نزد رعايا از ميان رفته استخودداري از اصالحات صورت مي پذيرد؛ زماني ك

 . جابحايي قدرت برحسب زمان و مكان و ساختار نيروهاي درگير، اشكال متفاوت به خود مي گيرد
 

 روبسپير ــ پيش از گيوتين
 .پيش از تحليل رابطهء انقالب و ترور، به گوشه اي از داستان انقالب كبير فرانسه اشاره اي خواهيم داشت

پيش از انقالب، }  روبسپير پيش از برپايي گيوتين، و روبسپير در جنگ و ترور انقالبي: در دو بخش{
. در مجلس ملي فرانسه بود) Third Estate(» طبقهء سوم«ماكسميليان روبسپير حقوق دان و نمايندهء 

عني بورژوازي، طبقهء سوم را كساني تشكيل مي دادند كه در صف اشرافيت و روحانيت نمي نشستند، ي
 . دهقانان و ساير اقشار غير ممتاز

 
روبسپير در دوران تحصيالت اش شاگردي ممتاز بود كه كالسيك هاي يوناني را به خوبي مطالعه كرده و 

. هاي سياسي مختلفي وجود داشت» كلوب«در اواخر قرن هجدهم در فرانسه، در شهر پاريس، . مي شناخت
پيوست و همين باشگاه بود كه بعدها در جريان انقالب فرانسه » كلوب بروتون«م روبسپير به يكي از آنها به نا

 . روبسپير بيشتر وقت خود را صرف تبليغ و تهييج سياسي در اين كلوب مي كرد. نام گرفت» كلوب ژاكوبن«
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در اين . ، سال شروع انقالب، پس از بلواي عمومي، دولت حكومت نظامي اعالم كرد١٧٨٩در سال 
مخالفت با حكومت نظامي، : از اين مواضع دفاع مي كند» چپ«، روبسپير به عنوان نمايندهء جناج هنگام

ديدگاهها و خواسته هاي روبسپير و همفكران اش، به . مخالفت با هرنوع مجازات اعدام، و اصالح قانون
واضع ديگر عنوان حقوق دانان روشنفكر طبقهء متوسط كه مواضع ليبرال دارند، چندان متمايز از م

 .نمايندگان مجلس نيست
 

تنها پس از اوج گيري جنبش مردم و طي يكي دوسال پس از شروع اين جنبش، ديدگاههاي روبسپير و 
همراهان اش پا به پاي حركت انقالبي راديكاليزه مي شود و كلوب ژاكوبن را در ميان فرودستان محبوب 

 سير وقايع انقالب اكتبر و نقش لنين و همراهان اش در جناح از اينجا به بعد شباهتهاي بسياري را با. (مي كند
، با گسترش حركت مردم، لوئي ١٧٨٩در سال .) بلشويك حزب سوسيال دموكرات روسيه مي بينيم

متعاقباً وقتي كه او را دستگير مي كنند و برمي گردانند، روبسپير . شانزدهم پادشاه وقت قصد فرار مي كند
اما مجلس اعالم .  ي از مقام اش خلع شود و قدرت اجرايي به مردم واگذار گردددرخواست مي كند كه لوئ

مجلس تصميم مي . مي كند كه لوئي قرباني يك كودتاي اشرافي شده و فرار او از ترس مردم نبوده است
 .گيرد پادشاه در مقام خود ابقا شود

 
 به اتفاق مردم دست به تظاهرات خياباني به اعتراض، روبسپير و كلوب ژاكوبن و ساير سياستمداران راديكال

پنجاه نفر از مردم بي سالح كشته مي . ارتش به رهبري الفايت به روي مردم تيراندازي مي كند. مي زنند
موضعي كه ژاكوبن ها در اين درگيري به نفع مردم مي گيرند باعث مي شود كه روبسپير، دانتون، . شوند

. قرار بگيرند) پله بين ها(كوبن ها مورد تحسين و ستايش طبقات محروم مارا، ميرابو، سن ژوست، و ساير ژا
اين نخستين پيوندهاست ميان روشنفكران انقالبي طبقهء متوسط ــ كه خودشان را فرزندان خلف جنبش 

كه از امتيازات » خلق«روشنگري اروپايي و تفكر غيرديني و دموكراتيك مي دانستند ــ و تودهء عوام يا 
 . ظلم دربار به ستوه آمده بودنداشرافي و

 
 انقالب اجتناب ناپذير

سال بعد، هنگامي كه جنگ با اطريش و پروس قريب الوقوع به نظر مي رسيد، عالرغم نظر دربار و عالرغم 
ها كه از نيروهاي چپ مدافع جنگ بودند، روبسپير با جنگ مخالفت كرد چون به نظر او » ژيروندن«مواضع 

اما به رغم .  دستاوردهاي انقالب به خطر بيفتد و تثبيت دربار را به دنبال داشته باشدجنگ باعث مي شد كه
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 جنگ با اطريش و پروس درگرفت و به خاطر روحيهء وطن ١٧٩٢تالش او و كلوب ژاكوبن، در سال 
ن از پرستانهء مردم، در ابتدا از طرفداران روبسپير كاسته شد؛ اما شكست هاي پياپي در جنگ، فرار سربازا

جبهه، خيانت فرماندهان و روحيهء شكست باعث بي آبرويي شاه شد و مردم به كاخ تويلري حمله بردند و 
 .خواهان خلع يد از شاه شدند

 
، روبسپير و ژاكوبن ها ١٧٩٢در اين جو شورشگرانه و در اين لحظهء تاريخي، يعني اواسط ماه ژوئيهء 

. و اصالح قانون اساسي را مي دادند» كنوانسيون ملي«برقراري هنوز خواهان قيام توده اي نبودند و شعار 
كه ) رقباي ژاكوبن ها در مجلس كه با اصطالح امروزي مي توانيم آنها را ليبرال چپ بخوانيم(ژيروندن ها 

ژيروندن ها از اعالم . از فشار توده اي و جو هرج و مرج به وحشت افتاده بودند به حمايت از شاه برخاستند
. واهمه داشتند) سان كولوت ها، اقشار پايين، كسبهء خرد، مستضعفان(ري و رأي اكثريت پابرهنه ها جمهو

/ كورسپاندنس كوميتي(» كميتهء هماهنگي«اما مردم و رهبران خلقي شان كميته اي انقالبي به نام 
Correspondence Committee (شت ــ  قيام را درست كردند ــ روبسپير با آنها نبود اما تماس نزديك دا

» قدرت دوگانه«تشكيل شد، چيزي شبيه حالت » كمون انقالبي«سازمان دادند و به دنبال قيام ارگاني به اسم 
 .يا دولت مضاعف در برابر دربار

 
) به جاي مجلس قانونگذاري بي اعتبارشده(» كنوانسيون ملي«درماه اوت، لوئي از كاخ تويلري فراري شد و 

 . تشكيل جمهوري را اعالم كردبرقرار گشت و رسماً
 

در اين مجلس . بودند» كنوانسيون ملي«روبسپير، دانتون، مارا و ديگر رهبران كلوب ژاكوبن همه نمايندهء 
روبسپير در اين مجلس نقش مهم آژيتاتور انقالبي را بازي . مبارزه ميان ژيروندن ها و ژاكوبن ها اوج گرفت

خواهان اعدام پادشاه به ) كه ژيروندن ها خواهان آن بودند( لوئي كرد و به جاي مراسم قانوني محاكمهء
به مدت كوتاهي، با طرد رهبران ژيروندن از مجلس، لوئي شانزدهم پادشاه . عنوان خائن به انقالب شد

 . اعدام شد١٧٩٣ ژانويهء ٢١فرانسه در 
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 انقالب و ترور    
 نتري نوشتهء عبدي كال

 
 صحبت كرديم و راديكاليزه شدن تدريجي ١٧٨٩كبير فرانسه در سال دربخش گذشته از شروع انقالب 

راديكاليزه شدن انقالب منجر به دورهء دوساله اي از . ١٧٩٣آن تا اعدام پادشاه لوئي شانزدهم در سال 
سركوب قهرآميز ضد انقالب و » ترور«منظور از . شهرت دارد» حكومت ترور«جمهوري ژاكوبن شد كه به 

در .  به طول انجاميد١٧٩۴ تا ١٧٩٢اين دوره از سال . به همكاري با ضدانقالب استنيروهاي مظنون 
سپس . ، رهبر انقالب روبسپير دستگير و اعدام شد)با تاريخ جديد انقالب(پايان آن، در تاريخ نهم ترميدور 

صلهء پنج سال، به فا. حكومتي متعادل وليبرال بر سركار آمد كه قادر نشد ثبات و امنيت كشور را احيا كند
نام اين ارتشي . ، يك ژنرال جوان با يك كودتا ديكتاتوري نظامي اعالم كرد١٧٩٩در هجدهم برومر 
 .جوان ناپلئون بود

 
يا انقالب بورژوا دموكراتيك فرانسه ــ انقالبي كه با تأسيس جمهوري و اعالميهء » طبقه سوم«چرا انقالب 

پا را براي هميشه دگرگون كرد ــ  راديكاليزه شد و به حكومت جهاني حقوق بشر و شهروند مسير تاريخ ارو
 ترور انجاميد؟

 
گفتيم كه عالرغم تالش روبسپير و كلوب ژاكوبن براي جلوگيري از جنگ با اطريش و پروس، در سال 

ارتش فرانسه در اوان جنگ در مرزهاي شرقي پيروزي هايي به .  نبرد با اين دو كشور درگرفت١٧٩٢
ژنرال دوموريه، رهبر ارتش، كه مجبور به عقب . بود اما به زودي دوباره به عقب رانده شددست آورده 

و دولت جديد، عليه جمهوري تازه تأسيس »  كنوانسيون ملي«نشيني شده بود، تصميم گرفت با حمله به 
 ژيروندن ها ).مقايسه كنيد با نقش ژنرال كورنيلوف در انقالب روسيه(دست به كودتا بزند، اما موفق نشد 

كه پشت پرده با ژنرال ) ناميد» ليبرال«رقيبان ژاكوبن ها كه با اصطالحات امروزه شايد بتوان آنها را (
 . دوموريه تماسهايي برقرار كرده بودند، با شكست كودتاي او، بي اعتبار شدند

 
دادگاه عالي «دانتون مسؤول نيروهاي نظامي شد و با هدايت روبسپير دو نهاد مهم شكل گرفت؛ يكي 

 The Committee of(» كميتهء حفاظت عمومي«و ديگري ) The Revolutionary Tribunal(» انقالبي

Public Safety .( را تشكيل دادند» حكومت ترور«اين دو نهاد اركان اصلي . 
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از اين به بعد هر حركت و جنبشي كه بر ضد جمهوري تازه تأسيس صورت مي گرفت به عنوان اقدام 

وقتي كه مردم به خاطر كمبود غذا و گراني دست به آشوب زدند، . نقالبي محكوم و سركوب مي شدضدا
روبسپير اين حركت را به عنوان بلواي اشراف محكوم كرد، اما زماني بعد كه نمايندگان اقشار فرودست 

نها را گرفتند مردم خواهان تصفيهء كنوانسيون از عناصر فرصت طلب شدند، روبسپير و ژاكوبن ها جانب آ
و با » گارد ملي«اخراج ژيروندن ها با زور و با استفاده از . تا ژيروندن ها را از كنوانسيون بيرون كنند

 .به مزد دوفرانك در روز، عملي شد) پا برهنه ها(استخدام سان كولوت ها 
 

 وحدت كلمه
مجلس و حمايت سرسختانه از دفاع از (داشت » ليبرالي«} به اصطالح{روبسپير كه دو سال پيشتر مواضع 

، اكنون اعتقاد پيدا كرده بود كه براي حفظ انقالب و جمهوري، و به منظور )آزادي بيان، لغو مجازات اعدام
جلوگيري از بازگشت سلطنت و اشراف، بايد با حمايت سان كولوت هاي مسلح، يك دولت مركزي 

اين قيام بايد . ياز داريم يك ارادهء واحد استچيزي كه ما به آن ن«او اعالم كرد، . قدرتمند تشكيل شود
توده ها بايد از كنوانسيون و . ادامه پيدا كند تا همهء اقدامات الزم براي حفظ جمهوري به سرانجام برسد

 » .متقابالً كنوانسيون از توده ها حمايت كنند
 

نها جنگ با اتريش و پروس اما نه ت.  دولت انقالبي متمركز رسماً موجوديت پيدا كرد١٧٩٣در اواخر سال 
عليه دولت انقالبي ) Vendee(» ونده«خاتمه نيافت و تحريكات ضد انقالبي بيشتر شد، بلكه دهقانان ايالت 

 . دست به شورش زدند
 

طوالني ترين و خونين ترين جنگ داخلي بود كه در آن ) ١٧٩٣از مارس تا دسامبر (» ونده«جنگ 
دولت مركزي، شورش ونده را به عنوان قيام . دست به قيام زدند» شاهخدا و «روستائيان شورشي زير پرچم 

فرانسوا فوره براي (برخي تاريخنگاران ضد ژاكوبن . اشرافيت ضدانقالبي به شديدترين وجه سركوب كرد
اعتقاد دارند روستاييان ونده به راستي شاه پرست نبودند بلكه به خاطر خدمت نظام و اعزام اجباري و ) مثال
كارل ماركس در . هاي دولتي به اغتشاش پرداختند و سپس آلت دست اشراف محل قرار گرفتندفشار

 . به طور گذرا قيام ونده را حركتي از سوي روستائيان واپسگرا برمي شمارد» هجدهم برومر«رسالهء معروف 
 

رز سرسام قيمت اجناس و مواد غذايي به ط. در اين اوان وضع معيشت مردم رو به وخامت گذاشته بود
ادارهء امور در شهرستانها مي رفت كه از كنترل دولت خارج شود و هرج و مرج به . آوري باال رفته بود
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در نتيجه، اتكاي دولت . ارتش در جنگ موقعيت خوبي نداشت و در آستانهء شكست بود. وجود آيد
دولت با . تر و بيشتر مي شدبيش» دادگاههاي انقالبي«و » كميتهء حفاظت ملي«مركزي به دو ارگان انقالبي 

 . اتكا به سان كولوت هاي مسلح موفق شد ارادهء خود را براي ايجاد نظم تحميل كند
 

دولت انقالبي به رهبري روبسپير آشوب ها را سركوب كرد، قيمت ها را به زور پائين آورد، قوانين زيادي 
د، ارتش جمهوري را تجديد سازمان مربوط به آموزش و صنعت و امور مدني و دارائي دهقانان گذراندن

 .  از خاك فرانسه بيرون برانند١٧٩۴كردند،  و موفق شدند قواي دشمن را در تابستان 
 

 هزار تن ديگر به نيز به طرق ٢۵هزار نفر به گيوتين سپرده شد و حدود ١٨در اين دورهء انقالبي، گردن  
از حاميان راديكال » ابرتيست ها«ايان يا چپگر. نيز سركوب شدند» چپ«افراطيان . مختلف كشته شدند

مقايسه كنيد با حاميان شوراها و انقالب مداوم در انقالب (فلسفهء روشنگري و به شدت دين ستيز بودند 
، يعني دانتون و طرافداران اش به همراه چندتن از رهبران » راست«در داخل حكومت، جناح ). روسيه

مقايسه كنيد با (ت انقالبي باال بگيرد، به گيوتين سپرده شدند برجستهء ژاكوبن كه نمي خواستند خشون
 ).در انقالب روسيه» نپ«بوخارين و طرفداران 

 
درست چهار ماه پس از اعدام دانتون، در اوج اقتدار و محبوبيت . تا آنكه نوبت به خود روبسپير رسيد

دگاني از مجلس بودند كه به خاطر توطئه كنندگان خود نماين. روبسپير، عليه او كودتايي صورت مي گيرد
» فسادناپذيران«اعمال نفوذها و سوء استفاده از موقعيت، مورد پيگرد مأموران ويژهء تسخير ناپذيرها يا 

)incorruptibles (در فضاي رعب و بي اعتمادي تحت حكومت فسادناپذير و فضيلت . قرار گرفته بودند
آنها روبسپير، سن . ترس جان از كودتاكنندگان حمايت كردندطلب روبسپير، ساير نمايندگان مجلس نيز از 

ماكسيميليان روبسپير و . ژوست، كوتون، و ديگر رهبران انقالبي ژاكوبن را متهم به ديكتاتوري فردي كردند
. برده و سپس به گيوتين سپرده شدند» دادگاه عالي انقالبي« تن از نزديك ترين ياران اش ابتدا به ٢١

 . سال داشت و تمامي دارائي اش چيزي معادل سيصد دالر بود٣۶نگام مرگ روبسپير به ه
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 جاي خود را به جمهوري ترميدور ١٧٩۴به اين ترتيب، جمهوري دموكراتيك ژاكوبن، در آخر تابستان 
، اين حكومت با كودتاي ١٧٩٩در  انتهاي پنج سال ناامني و بي ثباتي ترميدور، در هجدهم برومر . داد

اين پايان جمهوري .  ناپلئون خود را امپراتور مي نامد١٨٠۴در سال . اپلئون بوناپارت ساقط مي شودنظامي ن
 . فرانسه اما آغاز تثبيت و نهادينه شدن جامعهء نوين بورژوايي يا جامعهء طبقات متوسط است
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 فلسفه و انقالب

 
 نتري عبدي كالنوشتهء 

 
اين انديشمند بزرگ ايدآليسم كالسيك . رانسه خطاب كرده اندامانوئل كانت را فيلسوف انقالب كبير ف

آلماني، نه تنها باني يكي از بزرگترين انقالبات تاريخ تفكر بود، انقالبي كه آنرا انقالب كوپرنيكي در 
فلسفه ناميده اند، بلكه از مهمترين نظريه پردازان فلسفهء حقوق انسان، جمهوريت، صلح بين الملل، 

، و الهام بخش بزرگترين فيلسوفان ليبراليسم برابري خواه و عدالت طلب )كاسموپالي تانيسم(جهانشهروندي 
ايدآليسم كالسيك . در عصر ما ــ كساني چون جان رالز، نوربرتو بابيو، و يورگن هابرماس ــ بوده است

پرداز كانت انديشه . فلسفهء عصر روشنگري محسوب مي شود) كانت، فيخته، شلينگ، و هگل(آلماني 
 . بزرگ روشنگري اروپايي است

 
تحول بزرگ ورود به عصر مدرن را كه كشور فرانسه با انقالب كبير خود و يك سلسله انقالبات بورژوايي 

اين حكمي . ديگر از سرگذراند، آلماني ها نه در عرصهء سياست بلكه در عرصه تفكر به اجرا گذاشتند
هاينريش هاينه است كه راديكاليسم . ارل ماركس شنيده ايماست كه از جمله از زبان هانريش هاينه و ك

اين شاعر بزرگ . فلسفهء كانت و فيخته را به ترتيب با راديكاليسم سياسي روبسپير و ناپلئون مقايسه مي كند
آلمان با غرور هشدار مي دهد به هنگام رويارويي با ايده آليسم كالسيك آلماني به هوش باشيد كه دست 

را براي هميشه دفن كرد به نحوي كه پس ) خداباوري عقلي(امانوئل كانت بود كه دئيسم ! ردتان آتش نگي
از او هيچكس نتوانست در پهنهء انديشه اين جسد را دوباره زنده كند؛ درست به همان نحو كه هيچ كس 

 . برنشاند» مركز كائنات«نتوانست پس از كوپرنيك زمين را دوباره به جايگاه 
 

 است و برخالف نظر طلبانهن است كه فلسفهء سياسي كانت يك فلسفهء غيرانقالبي و اصالح اما حقيقت آ
كانت حامي انقالب آمريكا و انقالب فرانسه بود اما فلسفهء سياسي . هاينه از آن آتش انقالب برنمي خيزد

ونه سرپيچي از خود را چنان فورمول بندي كرد كه طبق آن هرگونه انقالب، هرگونه نافرماني مدني، و هرگ
 .قانون غيرمجاز انگاشته شود

 
. امانوئل كانت فيلسوف روشنگري فكري يا روشن انديشي و انديشه پرداز اخالق غيرديني و  قانونيت است

مخالفت او با حركت انقالبي بيش از آنكه متوجه بروز خشونت باشد، دلمشغول تنوير افكار عمومي  و 
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روشنگري چيست؟ پاسخ به يك « كه مقاله معروفش را با عنوان هنگامي. نگران از قانون شكني است
نوشت، هنوز پنج سال تا شروع انقالب كبير فرانسه و هشت سال تا حكومت انقالبي ژاكوبن ها »  پرسش

دستيابي مردم به روشنگري تنها به شكل تدريجي تحقق مي «در اين مقاله كانت مي نويسد، . فاصله بود
د بتواند استبداد خودكامه و بهره كشي تاراجگر و قدرت طلب را پايان بخشد اما يك انقالب شاي. پذيرد

در واقع، تعصبات تازه جاي تعصبات پيشين را مي . هرگز باعث اصالح واقعي طرز فكر مردم نخواهد شد
 )١(» .تبديل به افساري مي شوند كه با آن انبوه تودهء نادان زير كنترل درآيد] دوباره[گيرند و 

 
. برخي از همدوره هاي كانت او را ژاكوبن خطاب مي كردند. تيم كانت مدافع انقالب فرانسه بودگف

سردمداران انقالب فرانسه نيز نيك مي دانستند كه فلسفهء كانت، دستاورد بزرگ عصر روشنگري، مي 
ه سي يز، كه يكي از بنيانگذاران و متفكران كلوب ژاكوبن، آب. تواند نمايندهء نظري انقالب آنها باشد

را به آلمان فرستاد تا نظر رسمي » كميتهء حفاظت عمومي«نمايندهء مجلس بود، به نيابت خويش رئيس 
ماركس نيز . گويا پاسخ كانت مفقود شده است. كانت و همكاري او را در تدوين قوانين جديد طلب كند

 .كانت را فيلسوف انقالب فرانسه مي داند
 

 انقالب، يا از انقالبيان درگير، حمايت نمي كند؛ بلكه از ايدهء انقالب و كساني اما كانت به طور مستقيم از
فكر انقالب، اصل . )٢(كه با شور و شوق ناظر آن اند، و لزوماً خود در انقالب شريك نيستند، دفاع مي كند 

مهوريخواهي آزادي طبيعي و حقوق فردي است در برابر امتيازات اشراف و وابستگي رعايا؛ ايده يا روح ج
در برابر حكومت مطلقه؛ انسانگرايي انقالب در برابر تسلط دين و خرافه و سلطنت مقدس؛ و بي ترديد حق 

 . و باز هم حق، به ويژه حق مالكيت فردي
 

اما كانت، در عين دفاع از نيت و محتواي . اين ها همه دستاوردهاي تيپيك انقالبهاي بورژوايي اروپا است
پروسهء انقالبي همچون يك واقعهء سياسي، در . انوشكن يا قهرآميز آن انتقاد مي كندانقالب، از شكل ق

مردود است زيرا انقالبيان . برگيرندهء مقاومت مدني، قيام، و خود حركت انقالبي، از نظر كانت مردود است
 از اجراي قانون عدالت از ديد كانت مستقيماً. براي رسيدن به عدالت و صلح، خود ناعادالنه رفتار مي كنند

 .  نقض قانون رفتاري غيرعادالنه است. ناشي مي شود
 

اگر بپرسيم در شرايطي كه دولت خود قانون شكني مي كند، يا در شرايطي كه ماهيت توتاليتر دولت مانع 
تغيير مسالمت آميز قانون اساسي است، تكليف رعايا يا شهروندان چيست، آيا سرپيچي از قانون كماكان 

حتا اگر فراتر برويم و با توجه به تجربه . يراخالقي و نامشروع است، كانت پاسخ روشني نمي دهدعملي غ



Abdee Kalantari       Intellectuals, Enlightenment, and Revolution      December 2008 13 

هاي تلخ چند دههء اخير، از جمله در كشور خود ما، بپرسيم اگر دولت خود قدرت سازمانيافتهء فراقانوني، 
رابر آن چيست، بازهم در نظاميافتهء مبتني بر قهر باشد، تكليف شهروندان در ب) قانون شكني(يا حق كشي 

 . نوشته هاي سياسي كانت پاسخ روشني نمي يابيم
 

كانت مدافع و مبلغ مفهومي از حقوق انساني در جامعه است كه طبق اصول اخالقي عام و جانشمول تدوين 
بايد داشته باشند و از همين رو جهانشمول » بي طرف«اين حقوق خصلتي غيرجانبدار و . شده باشند

به عبارت ديگر اين حقوق بايد براي همهء انسانها در شرايط جامعهء مدرن در هرمكان و . اند) ليونيورسا(
حقوق انسان مبتني بر اصول عام اخالقي است و اصول عام اخالقي . زماني قابليت اجرائي داشته باشند

 در گرو اطاعت از اصولي عقالني اند؛ يعني هر فرد به نيروي عقل مي تواند بفهمد كه آزادي او و ديگران
 .اين اصول است

 
دولت بايد نمايندهء عقالنيت . از همين رو تئوري كانتي دولت نيز خصلتي تجويزي و نه تاريخي دارد

جمعي انسانها باشد و طبق اصول حقوق بشر و اخالقيات عام عمل كند؛ دولت بايد به نحوي عمل كند كه 
 .ا باشدمقدم بر منافع خاص گروهها و دسته ه» نفع همه«
 

متفكر بزرگ عصر روشنگري پس از آنكه . پس بحث كانت را در خصوص انقالب چنين خالصه مي كنيم
از فكر انقالب كبير فرانسه و روح جمهوريت در برابر رژيم گذشته دفاع مي كند، فلسفهء خود را چنان 

قي، ولو ناعادالنه، بهتر از وجود هرنوع نظام حقو. فرمولبندي مي كند كه در برابر هرحركت انقالبي بايستد
هيچ . قانونيت مقدم بر هرچيز است و نيز راه حل هرمشكل. بي حقوقي ناشي از قانون شكني انقالبي است

 .مشكلي، از جمله خودكامگي سلطان يا روابط نابرابر مبتني بر امتياز را نمي توان با بي قانوني حل كرد
 

كانتي عمل كند بايد هرگونه تحولي را منحصراً در چارچوب براي مثال اگر كسي در ايران امروز بخواهد 
خروج از قانونيت و نافرماني مدني، . قانون اساسي ديكتاتوري شيعي و قوانين ديگر اين حكومت طلب كند

تحول سياسي و اجتماعي بايد با تغييرات در . و به طريق اولي حركت انقالبي، طبق ديگاه كانتي مجاز نيست
اگر گفته شود خود اين حكومت بر اثر يك انقالب برسركار . به شيوهء قانوني آغاز شودقانون اساسي و 

آمده است، و از آنجا كه انقالب در هرشكل خود براي كانت ناموجه است پس حكومت برآمده از انقالب 
تخطي درست است كه در زمان رژيم سابق، . هم بايد نامشروع باشد، كانت اين استدالل را نيز رد مي كند

از قانون اساسي آن نامشروع بود، اما به محض آنكه حكومتي ديگر جاي آنرا گرفت، بي توجه به شيوهء به 
قدرت رسيدنش، اگر آن دومي موفق شده باشد براي خود قانونيتي تازه برپا دارد، باز حكم كانتي مشمول 
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 را دارد و نافرماني عليه آن، اين حكومت تازه نيز مشروعيت قانوني مختص خود: رژيم جديد نيز مي شود
 .قانوني شكني در آن، عملي غير اخالقي و غيرمجاز خواهد بود

 
 اگر انقالب مجاز نيست و رفورم امكان ناپذير، راه تحول اجتماعي چيست؟

 
 

 
 

------ 
 : در55نوشته هاي سياسي كانت به زبان انگليسي، ص ) ١(

Kant, Political Writings, Edited by Hans Reiss, Translated by H. B. Nisbet, 
Cambridge University Press, Reprinted 1991, p. 55 

 182همان ص ) ٢(
 
 
 

 



Abdee Kalantari       Intellectuals, Enlightenment, and Revolution      December 2008 15 

 

 انقالب و فكر آزادي
 

 نتري عبدي كالنوشتهء 
 

 
او در آنهنگام . به وقوع پيوست) ١٧٨٩(هگل ــ فيلسوف آلماني ــ نوزده ساله بود كه انقالب كبير فرانسه 

اي در شهر توبينگتن به تحصيل علوم ديني مشغول بود و با دو همدانشكده اي خود، هولدرلين در دانشكده 
هولدرلين بعدها بزرگ ترين شاعر آلمان شد و شلينگ يكي از . و شلينگ، پيمان دوستي محكمي بسته بود

ايي بخش فرانسه اين سه نابغهء جوان شيفتهء انقالب ره. برجسته ترين فيلسوفان ايده آليسم كالسيك آلماني
آنها مثل بسياري از جوانان تحصيل كردهء آلماني در آن دوران، انقالبي مشابه را در دوك نشين . شدند

هاي فئودالي خود، راه حل بيرون آمدن از عقب ماندگي فرهنگي، خرافه پرستي ديني، و ستم پادشاهي به 
ي سياسي بلكه يك نوزائي فرهنگي و اخالقي انقالب براي اين آرمانگرايان نه تنها تحول. شمار مي آوردند

 .كامل، و ارمغان آورندهء روشنگري و مدرنيته به شمار مي رفت
 

در تاريخ فلسفهء روشنگري قصه اي معروف از دوستي اين سه نابغهء آلماني نقل شده است كه به احتمال 
روز چهاردهم . معنايي آن استزياد صحت ندارد اما تكرار آن در بيوگرافي اين سه تن نشاندهندهء اهميت 

، يعني يك سال پس از روي كار آمدن ژاكوبن ها و اعالم جمهوري فرانسه، هگل، ١٧٩٣ژوئيهء 
برپا مي كنند و با » درخت آزادي«هولدرلين، و شلينگ در حواشي شهر دانشجوئي خود درختي به نام 

به دور آن ) ه آلماني ترجمه كرده بودسرود ملي فرانسه كه شلينگ متن آنرا ب(» مارسي يز«خواندن سرود 
 .درخت مي رقصند و پايكوبي مي كنند

 
هگل تا پايان عمر شصت و يك سالهء خود ستايشگر انقالب فرانسه باقي ماند و هرساله در سالگرد اين 

 .انقالب ليوان شراب اش را باال برد
 

 فلسلهء آزادي و مدرنيت
ائي و آخرين فيلسوف بزرگ ايدآليسم كالسيك آلماني هگل يكي از مهمترين متفكران روشنگري اروپ

 . برخي مفسران تفكر او را فلسفهء انقالب نيز ناميده اند. فلسفهء هگل فلسفهء آزادي و مدرنيت است. است
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به زبان دقيق تر، او انكشافِ . هگل راوي و روشن كنندهء درك آدميان از آزادي طي تاريخ جهاني است
او تاريخي مي انديشد، مفاهيم را در تحول و تطور . به آزادي را برما پديدار مي كندتاريخي ِ آگاهي نسبت 

تاريخي خود دنبال مي كند، و پديدآمدن اشكال آگاهي ــ از جمله آگاهي نسبت به شرايط و لوازم آزادي 
)freedom (ود مفهومي خ /فرهنگي /در جوامع بشري از ابتدا تاكنون ــ  را در دگرگشت هاي تاريخي

 . دنبال مي كند
 

 تاريخي پديده ها وقوف نسبـيـّتبينش ديالكتيكي به . نام ديگر تاريخي انديشيدن، بينش ديالكتيكي است
. مفاهيم، تئوري ها، جهان بيني ها، عمل اجتماعي، و ساختارهاي سياسي در بستر تاريخ ثابت نمي مانند. دارد

. نيست، از جمله اصول اخالقي) همه جايي؛ يونيورسالهميشگي ـ (در نتيجه هيچ اصلي مطلق و جهانشمول 
اين اصول تابع شرايط مشخص  }.مقايسه كنيد با آنچه در بخش پيش دربارهء اصول اخالق كانت گفتيم{

 .اجتماعي و فرهنگي و منبعث از هستي اجتماعي گروههاي متفاوت است
 

به اختيار و تابع تمايل و خواست فرد اما حركت تاريخ نيز حركتي عيني است، بدان معني كه اين حركت 
انسانها زماني معني واقعي يك پديدهء تاريخي را درمي يابند كه مدتي از وقوع آن . فرد انسانها نيست

در گيرودار يك حركت سياسي، يا هرموقعيت تاريخي، امكانپذير نيست كه يك فرد خود را . گذشته باشد
كل » عقل« از جايگاهي ماوراء نسبيت تاريخي، مثالً از جايگاه از آگاهي نسبيِ تاريخي خود بيرون بكشد و

 .به داوري بپردازد) پايان تاريخ(مطلق » حقيقت«يا 
 

 روابط ميانگروهي مقدم بر فرديت 
هگل در خانواده اي مذهبي بار آمده بود كه جد اندر جد آنها از روحانيان روشن انديش كليساي پروتستان 

تحصيالت دبيرستاني او شامل مواد درسي روشنگري و ). ني و سكوالر بودبجز پدرش كه ديوا(بودند 
در عين (تعلق قلبي هگل به مسيحيت،  يا بهتر گفته باشيم ارزش هاي مسيحي . كالسيك هاي يوناني مي شد

. ، در ديدگاه او تنشي را ميان ميراث پاگان يوناني و ايمان ديني باعث مي شد)بيزاري از االهيات سنتي
 در عصر هگل، كه واكنشي هنري ـ عرفاني ـ زيباشناختي و شبه فلسفي در برابر نتي سيسم آلمانيروما

فلسفهء هگل سرآغاز جدي ترين . عقالنيت روشنگري بود، بر انديشهء او اثري هميشگي به جا گذاشت
ن فرارفتن از و همزما) فلسفهء حقوق فردي و جامعهء مدني(تالش براي پذيرش انتقادي ليبراليسم بورژوايي 

در ديدگاه هگل، . آن به سمت تعريف حق و آزادي فراسوي فردگرايي در جامعهء مبتني بر رقابت است
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مقايسه كنيد با آنچه در بخش {. بدون استقرار آزادي، عدالت ناممكن است. عدالت از آزادي برمي آيد
 }.پيش دربارهء عدالت و قانونيت نزد كانت گفتيم

 
آزادي براي او در وهلهء اول در ). آزادي منفي( به آزادي فردي محدود نمي شود آزادي براي هگل فقط

آزادي يك ساختار عيني است؛ و مثل هر ساختار عيني تابع . ساختار روابط متقابل انسانها، تحقق مي يابد
به )  به قول هگلمسلخ تاريخيا در (آزادي يك وضعيت ثابت نيست بلكه در مسير تاريخ .  است» ضرورت«

تحقق آن در گرو تغيير روابط ميانگروهي است، نه در جسارت يك فرد كه . تدريج متحقق مي شود
 .هرلحظه اراده كند بتواند از قيموميت و نابالغي به در آيد و به روشنگري برسد

 
 ترور

ن هگل به جناح ميانه روي انقالب فرانسه، يعني ژيروندن ها سمپاتي داشت و به همين مناسبت، در هما
جواني هنگامي كه اخبار برپائي گيوتين ها و اعدام ها به او رسيد، نسبت به ژاكوبن ها بدبين و بي اعتقاد شد 

هگل پس از كودتاي ناپلئون بوناپارت نيز حامي اين ارتشي . اما نظرش را راجع به خود انقالب تغيير نداد
وشنگر كه با قوانين بورژوايي خود جوان شد كه به زودي خود را امپراتور اعالم كرد؛ امپراتوري ر

. جنگهاي ناپلئوني براي هگل به مثابه ادامهء انقالب فرانسه بود. دستاوردها انقالب كبير را تثبيت كرده بود
 . لودويك بتهوون نيز سنفوني معروف اروئيكا را براي ناپلئون نوشت

 
در يك سلسله سخنراني كه در .  را به پايان برد»پديدارشناسي روح« سالگي شاهكار خود ٣۵هگل در 
 ايراد كرده و در آنها موضوعات كتاب خود را ۶-١٨٠۵در همان سالها، يعني سالهاي » يه نا«دانشگاه 

بخش كوتاهي از كتاب او نيز با . تشريح نموده، از جمله دربارهء ترور در انقالب فرانسه صحبت كرده است
او در . به همين موضوع مي پردازد» دي مطلق و ترورآزا«همان زبان بسيار دشوار هگلي، تحت عنوان 

سخنراني هايش اشاره مي كند اگر در ابتداي كار، انقالب فرانسه براي مقاومت در برابر هجوم نظامي 
ضدانقالب به ضرورت مي بايست به ترور متوسل شود، پس از تثبيت رژيم جديد اين ضرورت از ميان مي 

راي ادامهء حكومت ترور به زودي ضرورت خود را از دست داد و بركناري بنابراين اصرار روبسپير ب. رود
 . خود او ضروري شد] اعدام[
 

داوري منفي هگل در بارهء شتاب انقالب براي رسيدن به آزادي از راه ترور، تنها شامل رويداد انقالب نمي 
نقالب كبير فرانسه نماينده آن هگل معتقد است تمامي پروژهء روشنگري ــ كه ا. شود و از آن فراتر مي رود



Abdee Kalantari       Intellectuals, Enlightenment, and Revolution      December 2008 18 

به يك پيروزي زودرس قناعت مي كند و در نتيجه قادر نمي شود ) faith(بود ــ با انكار كامل ايمان ديني 
يا فرهنگ » روح«آنچه را كه را وعده داده ــ فرديت غيربيگانه از جمع، آگاهي خودمختار اما هماهنگ با 

 بتواند آنچه را كه مدعي است عقل به تنهايي فراهم مي كند، و روشنگري بايد. جمعي ــ به اجرا بگذارد
» پروژهء معنويت«درعمل عقل از انجام آن بازمي ماند، با ادغام نوعي ايمان ديني، يا به زبان امروزي نوعي 

منظور هگل البته دستگاه كشيشان و حاميان دولتي آنها نيست، دستگاهي . يا اخالق اجتماعي،  ميسر سازد
 ـ بخش فنومنولوژي(.  عقيدهء او روشنگري و مدرنيت به درستي آنرا براي هميشه پائين كشيده استكه به

 )»آزادي مطلق و ترور«بالفاصله قبل از بخش » روشنگري و ايمان«
 

هگل روشن مي كند كه براي فائق آمدن بر كمبودهاي روشنگري، نمي توان دولت ـ شهر يوناني را، به 
) »آزادي مطلق و ترور«در بخش (او .  و ارادهء عام شهروندان دوباره بازسازي كردشكل دموكراسي مستقيم

به نظر مي رسد منظور او از آزادي مطلق يكي شدن ارادهء . به طور غيرمستقيم به ژاكوبنيسم حمله مي كند
 . فردي و جمعي است، جائي كه اتوريتهء انقالبي خود را جانشين ارادهء عام مي كند

 
ترور ژاكوبن براي تحميل ارادهء واحد يا ارادهء عامهء مردم و فائق . ژاكوبن طرح مسأله مي كنداما ترور 

آمدن بر اختالفات مهلك ميان شهروندان، خود راه حل نيست اما وقوع آن، يا تكرار آن در شرايط مشابه 
 نشان مي دهد كه آن. شود» مسأله ساز«تاريخي، باعث مي شود كه جامعهء مدني، يا جامعهء بورژوايي  

فورم اين جامعه نيز نمي توان پايان تاريخ باشد بلكه بايد خود را نگهدارد و همزمان از خويش فراتر برود و 
 . نوع تازه اي از روابط اجتماعي را جايگزين سازد

 
 حق و آزادي

اين . ستدر فلسفهء سياسي هگل مسأله اي مطرح مي شود كه تا همين امروز اهميت خود را حفظ كرده ا
است با همبستگي ) »جامعهء مدني«در جامعهء رقابتي بورژوائي يا (مسأله آشتي دادن دو قطب آزادي فردي 

، به نحوي كه يكي ديگري را تحت الشعاع قرارندهد يا )به شكل نظام اخالق اجتماعي(اجتماعي يا كمونيته 
، خودمختار باشند و هم بخشي از )يا سوژه(انسانها همزمان، هم به عنوان فرد . فرد از جامعه بيگانه نگردد

يك هستي بزرگتر، به نحوي كه زندگي اجتماعي مظهري از زندگي افراد آن جامعه باشد، نه اجباري در 
براي رسيدن به چنين جامعهء ايده آلي البته فلسفي انديشيدن كفايت نمي كند بلكه بايد مقدمات . برابر آن

 . عيني و تاريخي آن هم موجود باشد
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هگل از بيست و چندسالگي به بعد، با مطالعهء نوشته هاي روشنگران اسكاتلندي، از جمله آدام اسميت،  به 
اهميت اقتصاد سياسي سرمايه در جامعهء مدني پي برد و به تدريج به اين نتيجه رسيد كه كليد تحقق اهداف 

در .  جامعهء مدني و دولت است، روشن ساختن مكانيسم رابطهء)تثبيت حق، آزادي، و عدالت(انقالب 
بارآورترين و آخرين مرحلهء تفكرش، هگل به طور جدي به مطالعهء اقتصاد سرمايه پرداخت تا رفتار 
اجتماعي در حوزهء مبتني بر نفع خصوصي و منافع شخصي را از ديدگاهي جامعه شناختي و نه صرفاً فلسفي 

 .است ثمره اين دوران »فلسفهء حق «رسالهء. مطالعه كند
 

فلسفهء هگل به ما مي آموزد كه حق و آزادي واقعي و همگاني در جامعه، از راه انكار يا ميانبر زدن 
به دست نمي آيد بلكه از راه پذيرش، ادغام، و فرارويشِ انتقادي از ليبراليسم ) بخوان كانتيانيسم(ليبراليسم 

چه در پهنهء فرهنگ، چه در عرصهء انقالب نيز بايد همين خصلت را داشته باشد، . ميسر خواهد شد
انقالب «اين نكته اي است كه به هنگام بررسي انقالبهاي كشور خود ما، انقالب مشروطيت، . سياست
انقالب مشروطه با فكر آزادي، قانونيت، و . ، بايد بخاطر داشته باشيم۵٧،  و انقالب بهمن »سفيد

ي زنان، گسترش روابط بورژوائي و پيدايش طبقه با الغاي فئوداليسم، آزاد» انقالب سفيد«دموكراسي؛ 
 . متوسط؛ و سرانجام انقالب بهمن در تحول تئوكراتيك خود براي نفي دو انقالب پيشين
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 روشنفكران و خشونت انقالبي

 
 نتري عبدي كالنوشتهء 

 
 

ال مي شود؟ كساني كه يا آگاهانه اعم» بروز مي كند«به هنگام انقالب آيا خشونت خود به خود و به ناگزير 
در انقالب شركت مي كنند، يا كساني كه انقالب را هدايت مي كنند، چه توضيحي براي وقوع خشونت 

اقدامي (دارند؟ آيا به آن به چشم رويدادي تراژيك نگاه مي كنند كه ناخواسته بر انقالبيان تحميل مي شود 
 بايد فعاالنه و بدون ترحم به اجرا گذاشته شود ــ يا برعكس آنرا معادل نوعي عدالت مي پندارند كه) دفاعي

يعني خشونت انقالبي به عنوان جبران بي عدالتي هاي گذشته و همچنين جلوگيرنده از بازگشت رژيمي كه 
 هميشه بي عدالتي را در حق مردم روا مي داشت؟

 
 خشونت رسمي

 حذف فيزيكي مي تواند با زندان و اين. آشكارترين نوع خشونت همان نابودي فيزيكي معاند و منتقد است
خشونت در گفتار يا . اما خشونت تنها به اين يك نوع محدود نمي شود. شكنجه و تبعيد توأم باشد يا نباشد

هم ) ترور(و خشونت در ايجاد ترس رواني ) كه ديگري را به سكوت مجبور مي كند(خشونت ديسكورسي 
تر و پايه اي تر هستند ــ هم براي حفظ قدرت و هم هست كه  از خشونت فيزيكي براي  قدرت اساسي 

 . براي ضربه زدن به قدرت
 

قرار مي گيرند، زيرا توسط فاعل انساني يا » سوبژكتيو«همهء اين انواع خشونت ها زير مقولهء خشونت 
 است و از عملكرد عيني» ابژكتيو«اما مقولهء ديگري از خشونت نيز هست كه . به انجام مي رسند» سوژه«

خشونت ابژكتيو، نامرئي است اما حضور آن به طور روزمره به شكل اجبار . سيستم سرمايه سربرمي كشد
اين خشونت، يك خشونت . رابطهء سروري ـ بردگي در زندگي ميليونها انسان فرودست بروز پيدا مي كند

ث ما در اينجا بح.  است؛ در بطن و ذات نظام حاكم حضور دارد و از آن قابل تفكيك نيست» سيستمي«
 .منحصر به مقولهء اول يعني خشونت برهنه است

 
. خشونت به شكل  ترور سازمان يافته، بنياد نامشهود هرنوع دولت است، اعم از دموكراتيك يا خودكامه

برعكس، . دولت انقالبي حجاب آنچه را كه نامشهود است برمي دارد و آنرا به جلوي صحنه مي آورد
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و عقالنيتي به خدمت مي گيرد كه همواره از سوي » نظم«ت را به منظور دفاع از دولت غيرانقالبي خشون
» امنيت«خشونت نهادي شدهء دولت در جهت دفاع از . تهديد مي شود» بربريت«آنارشي، هرج و مرج، و 

ـ اين توجيه مشروعيت قانوني ترور سازمان يافته در دولت ليبرال . به كار مي رود» قانون جنگل«در برابر 
ارتش و پليس مدرن، به عنوان سپاهيان پاسدار نظم موجود، همراه با زندان مدرن، . دموكرات مدرن است

، هيچ چيز از خشونت تروريست ها، »دشمن«رفتار آنها با . مشروعيت خود را از چنين عقالنيتي مي گيرند
 . آنارشيست ها، و انقالبيان ِ برانداز كمتر ندارد

 
جنون، سرريزشدن ناعقلي، پاگذاشتن آنسوي مرز مجاز، بت شكستن، بندگسيختن، در سطوح فردي، انواع 

گذر به حيطهء تاريك كشش هاي ناشناخته، رها كردن افسار شور و شهوت، جملگي رفتارهائي هستند كه 
 . دريافت مي كنند) يا دولتي(دير يا زود مجازات خشن خود را از سوي آن عقالنيت نهادي شدهء رسمي 

 
 ريزمائي و خشونتخشم كا

دستكم اينها شعارهاي عامي است . انقالب ها به طور عام معطوف به كسب آزادي، برابري، و برادري اند
. كه يك گروه، يا نمايندگان يك طبقه، براي بسيج طبقات ديگر و تودهء مردم از آنها كمك مي گيرند

از حمايت مردمي برخوردار مي شوند كه انقالبها از اين رو . انقالب در جامعهء فاقد عدالت رخ مي دهد
هدف واال هم . به وقوع مي پيوندند» هدف واال«انقالبها براي استقرار . وعدهء پايان بي عدالتي را مي دهند

هدف واال استقرار نظام عدل، آزادي، استقالل . يك آرمان معنوي است و هم يك نظام سياسي اين جهاني
نظام «، يا استقرار هر »دموكراسي« جمهوري، نظام سوسياليسم، وصلح است؛ هدف واال برقراري نظام

 .ديگر است» مقدس
 

انقالبيان زماني در ميان مردم محبوب مي شوند كه اعتماد آنها را به عنوان رهبراني فسادناپذير و مؤمن به 
ا آن هاله كاريزما چيست؟ كاريزم. هستند» كاريزما«رهبران انقالبي صاحب . هدف واال  جلب كرده باشند

اي از اعتبار معنوي در اطراف يك شخصيت استثنائي است كه انسانهاي ديگر را به سوي خود مي كشد و 
. كاريزما مادرزادي نيست، ارثي نيست، يادگرفتني هم نيست. در آنها احساس احترام و تقدس برمي انگيزد

 . كاريزما در آزمون گذشتن از آتش به دست مي آيد
 

نوي، وجود مادي يا استقامت فيريكي يك فرد نيست، بلكه استقامت روحي او و ارتباطش با منشاء اقتدار مع
او به عنوان يك فرد صاحب گوشت و پوست وخون، . آن امر واال ــ هدف پيش رو، آرمان انقالب ــ است
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ير است او فسادناپذ. اما آنچه پامال نمي شود آرمان او است. مثل هركس ديگري مي تواند به خاك بيفتد
او از به خاك افتادن و شهادت باكي ندارد زيرا با اين كار . براي آنكه مرگ خود را پيشاپيش پذيرفته است

انقالبيان، همانند پيامبران، بت . اقتدار كاريزمايي، از نوع اقتدار مقدس است. امر واال را زنده نگه مي دارد
آنها وعدهء . د زيرا نويد دهنده و رهائي بخش استخشم آنها نيز هاله اي از تقدس دار. شكن و براندازند

شكستن ميله هاي زندان را مي دهند و با خشونت مشت به دهان قدرتهاي حاكم، فرعون هاي زمانه، مي 
 . ترور آنها، همچون خشم االهي، مقدس است. انتقام آنها فردي نيست. زنند

 
وتسكي، مائو، گاندي، هوشي مين، كاسترو، چه جفرسون، روبسپير، دانتون، گاريبالدي، زاپاتا، لنين، تر

گوارا، و نلسون ماندال نمونه هائي از رهبران كاريزماتيك هستند كه با جلب اعتماد مردم موفق به كسب 
در دوران مدرن، رهبران انقالبي غالب اوقات از ميان روشنفكران و تئوري پردازان . قدرت انقالبي شده اند

در اصطالح آنتونيو گرامشي، آنها بيشتر . (يران طريقت و شيوخ، يا روحانيانبر مي آيند، نه از ميان پ
اما همانطور كه گفتيم، در كشورهائي كه مذهب در آنها .) »سنتي«اند تا روشنفكر » اورگانيك«روشنفكر 

قوي و ريشه دار است، سنت هاي شورشگري ماقبل مدرن آثاري از خود را در جنبش هاي انقالبي مدرن 
 .مي گذاردبرجا 

 
 جاذبهء خشونت براي روشنفكر

هيچ چيز براي روشنفكران طبيعي تر از آن نيست كه به سوي انقالب جلب شوند؛ مگر اينكه خود وابستهء 
به طور معمول، در جامعهء اختناق زده، روشنفكران زبان شان بسته است، سانسور مي . قدرت حاكم باشند

آنها با آنكه بصيرت و .  حرف شان به مخاطبان شان نمي رسدشوند، جلوي چاپ آثارشان را مي گيرند،
 . قدرت تحليل دارند منشاء اثري نيستند

 
در جامعهء اختناق زده يا در فرهنگ سراسر كاسبكار و مالدوست و پول پرست، روشنفكران از راه كار 

نازك . وي مي آورندروشنفكرانه نمي توانند امرار معاش كنند؛ به اجبار به كارهاي پست يا نامقبول ر
انديشاني كه بيشتر عمر خود را به فكركردن، خيال بافتن، و نوشتن گذرانده اند، صاحب تكنيك و دانش 

درنتيجه، مدام كالفه اند از اينكه كسي از . فني اي نيستند كه بتوانند با آن شغل و امنيت مالي كسب كنند
روشنفكران از اينكه . ا فراغت بينديشند و خلق كنندآنها حمايت نمي كند، از اينكه وقت پيدا نمي كنند ب

انقالب . امور فرهنگ و انديشه و هنر به دست مشتي نابخرد و نااليق مجيزگوي قدرت افتاده دل پري دارند
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انقالب، شأن واقعي انديشمند و روشنفكر را در جامعه به او باز مي . نويد تغيير همهء اين چيزها را مي دهد
 . ذبهء انقالب است براي روشنفكراين جا. گرداند

 
. روشنفكران اگر خود سوداي رهبري نداشته باشند، تمايل به آن دارند كه رهبران انقالب را ايده آليزه كنند

آنها نيز ناخودآگاه آرزوي هاي خود را در وجود رهبران . از اين لحاظ آنها تفاوتي با عوام الناس ندارند
د و زن عامي در انتظار آقائي نوراني اند كه روزي مي آيد و ظالم را برزمين مر. انقالبي برون فكن مي كنند

انقالب به پابرهنه ها وعدهء قسط مي . مي زند،  و روشنفكر در انتظار ناجي اي كه مثل هيچ كس نيست
 . دهد، و به روشنفكر قول تزكيهء روحي و پالودن فرهنگ از ابتذال و دنائت

 
رمانتيك در آثار هنري مي شوند و براي او » ضدقهرمان« زمانهء عسرت، شيفتهء همين روشنفكران اند كه در

مرثيه مي سرايند؛ ضدقهرماني كه به ظاهر هيچ وجه مشتركي با روشنفكر حساس و كتابخوان و روياپرور 
ندارد، ضدقهرماني كه از حاشيه يا اعماق اجتماع مي آيد، قانون مي شكند، چاقو مي كشد، راهزن است، 

تاد است، انتقام مي گيرد، دست به جنايت مي آاليد، و سرانجام با حفظ نوعي شرافت ذاتي زير چرخ مع
دستگاه اجحاف رژيم حاكم به خون مي تپد؛ شرافتي ديرينه و نوستالژيك كه قرباني فرهنگ كاسبكار و 

يت واالي براي روشنفكر مغبون، در شهادت ضدقهرمان لومپن، نوعي اشراف. متقلب امروزي شده است
اين همذات پنداري در ذهن او تصاوير . اخالقي نهفته است كه  همهء جنايت هاي او را مي شويد و مي برد

براي رسيدن به هدف واال، يا رسيدن به خود وااليش همچون . جاني و معصوم را بر هم منطبق مي سازد
 . يك موقعيت وجودي، ريختن خون بي شك مجاز است

  
دشمن هم . نام دارد» ضد انقالب«يا » دشمن«ن كس كه خشونت عليه او اعمال مي شود ابژهء خشونت، يا آ

» از درون«آن نيروئي است كه از بيرون قصد بازپس گرفتن قدرت از دست رفته را دارد، و هم آن كس كه 
ي ي دشمن دروني خطرناك تر از دشمن بيروني م»توطئه«گاه . پايه هاي قدرت انقالبي را تضعيف مي كند

شود زيرا او مي تواند در صفوف خود انقالبيان حضور داشته باشد، نقاط ضعف و قدرت خودي را مي 
 !شناسد و با سياست هاي خودي آشنا است

 
انگيزهء دشمن دروني براي برگشتن از اهداف انقالب مي تواند گوناگون باشد، جاه طلبي يا نفع شخصي، 

يك، يا صرفاً عدم جسارت و بي جنبگي براي ادامهء كار خطير ضعف اعتقادي يا تزلزل در مباني ايدئولوژ
انقالب و جلوبردن آن به سمت هدف واال؛ كاري كه ارادهء راسخ مي طلبد و ايمان صد در صد به هدفهاي 
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سخنراني در پيشگاه ! (به قول روبسپير، هرآن كس كه ترس به دل راه دهد مقصر است. اوليهء انقالب
 )وقيف دانتون و كاميل دمولنمجلس ملي به مناسبت ت

 
 زبان و ترور

روشنفكران عالوه بر داشتن تئوري و نظريهء انقالبي، از نيروي روشنفكري ديگري نيز برخوردارند كه در 
زبان و ) يا اغوا كنندهء(پروسهء انقالب بسيار مؤثر مي افتد و آن نيروي زبان است ــ نيروي ترغيب گر 

پير، دانتون، كاميل دمولن، سنت ژوست و ماركسيستهائي نظير فيدل ژاكوبن هائي چون روبس. خطابت
كاسترو، رژي دبره، و آنجال ديويس، براي نمونه، همه خطيباني برجسته بوده اند با احاطه اي مسحور كننده 

زبان يك خطيب انقالبي همچون ماري زيبا است كه با رقص خود مي تواند بفريبد، تهديدكند، يا . بر زبان
 .ترور ديسكورسي يا ترور سمبوليك از زبان برمي خيزد.  بر دل ها بيندازدوحشت 

 
چه رابطه اي است ميان تئوري انقالبي، زبان، و ترور؟ تحيلگران محافظه كار به طور معمول بر روانشناسي 

لق و اين روانشناسي بر جزميت و فضيلت طلبي مط. فرد انقالبي تأكيد مي كنند كه او را به ترور مي كشاند
كيفيت فسادناپذيري رهبر انقالبي انگشت مي گذارد كه آشتي ناپذير است و همهء انسانهاي ديگر را قابل 
فاسد شدن مي بيند؛ يعني روانشناسي فرد مؤمني كه بي حد و حصر منزه طلب است و تمام وجودش را 

و كارهاي » صيخصو«وقف يك هدف، آرمان واالي انقالب، مي كند؛ بدون آنكه فرصتي براي امور 
اما زبان روشنفكر انقالبي نيز مي تواند همچون رفتار منزه طلب او حاوي . ديگر باقي بگذارد» فرعي«

به معني آن حركت ذهني است كه معناي زبان راــ معناي » ترور«در اينجا، مفهوم . عناصري از ترور باشد
تا هركس اين حقيقت را نپذيرد خائن يا سخني كه گفته مي شود ــ مطلق مي كند و آنرا حقيقت مي خواند 

منتقدان محافظه كار معتقدند اصوالً ژاكوبنيسم، ماركسيسم انقالبي، و لنينيسم، آن . تلقي گردد» دشمن«
نوعي از ايدئولوژي هستند كه تئوري را بر عمل برتري مي دهند و تالش مي كنند اين تئوري را به هر 

در اين مسير، نوع ويژه اي از آكتور يا عامل سياسي به .  سازندوسيلهء ممكن بر پروسهء تاريخي منطبق
وجود مي آيد كه كسي نيست مگر همان روشنفكري كه مي خواهد اصول فلسفه و تئوري اش را در عمل 

 . ببيند و در راه اين هدف حاضر است دست هاي خود را آلوده كند
 
 فراسوي تمدن » عدالت«

ما هرگز با قطعيت نمي توانيم بدانيم در ذهن و روان يك انسان،  از . دارندهمهء اين تعابير جاي چون و چرا 
يك روشنفكر انقالبي شايد به راستي هوادار فرودستان باشد و بخواهد . جمله يك روشنفكر، چه مي گذرد
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 و(متفكر اروپائي سالوي ژيژك در دفاع از ژاكوبنيسم . از سوي آنها انتقام بگيرد و عدالت را جاري كند
خشونت «اشاره به نوعي از خشونت مي كند كه نامش را )  نيز دفاع از خشم مسلمانان محروم جهان سوم

فضيلت و «نگاه كنيد به پيشگفتار ژيژك بر مجموعه سخنراني هاي روبسپير در كتاب (مي گذارد » االهي
ء طبيعي از خشونت االهي، همچون يك سانحه). نوشتهء ژيژك» خشونت«ونيز فصل پنجم كتاب » ترور

هيچ طرح مقدماتي و هيچ نقشه اي از قبل براي آن وجود ندارد و . هيچ كجا نازل مي شود و نابود مي كند
اين خشونت، ماوراي قانون، ماوراي فرهنگ و تمدن، و فراسوي هر سپهر سمبوليك . نه هيچ كنترلي بر آن

اما در بطن آن عدالتي است كه . ر استرخداد آن، نامنتظره، صاعقه آسا و به نهايت مرگبا. و زباني است
اين خشونت، تنها و آخرين نشانهء عدلي است كه . هيچ انسان خاكي هرگز قادر به اجرايش نيست

هرچندگاه يكبار، در ازاي قرباني شدن ميليونها انسان كوچك وفرودست در مسلخ تاريخ، به جبران 
شنفكر و نه هيچ كس ديگري قادر نخواهد بود بر نه رو. ، بر ستمكار و غيرستمكار جاري مي شود»پيشرفت«

 . خشم آسمان مهار زند
 
 
 

 
* 
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 منورالفكران و مجتهدان در انقالب مشروطه
 نوشتهء عبدي كالنتري

 
ــ بنا به پيشناد صائب سعيد اميرارجمند جامعه ) ١٣۵٧بهمن  (١٩٧٩سال » اسالمي«براي فهم بهتر انقالب 

قرار دادن اين انقالب در زمينه و بستر «: بايد دو روش توأمان را به كار گرفتشناس ايراني مقيم آمريكا  ــ 
 )١(» .رابطه ميان شيعيسم و نظام سياسي در تاريخ ايران، و مقايسهء اين انقالب با انقالبهاي تاريخي ديگر

 
) ١٩١١-١٩٠۶(يكي از گرهگاههاي مهم ارتباط شيعيسم با نظام سياسي را در انقالب مشروطيت ايران 

اين گرهگاه از جهتي ديگر نيز حائز اهميت است و آن ارتباط يا تقابل شيعيسم با . شاهد هستيم
انقالب «ي عميقي كه در جنبش ملي شدن نفت، در  ي مدرن است؛ يعني همان تضاد تاريخي روشنفكري

 امروز نيز  شمسي، تكرار شد و تا همين١٣٨٧محمدرضا شاه، و مهمتر ازهمه در انقالب اسالمي » سفيد
 . توانيم ببينيم شكلهاي متفاوت آنرا مي

 
بسياري از تضادهاي اصلي انقالب مشروطيت تا «به گفتهء جانت آفاري جامعه شناس ايراني مقيم آمريكا،  

همين امروز برجا باقي مانده اند ــ تضادهايي كه براي يك قرن ملت ايران را به طرز مبرمي به خود مشغول 
 )٢(» .كرده است

 
 سه نيروي فعال در نهضت مشروطيت

طبقهء بازرگان و ) يك: هاي اصلي را به عهده داشتند در انقالب مشروطهء ايران سه نيروي اجتماعي نقش
بخشي از روحانيان و علما كه ) دموكرات؛ و سه طلبان ليبرال و سوسيال منورالفكران و اصالح) تجار بازار؛ دو

 . با گروه نخست رابطهء نزديك داشتند
 

در نيمهء دوم قرن نوزدهم بود كه طبقهء بازرگان و تاجر ايراني، نسبت به منافع طبقاتي خود آگاه شد و در 
اثر مراوده و تردد با غرب و آشنايي با مشاركت سياسي شهروندي در مغرب زمين، خواهان حقوقي شد كه 

مزمان عليه خودكامگي يك اين آگاهي طبقاتي، ه. طبقات متوسط بورژوا در اروپا كسب كرده بودند
ي دولتهاي  و عليه امتيازات شركتهاي تجاري خارجي و نفوذ سياسي) پاتريمونيال(دولت پدرشاهي 

 .امپرياليست بود
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ي نهضت مشروطيت آميخته اي بود از دموكراتيسم، ناسيوناليسم، و ضديت با استعمار؛  در نتيجه، ايدئولوژي

ضد (ن، انقالب مشروطه را همزمان يك انقالب بورژواـ دموكراتيك و به همين اعتبار، برخي از تحليگرا
ضد استعماري (و يك انقالب ملي ) استبدادي و خواهان استقالل طبقات متوسط ـ نظير انقالب كبير فرانسه

ي جامعه شناختي اين نكته را افزود كه  به گمان ما بايد به اين تيپ شناسي.  دانسته اند) و مدافع سرمايهء ملي
، تحليل )در ارتباط با دو نيروي ديگر(هاي تئوـ ايدئولوژيك آن  نقش خاص مجتهدان شيعي و جناح بندي

هاي  كند؛ به نحوي كه صف بندي ترمي هردو انقالب مشروطه و انقالب بهمن پنجاه و هفت را پيچيده
و ديني،  همواره و به انقالب و ارتجاع،  بازار و دربار، منفورالفكر و مجتهد، ليبرال و متشرع، سكوالر 

 .   شوند سادگي بر يكديگر منطبق نمي
 

بنابه گفتهء فريدون آدميت، تاريخنگار معاصر و مؤلف چندين تحقيق كالسيك دربارهء مشروطيت، 
ترقيخواهان روشنفكر، علما، و : جنبش همگاني و اعتراض عام را سه عنصر اجتماعي بوجود آوردند«

ر روشنفكر نمايندهء حركت ترقي و آزاديخواهي بود، تحرك فعلي داشت، و عنص]. تجار بازار[بازرگانان 
فعاليت عنصر روحاني در آرايش ديني جلوه كرد با روح سياسي، . زمينه اش از نسل پيش فراهم گشته بود

عنصر تاجر در پي تأمين حقوق مالي و جاني بود و مخالف نفوذ . ماهيت آن بيشتر انفعالي بود و كمتر فعلي
 ) ٣(» .صادي بيگانهاقت
 

آيد، فريدون آدميت نقش روحانيت را انفعالي و دنباله رو جنبش مردم و  همانطور كه از اين گفته برمي
گذشته از پژوهشگران شيعي و . اما در اين باره اتفاق نظر وجود ندارد. كند منورالفكران جديد ارزيابي مي

نظير يرواند (ريخنگاران و جامعه شناسان مستقل ، تا)نظير حامد الگار از دانشگاه بركلي(خمينيست 
، نقش مجتهدان مسلمان را در نهضت مشروطيت با اهميت )آبراهاميان، سعيد اميرارجمند، و عباس امانت

احمد اشرف، جامعه شناس ايراني مقيم آمريكا، در تحقيقي مهم كه سي سال پيش منتشر شد به . دانسته اند
رسد و دربارهء رابطهء آن با روحانيت  ازاريان را در انقالب مشروطه برميتفصيل نقش سرمايهء تجاري و ب

 :نويسد مي
 
هاي دوگانهء مبارزه برضد استبداد داخلي و  پيروزي تجار در قيام برضد امتياز تنباكو كه داراي جنبه«

ني استعمار خارجي بود، زمينهء همكاري و همگامي دو نيروي بزرگ ضد استبدادي و ضداستعماري يع
از . بازار و روحانيت سوابق طوالني در همبستگي با يكديگر داشتند. روحانيان و بازاريان را فراهم آورد

بدين معني كه بازار مباني اقتصادي و مالي . عوامل اين همبستگي نياز متقابل اقتصادي و سياسي آنان بود
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 قدرت روحانيت در برابر حكومت و ساخت و از نظر سياسي نيز مباني مردمي روحانيت مستقل را فراهم مي
ها، روحانيت نيز در مواقع ضروري حامي بازاريان در برابر  در برابر اين خدمات و فايده. عمـّال ديواني بود

گذشته از آن، ساخت كالبدي و اقتصادي بازار همواره گرايشهاي مذهبي .تعديات عمـّال ديواني بود
. آورد عنوان يكي از سنگرهاي تسخيرناپذير سنت و مذهب در ميكرد و بازار را ب بازاريان را تقويت مي

آورد كه در يكسوي  همهء اين عوامل زمينهء يك جبهه بندي طبقاتي را در جامعهء شهري ايران فراهم مي
ها بر  تفوق اصولي. آن روحانيت و بازار و در سوي ديگر آن حكومت و عمـّال ديواني جاي داشتند

) وحيد، مجدد و مؤسس( حكومت قاجاريه به همت و پيشگامي مالمحمدباقر بهبهاني اخباريون كه از ابتداي
تحقق يافته و با تأسيس مرجعيت كل تقليد از زمان شيخ مرتضي انصاري به كمال رسيده و با فتواي ميرزاي 

را شيرازي در تحريم تنباكو به قلمرو سياست وارد شده بود، رهبري روحانيت شيعه را كه باب اجتهاد 
دانست، در جامعهء سياسي تحكيم و تسجيل نمود، و نيروي عظيمي به پشتيباني جماعت تجار و  گشوده مي

 ) ۴(» .بازاريان در مبارزه بر ضد استعمار و استبداد فراهم ساخت
 

 منورالفكران و ترويج فرهنگ روشنگري
آنها . اند  آشنايي با غربمنورالفكران قرن نوزدهم و روشنفكران قرن بيستم در ايران محصول تماس و

شده از اروپا بودند، نظامي كه حامل   نوين ِ كسب آورندهء نظام آموزشي همزمان فراورده و فراهم
فكر آزادي و عدالت همراه با حق حاكميت ملي، دموكراسي، . ي عصر روشنگري بود هاي عقلي انديشه

نمايندهء شهروندان، تفكيك قوا ــ قانونيت، حقوق، مجلس نمايندگان، دادگستري، مشروطيت، دولت 
درست . مفاهيمي كه در فرهنگ سنتي ما سابقه نداشتند ــ همه رهاوردهاي منورالفكران مشروطه خواه بودند

به دليل آنكه منورالفكران نمايندهء آزادي مدرن بودند از همان آغاز خشم و خصومت مجتهدان و 
 .كار شيعي را برانگيختند اسالمگرايان محافظه

 
، وسوسياليسم، توسط روشنفكران )گرايي ملي(هاي ليبراليسم، ناسيوناليسم  بيني سكوالر و ايدئولوژي جهان

هاي سوسيال دموكراتيك روسيه به كشورهايي  عصرمشروطه از راه آشنايي با انقالب كبير فرانسه و جنبش
 در تاريخ معاصر ايران نزاعي نزاع فكري و سياسي منورالفكران و مجتهدان. نظير تركيه و ايران وارد شد

فرهنگ سياسي ِ جديد ايران و . دويست ساله است كه تا همين امروز با همان شدت گذشته ادامه دارد
بريم ساختهء منورالفكران  گيريم و هرروز به كارمي مفاهيم و واژگان آن كه ما امروزه بديهي مي

 .اند عصرمشروطه
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آنها در نيمهء قرن نوزدهم، با اين هدف . بسته به دربار قاجار برخاستندنخستين منورالفكران از ميان اعيان وا
جبران كنند و بر عقب ماندگي عمومي كشور چيره ) از روسيه و بريتانيا(هاي نظامي ايران را  كه شكست

شوند، به تأسيس آموزشگاههاي مدرن، دعوت از اساتيد اروپايي، و اعزام دانشجو مبادرت كردند و نخستين 
كاميابي هاي آنها محدود بود .  از متخصصان علمي، فني، حقوقي، و سياسي ِ ايراني را تربيت نمودندنسل

شد كه  زيرا سرسـپردگي به حاكميت پدرشاهي قاجار و مالحظهء منافع طبقهء قدرتمند مجتهدان باعث مي
 فاصله گرفتند و فكر بخشي از اين روشن انديشان به تدريج از بدنهء حاكميت. تالشهاي آنها ريشه نگيرد

 .هاي انقالبي داد ذره جاي خود را به افكار راديكال تر و خواسته اصالحات از باال ذره
 

 نقش دارالفنون و سايرنهادهاي آموزشي مدرن
 تأسيس ١٨۵٢دارالفنون كه در سال . گل سرسبد اصالحات دارالفنون بود«نويسد،  يرواند آبراهاميان مي

رسيم دارالفنون   كه مي١٩٠٠به سال .  اعيان را براي خدمات دولتي تربيت كندشد برآن بود كه فرزندان
فارغ التحصيالن رتبهء باال بورس .  دانشجو شده بود٣۵٠تكنيك با  تبديل به يك مدرسهء بزرگ پولي

كردند كه عمدتاً شامل فرانسه و بلژيك مي شد تا از اين طريق نفوذ روسيه و  ي اروپا دريافت مي تحصيلي
شويم، دولت چهار دبيرستان ديگر در تهران،  وارد قرن بيستم كه مي. ريتانيا در امور كشور محدود شودب

ها عبارت بودند  اين. اصفهان، و تبريز و همچنين پنج كالج يا مدرسهء عالي جديد وابسته به دارالفنون گشود
كالج . سي، و زبانهاي خارجيهاي عالي علوم كشاورزي، علوم سيا از دو مدرسهء تربيت نظام، و مدرسه

ها شامل هشتاد كتاب  اين.  كتاب منتشر كرد١۶٠زبانهاي خارجي، با ياري چاپخانهء دولت، بيش از 
، ده كتاب خالصه )از جمله شرح سفر ناصرالدين شاه به اروپا(پزشكي، نظامي، و زبان آموزي، ده سفرنامه 

، دور دنيا در )الكساندر دوما(، سه تفنگدار ) دفودانيل(شدهء كالسيك هاي غربي نظير رابينسون كروزو 
، بيست جلد )چارلز داروين(، و منشاء انواع )نيوتون(، اصول )دكارت(، گفتارها )ژول ورن(هشتاد روز 

شرح زندگي مشاهير جهان نظير لوئي شانزدهم، ناپلئون، پطر كبير، نيكالي اول، فردريك كبير، و يلهلم 
ها  لد تاريخ ايران، از جمله تاريخ ايران پيش از اسالم كه عمدتاً توسط اروپايياول، و از همه مهمتر ده ج

 )۵(» .تأليف شده بودند
 

هاي فرانسوي در عصر  هماناطق، تاريخنگار مقيم فرانسه، در كتاب خواندني خود در بارهء آموزشگاه
ن فرانسه كه زبان روسو و ولتر براي ايراني دست يافتن به زبانهاي فرنگي، به ويژه زبا«نويسد،  مشروطه مي

آمد  رويكرد به فرنگي را نخست بايد پي. . . شد  هم بود، ابزار دست يازيدن به مدنيت و پيشرفت انگاشته مي
برشمرد، كه افزون بر بحرانهاي اقتصادي و تجاري، ) ١٨٢۶ و ١٨١٢در (هاي ايران از روسيه  شكست
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شاگرداني چون ميرزا آقاخان كرماني، صادق «بودند كه، مدارس فرانسوي ) ۶(» .بحران هويت نيز آفريد
 )٧(» .هدايت، محمدعلي جمالزاده، پروين اعتصامي، نيمايوشيج و ديگران را در دامن خود پروردند

 
 تولد ژورناليسم مدرن

منورالفكران تربيت . شود ژورناليسم ايراني به عنوان يكي از محصوالت روشنگري در اين دوران متولد مي
 در دارالفنون و تحصيل كردگان غرب، به منظور بيداري افكار عمومي، دست به انتشار نشريات متعدد شده
عالوه بر چند نشريهء رسمي دولتي، نشريات مسـتقل اصالح طلب و انقالبي، با حمايت مالي .  زدند

، )تبريز(، همت )تهران(شدند، از جمله تربيت  بازرگانان و تجار، در ايران و خارج از ايران منتشر مي
 ).٨) (لندن(، و قانون )قاهره(، پرورش )استانبول(، اختر )كلكته(المتين  حبل

 
هاي نيمه علني و غيرعلني به منظور ترويج افكار  در اين دوران، يعني نيمهء دوم قرن نوزدهم، انجمن

هاي   ملي، كميتههايي چون انجمن انسانيت، انجمن شد، انجمن روشنگرانه توسط منورالفكران تشكيل مي
ها كه نقش مهمي در روند  فري ميسون(هايي كه بر اساس الگوي معماران آزاد در اروپا  انقالبي، و انجمن

 . به وجود آمد) روشنگري اروپايي داشتند
 

منورالفكران به سرعت مشغول ترويج مفاهيمي شدند كه ] در آستانهء انقالب[«نويسد،  يرواند آبراهاميان مي
اين مفاهيم، به ويژه آزادي، برابري، و برادري، خود منشاء الهام . شد ي گذشته خطرناك تلقي ميها در دهه

نام نشريات روشنگري شد همچون بيداري، ترقي، تمدن، وطن، آدميت، اميد، عصر نو، نداي وطن، 
 هاي همانند همهء انقالب. استقالل، اصالح، اقبال، حقوق، حقيقت، عدالت، آزادي، مساوات، و اخوت

به گفتهء ادوارد براون، يكي از محبوت . ديگر، به محض برداشته شدن سانسور، سـيل مطبوعات سرازير شد
تيراژ ) ٩(» .اش، سراسر سكوالر و راديكال بود ترين نشريات صوراسرافيل بود كه عالرغم عنوان مذهبي

ه به فارسي ساده و روشن را ك) دخو(هاي علي اكبر دهخدا  رسيد و نوشته  هزار مي۵صوراسرافيل به 
در روند انقالب مشروطه، تعداد نشريات . بردند پرداخت، مثل ورق زر مي نوشت و به هجو علما مي مي

 .  رسيد٩٠روشنگر به 
 

هاي  هاي ديسكورس ناسيوناليستي ضدعرب ــ معطوف به احياي تاريخ ايران باستان ــ نيز به نوشته ريشه
گردد كه بعدها در دوران سلطنت سلسلهء پهلوي به يكي از  شروطه بازميروشنگرانهء نويسندگان سكوالر م

 .  گرايشهاي ايدئولوژيك تحصيلكردگان مدرن و روشنفكران ناسيوناليست تبديل شد
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عالوه بر نقش مهم منورالفكران در بيداري افكار و اشاعهء فكر آزادي، بزرگ ترين دستاورد آنها ــ طبق 
ها و نيز از سوسيال دموكراتهاي روسي آموخته  ها و ژيرونديست نسه، از ژاكوبنآنچه از انقالب كبير فرا

بودند ــ مشاركت در سازماندهي و رهبري انقالب، برپايي مجلس مؤسسان، تدوين قانون انتخابات براي 
 .مجلس شوراي ملي آينده، تدوين قانون اساسي مشروطه، و تأسيس عدالتخانه يا دادگستري مدرن بود

 
 فهوم از دموكراسي در مشروطيتسه م

 - ١«. ژانت آفاري معتقد است در جريان انقالب مشروطه سه مفهوم متفاوت از دموكراسي پيديد آمد
 ١٩٠۶دموكراسي پارلماني به سياق كشورهاي اروپايي كه تبلور آن مجلس شوراي ملي و قانون اساسي 

هاي سوسيال   عمده تحت تأثير انجمنهاي سوسيال دموكراتيك كه به طور  يك سلسله گرايش-٢بود؛ 
 تظاهرات گوناگون دموكراسي راديكال -٣دموكراتيك ماوراء قفقاز در روسيهء تزاري به وجود آمدند؛ و 

كنش و واكنش پيچيدهء اين سه دسته . كرد ها و شوراهاي خلقي و مردمي بروز مي كه به شكل انواع انجمن
مبارزهء مشترك آنها عليه سلطنت و علماي محافظه كار، سرانجام هاي دموكراتيك و  از نهادها و ايدئولوژي
هاي امپرياليستي ــ به ويژه دو قدرت روسيه و بريتانيا  اين نبرد در زمينه اي از رقابت. به انقالب جهت بخشيد

 ) ١٠(» .آمد گرفت اما ديناميسم آن تماماً از درون خود جنبش برمي ــ صورت مي
 

بيشتر از قانون اساسي ] ي مشروطه[تدوين كنندگان قانون اساسي «نويسد،  ري ميخانم آفاري در جاي ديگ
هاي اساسي فرانسه، بلغارستان، و عثماني نيز بي اعتنا   بلژيك اقتباس كردند، گرچه به قانون١٨٣١سال 
رفت، به ويژه از  يها از برخي قوانين اساسي اروپائيان فراتر م قانون اساسي ايران در پاره اي زمينه. . . . نبودند

قانون . آن رو كه از حقوق پادشاه كاسته و قلمرو اختيارات مجلس شورا و وزيران را گسترده تر كرده است
را فراهم آورد و از قدرت سـنتي فقها و مجتهدان ] سكوالر[هاي بناي دادگستري عرفي  اساسي ايران پايه

اي به اسالم و روحانيت شيعه داد و بدينروي   بي سابقهاما از ديگر سو، قانون اساسي ايران امتيازهاي. كاست
 )١١(» .هم حقوق مدني شهروندان و هم استقالل مجلس شورا و قوهء قضائيه را مخدوش كرد

 
 نقش دوگانهء علما

شد عبارت بود از فكر آزادي  گفتيم كه ايدئولوژي نهضت مشروطيت كه توسط منوالفكران ترويج مي
، دموكراسي، قانونيت، حقوق فردي، مجلس نمايندگان، دادگستري غيرشرعي، همراه با حق حاكميت ملي
فقها، اين مجموعه افكار جديد را » اصولي«اكثر مجتهدان شيعي، به ويژه جناح . و دولت نمايندهء شهروندان

آمد، به درستي فاقد مبناي شرعي و همچون تهديدي عليه قدرت سياسي و اقتصادي خود  كه از اروپا مي
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كردند؛ و آن عده كه در جريان جنبش تنباكو به حمايت از تجار برخاستند، عالوه بر انگيزهء  ي ميتلق
هاي خانوادگي با بازار، بدين خاطر چنين عمل كردند كه منافع اقتصادي خود را در برابر امتيازات  وابستگي
 و سنتي نظير شيخ فضل اهللا در جنبش تنباكو، حتا برخي مجتهدان محافظه كار. ديدند ها در خطر مي خارجي

 . نوري نيز شركت جستند
 

اما هنگامي كه نهضت گسترش يافت جناحي از انديشمندان و علماي شيعي با مردم همگام شد و سعي كرد 
سالها پيش از آنها روحانيان جنبش شيخي و جنبش بابي ــ مهمترين . براي فكرآزادي توجيه شرعي پيداكند

هاي تحول فكري ضداستبدادي را آماده كرده  قرن نوزدهم در ايران ــ زمينهجنبش اصالح طلب ديني در 
 . بودند

 
 انديش روحانيان روشن

عنصر مترقي «، همزمان از »مبتكر مفهوم مشروطيت نبودند] شيعي[ماليان «فريدون آدميت با تأكيد بر اينكه 
. به مشروطيت گراييدند» هء ديگريبه فشار واقعيات سياسي يا هرانگيز«برد كه   نام مي» طبقهء روحاني

ولي آنچه . ما مشروطيت را كه خودمان نديده بوديم«كند كه،  آدميت از  سيدمحمد طباطبايي چنين نقل مي
شنيده بوديم، و آنهايي كه ممالك مشروطه را ديده به ما گفتند مشروطيت موجب امنيت و آبادي مملكت 

 )١٢(» .يب مشروطيت را در اين مملكت برقرار نموديمما هم شوق و عشقي حاصل نموده، تا ترت. است
 

)  م١٩٠٨وفات (» ملك المتكلمين«در دوران شكل گيري نهضت، ميرزا نصراهللا خان بهشتي ملقب به 
عوامل محمدعلي شاه در دورهء . نقش مهمي در روشنگري افكار داشت) ازلي(روحاني سرشناس بابي 

) ازلي(روحاني بابي .  غشاه شكنجه كرده، به طرز فجيعي كشتنداستبداد صغير او را به همين جرم در با
او نيز . بود) پدر محمدعلي جمالزاده(ديگري كه نقش روشنگرانه داشت سيدجمال الدين واعظ اصفهاني 

 ).   م١٩٠٨(به دستور شاه به قتل رسيد
 

 دربارهء جنبش بابي، اين عباس امانت، تاريخنگار و استاد دانشگاه ييل، در مطالعهء كالسيك و ارزنده اش
به عقيدهء پروفسور . آورد هاي مهم انقالب دموكراتيك مشروطيت به حساب مي جنبش را يكي از محرك

بود كه هفتادسال بعد حاكميت تئوكراسي شيعي تالش كرد » انقالبي سكوالر ساز«امانت، مشروطيت 
بابيسم جنبشي بود از درون دين براي رسيدن به . آنرا را معكوس كند و به عقب بازگرداند» ها تغيير پارادايم«

و انكار رهيافت ] سركوب[مبالغه نيست اگر بگوييم كه «نويسد،  عباس امانت مي. مدرنيت و تجدد
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ي باب در نيمهء قرن نوزدهم، باعث شد ايران در مسيري بيفتد كه به انقالب اسالمي در پايان  آخرالزماني
راه حل آن براي مسألهء مرجعيت و اقتدار مقدس چيزي نبود جز تلفيق قرن بيستم ختم شـود، انقالبي كه 

 )  ١٣(» ).اصطالحات ماكس وبر(كاهنانه و جنبهء پيامبرانه ـ  جنبهء مجتهدانه
 

در قرن نوزدهم  اين بود كه ] طعن تاريخي[هاي تاريخ ايران  يكي از آيروني«نويسد،  ژانت آفاري مي
طلب و سكوالر، هرچند خودكامه، يعني اميركبير صورت گرفت،  حنابودي بابيان توسط صدراعظم اصال

به فاصلهء كوتاهي پس از ) ١۴(» .كسي كه افتخار تأسيس دارالفنون را نيز به خود اختصاص داده است
از . سركوب و كشتار بابيان شورشي، اميركبير خود به فرمان ناصرالدين شاه و با حمايت علما به قتل رسيد

هاي انقالب  هاي مخفي، نقش مهمي در تدارك زمينه ازلي جنبش بابي، از راه انجمنآن پس، شاخهء 
 .مشروطه بازي كردند

 
عبداهللا بهبهاني و محمد طباطبايي دو مجتهد باالرتبهء شيعه در تهران كه در محافل وابسته به دربار نيز نفوذ 

هاي شاه  نقش آنها در بسط نشينين. دداشتند به حمايت از بازاريان و بست نشينان مشروطه خواه برخاستن
آقاي . به خاطر گسترش روح اعتراض مؤثر بود) ١٩٠۶(و مهاجرت اعتراضي به قم ) ١٩٠۵(عبدالعظيم 

 ١٩٠۶اين مجتهدان در جنبش . طباطبايي در مجلس اول به عنوان ناظر غير منتخب نقش مثبتي بازي كرد
هاي مشروطه ــ از جمله عدالتخانه و قانون  دي خواستهنقش فكري نداشتند و رهبري فكري را در فورمول بن

سعيد اميرارجمند . اساسي ــ روشنفكران سكوالر نظير يحي دولت آبادي و صنيع الدوله به عهده داشتند
بايست قادر  براي آنكه انقالب مشروطيت بدون وقفه به سرانجام برسد، مشروطه خواهان مي«نويسد،  مي

رستهء روحانيان و منافع ويژهء طبقهء بازاري، و نيز طلب بي واسطهء مردم كوچه هاي خاص  شوند از خواسته
به عبارت ديگر، فورمولبندي عام و نظري مشروطيت به مثابه )  ١۵(».بازار براي نان و گوشت، فراتر بروند

 انقالب دموكراتيك، فراسوي تمايالت مجتهدان همدل با جنبش، وظيفه اي بود كه تنها منورالفكران
 . آمدند سكوالر مشروطه از عهدهء آن برمي

 
كند كه پذيراي آراي روشنگري  ياد مي» مالي بيدار دل«در ميان علماي شيعي، فريدون آدميت از دو تن 

اين دو عبارت اند از ميرزا محمدحسين نائيني . گيرند شوند و همزمان عليه روحانيت متشرع موضع مي مي
رسالهء «، و مال عبدالرسول كاشاني مؤلف ) قمري،  بغداد١٣٢٧(» يه الملتتنبيه االمت و تنز«مؤلف رسالهء 

اين هردو از منتقدان جدي استبداد شاهي و استبداد ديني اند و تالش ). ، كاشان١٣٢٨قمري(» انصافيه
موفقيت اين .  ورزند براي مشروطيت و حكومت قانون و دولت ملي، زمينهء شرعي و فقهي بتراشند مي
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و محدود است اما در همين دو رساله دربارهء نحوهء تدوين قوانين عقلي، تفكيك قوا، و تعبير تالش نسبي 
، به عقايدي )از جمله آزادي در طرز پوشاك(» مقتضيات عصر«از آزادي فردي طبق هنجار دوران و 

ني پيشرو اين دو روحا. خوريم كه از قوانين كنوني نظام شـيعي در قرن بيست و يكم پيشرفته تراند برمي
هاي قبل از انقالب  رساالت خود را دو سه سال پس از تشكيل مجلس ملي نوشتند و هر دو، از نوشته

و ميرزا آقاخان كرماني ) هردو سكوالر و ضدمتشرع(منورالفكراني نظير ملكم خان و طالبوف تبريزي 
 )١۶. (تأثير پذيرفته بودند) پيشرو تفكر سوسياليستي در مشروطيت(
 

 ميسم انقالبيپان اسال
توان يكي از آبشخورهاي جنبش اسالمي در انقالب بهمن پنجاه و  اسالميسم نيمهء دوم قرن نوزده را مي پان

م ـ نه سال پيش از ١٨٩٧وفات (در ربع آخر قرن نوزدهم، سيدجمال الدين اسدآبادي . هفت به شمار آورد
) اش ميرزا رضاي كرماني ي از هوادارانانقالب مشروطه، و يك سال پس از قتل ناصرالدين شاه توسط يك

هاي  پان اسالميسم به عنوان بديلي در برابر جهان بيني. نقش مهمي در بيداري افكار ضداستبدادي بازي كرد
سكوالر غربي از يكسو و روحانيت محافظ كار سنتي ازسوي ديگر، گرايشي بود همزمان بومي گرا و فراـ 

خصلت بومي و ضدغربي داشت اما به مرزهاي ملي محدود نمي شد اسالمگرايي ضداستعماري آن . مليتي
سيدجمال الدين نخستين نظريه پرداز مسلمان بود كه . بلكه خواهان نوعي انترناسيوناليسم مبارز اسالمي بود
هاي تئوريك و فلسفي مستقلي برآمد كه هم با پراتيك  براي رويارويي و مقابله با غرب به جستجوي پايه

هاي محلي و قومي و مذهبي مسلمانان فائق آيد و آنها را در  وند خورده باشد و هم بر محدوديتانقالبي پي
بايست بديلي باشد در برابر سكوالريسم، ليبراليسم، و  يك واحد بزرگ تمدني متحد سازد، كليتي كه مي

ط برخي از شاگردان اين فورمولي بود كه توس).  گرايي يا به قول خود او ماترياليسم و طبيعت(سوسياليسم 
جمال الدين نظير محمد عبده و رشيد رضا در قرن بيستم دنبال شد و جذابيت آن فراتر از روحانيان رفت و 

شهرت سيدجمال الدين نيز . نيز هواداران بسيار يافت) ملي مذهبي(متجدد  در ميان مسلمانان ملي گرا و شبه
در . پوشاند هنه اي بزرگ از هند تا مصر و سودان را ميگسترده شده، پ) ايران(بسيار فراتر از زادگاه او 

هاي سيد جمال الدين از زمان  نوشته. شناسند فرانسه نيز به خاطر جدال قلمي اش با ارنست رنان او را مي
 . حيات او تاكنون به زبانهاي مختلف ترجمه و گاه تدريس شده است

 
برآن است كه سيدجمال الدين متأثر از ) جلسلوس آن (UCLAنيكي كدي، تاريخنگار و استاد دانشگاه 

ويلفرد كنتول سميت او را ). ١٧(كرد مكتب عقلگراي معتزله بود و خارج از ايران خود را شيعي معرفي نمي
برخي اسالمشناسان ديگر، نظير الي كدوري و همسرش سيلويا حييم، او را ). ١٨(خواند مي» صوفي و سـُني«
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نيكي كدي با ارجاع به منابع تازه يافته شده توسط ايرج افشار، . شناسند ه دين ميبند ب شيعي اما نه چندان پاي
و تربيت شدهء ) نه افغانستان(محيط طباطبايي، و ديگران،  با قطعيت جمال الدين را متولد اسدآباد همدان 

. داند شري ميگرايانهء او را متأثر از آموزهء شيعهء اثني ع شناسد و گرايشهاي مهدي مراكز ديني نجف مي
داشت » پان عربيسم«هاي جمال الدين نقش مهمي در پيدايس ايدئولوژي  سيلويا حييم معتقد است ديدگاه

. و برخي مسلمان سني بودند) فرقهء مسيحي در لبنان(كه برخي از بنيانگذاران آن از قضا مسيحي و ماروني 
ميشل افلق، بنيانگذاران ( پان عربيسم سكوالر اما به دليل نفوذ فرهنگي عميق اسالم در كشورهاي خاورميانه،

همين نوع استحاله را در . به تدريج در پان اسالميسم مستحيل و مسخ شد) بعث، جمال عبدالناصر و ديگران
 .بينيم تحول سازمان آزادي بخش فلسطين مي

 
رايش سابقهء اسالمي يابند ب جمال الدين از نخستين متفكراني بود كه هرآنچه را در نظريات غربي موافق مي

و هم نسخهء غربي و فرنگي آنرا كه غيراسالمي ) بومي سازند(تراشند تا هم آنرا از آن خود كنند  مي
در حقيقت ندارد و در عمل به مثله (اين روش بيش از آنكه اهميت نظري داشته باشد . نمايد طرد بنمايند مي

اعم از (و ايدئولوژيك و با هدف تحول اجتماعي به خاطر مالحظات سياسي ) انجامد كردن اصل مفاهيم مي
تفاوت جمال الدين با مجتهدان مشروطه خواه در آن بود كه او . گيرد صورت مي) رفورميستي يا انقالبي

خواست براي تحول سياسي و اتحاد در برابر غرب، حال آنكه مجتهدان  اسالم را همچون وسيله اي مي
ام آن در شرايط مدرن در صدد ارائه تعابير اسالمي از مفاهيم غربي اصالح طلب، به خاطر خود اسالم و دو

اهميت اين ايدئولوژي اسالمي در اعادهء . اهداف سيد جمال نه تئولوژيك، بلكه ايدئولوژيك بود. بودند
احساسي از غرور فرهنگي، ايمان و اعتقادات مشترك، وحدت كلمه، و قامت راست كردن در برابر زور 

 .    يافت غرب تبلور مي
   

معتقد است يكي )  »ناسيوناليسم عرب«در كتاب با اهميت ( نيكي كدي، به تبع تحقيق ارزندهء سيلويا حييم 
هاي توده گير و  جنبش«توان در  از تأثيرات جمال الدين را كه در قرن بيستم اهميت روزافزون پيدا كرد مي

اين «نويسد،  خانم كدي مي. مشاهده كرد» رمبارزه جويانهء اسالمي از جمله اخوان المسلمين در مص
كرد كه به طبقات پاييني شهري تعلق داشتند، به ويژه  ها به طور عمده كساني را به خود جلب مي جنبش

هاي سنتي داشتند، از جمله دانشجويان و كارمندان  خرده بورژوازي در مشاغل سنتي يا افرادي كه پيشينه
غرب بودند و در مقايسه با ليبرالها، وابستگي كمتري به غربگرايان داشتند؛ اين مردم كمتر متمايل به . دولتي

. . تحصيالت آنها يا نقش اقتصادي شان طوري بود كه رغبتي به غربي كردن جامعه در آنها برنمي انگيخت 
هاي پارلمانتاريستي و  بيشتر از خواسته) و اقتصادي(ها، عدالت اجتماعي  در اينگونه جنبش) ١٩(» .
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آييم خصلت  به گفتهء نيكي كدي، هرچه در قرن بيستم جلوتر مي. شود صالحات حقوقي برجسته ميا
بسيار بيشتر از تمايالت (شود  ها و تمايل شان به اسالم اصيل بيشتر مي مبارزه جويانه و انقالبي اين جنبش

» اسالم«ها دفاع از  نبش، و بعدها با شكل گيري دولت اسراييل، نظريه پردازان اين ج)خود سيدجمال الدين
كنند؛ به باور آنها اين اسالم بود كه در وهلهء اول هدف  را مهمتر از دفاع از يك كشور خاص تلقي مي

ويلفرد كنت ول سميت معتقد است سيد جمال الدين ). ٢٠(تهاجم غرب و صهيونيسم قرار گرفته بود
ان دو مفهوم مرتبط تاريخي ــ اما متخاصم ــ را به عنو» غرب«و » اسالم«نخستين متفكري بود كه دو مفهوم 

آيد و  هاي سيدجمال الدين به سطح خودآگاه مي در نوشته» غرب«و » اسالم«تقابل ). ٢١(به كار گرفت
 .   گيرد به خود مي» ضد امپرياليستي«و » ضد استعماري«خصلت مبارزه جويانه يا 

 
گرا، و ضد غربي جنبش پان  ي بومي بورژواييمالحظات باال به خصلتهاي انقالبي، پوپوليستي، خرده 

اسالميسم اشاره دارد، اما بايد يادآورشويم كه شخص سيدجمال الدين، به عنوان يك ايدئولوگ اسالمي و 
يك فعال سياسي، هركجا كه امكانپذير بود با خلفا و سالطين خاورميانه، خاور نزديك، و شمال آفريقا، و 

او با هنر سياست . پرداخت ـ بستان سياسي مي ريال، به مذاكره، معامله، و بدههمچنين با سفراي كشورهاي امپي
سيد جمال الدين از اهميت دورانساز . به عنوان مانور ميان قدرتهاي موجود و امتيازگيري به خوبي آشنا بود

كند و همواره به شنوندگان اش اهميت  علوم و ضرورت پيوند نزديك فلسفه با اين علوم صحبت مي
براي او داشتن حكمت فلسفي، به معني . شود كتساب علم و تكنولوژي، و تدريس فلسفه را يادآور ميا

هاي  او ناقد خرافه. پرسش از چرايي چيزها و كنجكاوي در جهان پيرامون، پيش شرط كسب علم است
ورالفكر ، حتا يك من»روشنگر«به اين اعتبار سيدجمال الدين يك . است» حكما«ديني نزد علما و حتا 

. يكي گرفت) ليبراليسم سكوالر(اما پان اسالميسم سـيدجمال الدين را نبايد با مشروطه خواهي ). ٢٢(است
فرقهء «رسالهء معروف سيدجمال الدين دربارهء . هاي سكوالر غرب است او مخالف سرسخت آيين

). ٢٣(سياليستي مدرن، انتقادي ديني است به پاگانيسم يوناني، عقايد داروين، و مكاتب سو»نيچريست
پان اسالميسم، با آرماني . هاي اسالمگرا است هاي اصلي ايدئولوژي يكي از ويژگي» مادي گري«مبارزه با 

است، با اكتساب علوم و  ـ نظامي صدر اسالم، خواهان احياي امپراتوري اسالمي كردن جامعه سيا سي
 اسالمي فائق آيد و شكوه گذشته را به آنها تكنولوژي غربي، تا از اين راه بر عقب ماندگي مزمن جوامع

 .بازگرداند
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 ارتجاع فقيهانه
دو جريان واپسگرا از همان صدر مشروطيت جلو تثبيت و نهادينه شدن اصول دموكراتيك اين جنبش را 

يك، فشار مجتهدان شيعي و تغيير قانون اساسي به سود شريعت؛ و دو، فشار خارجي در حمايت از : گرفتند
 .اد داخلياستبد

 
حامد الگار پژوهشگر مسلمان و مترجم آثار آيت اهللا خميني و شريعتي به انگليسي كه رسالهء دكتراي خود 

در فرهنگ و تاريخ «را در كمبريج درباره نقش روحانيت شيعي در قرن نوزدهم نوشته معتقد است، 
 )٢۴(» .اسالمي، جدايي ميان  حوزهء سياسي و حوزهء ديني امكان ناپذير است

 
نخستين ضربه را به انقالب مشروطيت مجتهداني زدند كه با اعمال نفوذ خود قانون اساسي و متمم آنرا چنان 

شيخ فضل اهللا نوري از . تغيير دادند كه مذهب شيعهء اثني عشري بر فراز اصول دموكراتيك قرار گرفت
او و تني چند از . زنان هراس داشتقوانين سكوالر، يعني آزادي مطبوعات، آزادي عقيده و دين، و آزادي 

برآن بودند كه وضع ) و برخي از جمله علماي عالي رتبهء عتبات(همفكرانش در ميان مجتهدان شيعي 
در . است» ها ژاكوبن«، و »طبيعيون«ها را ضمانت كند، دست پخت بابيان، بهائيان،  قوانيني كه اين آزادي

آنها از اينكه قوانين مشروطه حقوق مسلمانان را همتراز با مجادالت مربوط به اصول متمم قانون اساسي، 
مشروطيت ليبرال و راديكال . كردند داد، به صراحت انتقاد مي حقوق زرتشتيان، ارمنيان، و يهوديان قرار مي
 ).٢۵(براي آنها به منزلهء تسليم مسلمانان به كفار بود

 
و )  و آغاز استبداد صغير١٩٠٨تابستان (اول خود در مرحلهء ) مشروطه(سعيد امير ارجمند ميان ضدانقالب 

فرجام «كند كه از آن به نام  ، از لحاظ مضمون ايدئولوژيك رابطه اي مستقيم مشاهده مي۵٧انقالب بهمن 
ياد ) ١٩٧٩ teleology of the Islamic Revolution of(» ١٩٧٩شناسي انقالب اسالمي 

 در اين مرحله داراي ايدئولوژي مشخصي بود كه همان به نظر امير ارجمند، ضد انقالب). ٢۶(كند مي
باشد و از سوي سلسله مراتب روحانيت ) Islamic traditionalism(» سنت گرايي اسالمي«
)hierocracy (هراس  اينان از چارچوب حقوقي جديد قانون اساسي و متمم آن بود كه . شد نمايندگي مي

در اين مرحله، محمد علي شاه متوجه شد كه ديگر با . دكر مرجعيت و اقتدار سنتي را بي اعتبار مي
تواند با مشروطيت بجنگد، در نتيجه او نيز از اسالم و سلسله مراتب  ايدئولوژي سلطنت موروثي نمي

 ضدمشروطه،  به اين ترتيب، سنت گرايي اسالمي. مجتهدان ضدانقالبي براي مقاصد خود ياري گرفت
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ساني شد كه  در اثر مشروطه اقتدار سياسي و امتيازات مالي خود را از تبديل به پرچم ايدولوژيك تمام ك
 ).  ٢٧(دادند  دست مي

 
مجتهدان شيعي در صدد برآمدند نقش نگهباناني را بازي كنند كه از فراز سر نمايندگان انتخابي، تطابق 

 يعني تشكيل يك در عمل، اجراي اين اصل از متمم قانون اساسي،. قوانين را با شريعت ضمانت نمايند
اما در سال . متحقق شد» جمهوري اسالمي«هيأت فقيهانه يا شوراي نگهبان، تنها هفتاد و سه سال بعد در 

 مذهب به عنوان عامل كنترل كننده و ناظر بر اجراي اصول قانون اساسي تثبيت شد و دين شيعهء ١٩٠٧
در نتيجه، قانون اساسي مشروطيت، . يداثني عشري به عنوان دين رسمي كشور در قانون اساسي به ثبت رس

 . برخالف انقالبهاي دموكراتيك در اروپا، موفق نشد دين و دولت را از هم جدا كند
 

تغيير پيش نويس قانون .  شويم  شاهد مي١٣۵٧هفتاد و چندسال بعد، تكرار همين سناريو را در انقالب 
ي ملي به مجلس شوراي اسالمي، زير فشار اساسي را پس از پيروزي انقالب بهمن، و تغيير مجلس شورا

 توسط قزاقهاي محمدعليشاه ـ ١٩٠٨توان معادل سمبوليك بمباران مجلس در سال  روحانيت شيعه، مي
ماند  ، از لحاظ پيشينهء تاريخي به اين مي۵٧برآمدن روحانيت شيعي امامي بر فراز انقالب . لياخوف دانست

اي يكساله پس از سقوط باستيل و سرنگوني پادشاه، عناصر كه در انقالب كبير فرانسه، به فاصله 
 .، يعني عناصر كلريكال، به پيروزي رسيده باشند)ضدژاكوبن ـ ضدژيرونديست(ضدروشنگر 

 
به دامن اسالم بازگشت، تالش بسيار » غرب«جالل آل احمد، به عنوان روشنفكر مدرني كه براي مبارزه با 

يك سال جنگ (فضل اهللا نوري پس از شكست استبداد صغير . ت كندداشت تا از شيخ نوري اعادهء حيثي
به دار » مفسـد في االرض«به دست مشروطه خواهان محاكمه و به عنوان ) داخلي ميان انقالب و ضد انقالب

بود، شهيد حراست از هويت بومي و » شهيد«به زعم جالل آل احمد، فضل اهللا نوري يك . آويخته شد
توان گفت شيخ فضل اهللا نوري سرانجام  مي.  روشنفكران» خيانت«ابر غربزدگي و اصالت اسالمي در بر

به اين اعتبار، روشنگري و . انتقام اش را از مشروطه خواهان گرفت آنهم به دست مريد خود روح اهللا خميني
همن يك بار در صدر مشروطه و  بار دوم در ب! مشروطه خواهي در تاريخ معاصر ما دو بار شكست خوردند

، پدرخواندهء فكري و »مفسدفي االرض«توان مشاهده كرد كه شيخ نوري، اين  به روشني مي. پنجاه و هفت
 . واليت فقيه است» نظام مقدس«ي  سياسي

 
از يك تعبير نادرست اما » هاي نظريهء واليت فقيه مشروطهء ايراني و پيش زمينه«ماشااهللا آجوداني در كتاب 
به بركت «نويسد،  آقاي آجوداني مي. كند روحانيت در جنبش مشروطه ياد ميبسيار رايج دربارهء نقش 
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و ضديت و مخالفت آنان با نفوذ كفار ] قاجار[ها، ضديت و مخالفت روحانيون با دولت  همان نوع بدخواني
و ملل غيرمسلمان، به تمايالت ضداستبدادي، ضداستعماري و حتي ضد امپرياليستي روحانيون تعبير 

، حال آنكه نه ميرزاي شيرازي ضد استبداد و آزادي خواه بود و نه ميرزاي آشتياني، و نه گرديد مي
 ) ٢٨(» .هيچكدامشان ضد استعمار يا ضدامپرياليست

 
خواستند مفاهيم نوين برآمده از روشنگري  مي) به استثناي جناح راديكال(اكثر ايدئولوگهاي مشروطيت 

هاي روشنگري اروپايي به جامهء شرعي و  پوشاندن ايده.  كننداروپايي را از درون سنت و حديث توجيه
نه به معني آزادي عقيده، » حريت«. بود) در نجف و كربال(شيعي به منظور جلب حمايت علماي اعالم 

» بندگي خدا و نه بندگي غير و نه بندگي به سالطين«وجدان، آزادي مذهب و بي مذهبي، بلكه به معني 
يان و قلم به معني آزادي واقعي بيان و قلم نبود بلكه به معني آزادي در امر به معروف آزادي ب. شد تعبير مي

» ملت مسلمان«در رساالت و حتا ادبيات و شعر مشروطه به معني » ملت«. شد و نهي از منكر درك مي
ه و اسالمي گرايان ماشااهللا آجوداني به بررسي فهرست كاملي از اين نوع مفاهيم و درك بومي. شد فهميده مي
و ترجمهء مفاد بيانيهء ) »عدليه«و نهاد (» عدالت«و » قانون«مفاهيم كليدي و بنياديني چون . پردازد آنها مي

،  و كـُدهاي ناپلئوني نيز به همين سرنوشت دچار )ثمرهء انقالب كبير(حقوق بشر، قانون اساسي فرانسه 
همچنان خواهان قدرت (صطالح اصالح طلب تا همين امروز روشنفكران ديني و روحانيان به ا. شدند

، و »ليبراليسم سياسي«، » دموكراسي غربي«كنند كه  چنين استدالل مي) » نظام مقدس«سياسي و حفظ 
آيد و اگر دموكراسي  با فرهنگ يك كشور اسالمي و اعتقادات مردم آن جور در نمي» سكوالريسم«

 . دباش» دموكراسي اسالمي«خواهيم بايد آن از نوع  مي
 

آن است كه ايدئولوژي وجهان بيني مشروطه، ليبراليسم » مشروطهء ايراني«منظور ماشااهللا آجوداني از عنوان 
و دموكراتيسم را از صافي بوميگرا و ديني خود گذر داد و آنرا تبديل به چيزديگري كرد سراپا متفاوت از 

،  آن نهالي را در » تقلب« بود و همين اين يك قلب ماهيت. ي اروپايي بود اصل آن كه زاييدهء روشنگري
 .زمين سياست كاشت كه طعم ميوهء تلخ اش را ملت ايران در بهمن پنجاه و هفت چشيد

 
) مشروطه خواهان و مشروعه خواهان(توان ديد كه هردو جناح روحانيت در انقالب مشروطه  در نهايت، مي

هاي ليبرالي  قرار نظام قانون و دموكراسي به شيوهبودند تا است» حفظ بيضهء اسالم«در وهلهء نخست خواهان 
در تشخيص بيماري يا برشمردن علل عقب ماندگي تاريخي ملل مسلمان . غربي يا سوسيال دموكراسي

استبداد سالطين : شد به طور عمده دو عامل ذكر مي)  به قول ثقه االسالم تبريزي» فتور در ممالك اسالميه«(
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آنچه . و وابستگي اولي به دومي) بلژيك ، روسيه، بريتانيا، و فرانسه(» يرمسلماندول غ«و استعمار اجانب يا 
است كه عاملي ديرپا، زماندار، و تاريخي ) فرهنگ ديني(كمتر مورد توجه قرار گرفته عامل فرهنگ بومي 

 . آيد به حساب مي
 

ي شيعي اصرار دارند  ت طلبينيز همسخن با اين نسخه از قدر» پست كولونيال«يا » پسااستعماري«تبليغگران 
ثابت كنند كه تمامي مفاهيم روشنگري اروپايي  و مدرنيت به طور ذاتي و سرشتي با استعمار پيوند خورده و 

در برخي محافل آكادميك . ي ديگري را جايگزين روشنگري كرد»سوبژكتيويته«و » عامليت بومي«بايد 
ي نويني در » سوبژكتيويته«باعث آزاد كردن » اسالميانقالب «آمريكا، به طرز مضحكي ادعا شده است كه 

 !برابر سوبژكتيويتهء مدرن شده است
 

صنف مجتهدان، متشكل از علما و فقهاي شيعي، از چندتن استثنا كه بگذريم، در كليت خود از قرن 
ا در همدستي آنه. نوزدهم تا امروز مانعي بزرگ برسر راه تحقق آزادي و دموكراسي در ايران بوده است

سركوب و كشتار بابيان، و سپس مشاركت آنها در جنبش مشروطه به منظور مهارزدن بر تمايالت 
» اسالمي«ي فضل اهللا نوري عليه مشروطه، يا به شكل   دموكراتيك و سكوالر ــ يا به شكل ارتجاع علني

نقالب كردن مفاهيم اصلي روشنگري در جناح معتدل مجتهدان ــ در تضعيف و سرانجام شكست ا
 .  ي مشروطيت نقش مهمي داشت دموكراتيك و ملي

 
تحقيقات با اهميت پژوهشگراني چون سعيد امير ارجمند، ژانت آفاري، و ماشااهللا آجوداني از اين دروغ 

» استعمار«دارد كه پايهء فكري و دستگاه نظري تئوكراسي شيعي به مثابه واكنشي عليه  تاريخي نقاب برمي
نحوهء . است» دولت ضدامپرياليستي«يم فقاهتي برآمده از انقالب پنجاه و هفت يك برجا نهاده شد و رژ

هاي خارجي در  هاي صفوي و قاجار، پيش از نفوذ قدرت قدرت گيري شيعه در مجاورت يا درون حكومت
دهد كه  هاي نظري قدرت آنها در دستگاه فكري شيعهء امامي و تصوف متشرعانه، نشان مي ايران، و ريشه

دهء معطوف به قدرت اينجهاني كه وجه بارز فرقهء محمد و جانشينانش بود و پس از آنها در آيين شيعي ارا
همچون آبراهه اي زيرزميني ، گاه پيدا و اغلب ناپيدا، درتاريخ اسالم جريان داشت، سرانجام با قدرت 

.  فعليت پيدا كردگيري تدريجي مجتهدان و حجت االسالمهاي شيعي در عصر صفوي و قاجار رو آمد و 
همين جريان تاريك و ذاتاً خشونت زا مسير روشنگرانهء نهضت مشروطيت را منحرف ساخت، سپس به 
طور موقت در دوران حاكميت تجددآمرانهء سلسلهء پهلوي عقب نشيني كرد تا بار ديگر به بهانهء نفوذ 

تام در اختيار بگيرد و به روياي آمريكاييان بر شئون كشور و ناموس ملت مسلمان، قدرت را يك پارچه و 
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شيخ فضل اهللا نوري جامهء عمل » مفسدفي االرض«شيخ نراقي واضع نظريهء واليت فقيه و آرمانهاي 
 . بپوشاند

 
 ٢٠٠٨دسامبر 

 
 

 ها پانوشته

 : از كتاب اميرارجمند، در اينجا۴ نگاه كنيد به ص -١
Said Amir Arjomand, The Turban for the Crown, Oxford University Press, 
1988, p.4 

 
 : از كتاب آفاري در اينجا٢ نگاه كنيد به ص -٢

Janet Afary, The Iranian Constitutional Revolution, ١٠۶-١٩١١, Columbia 
University Press, 1996, p.2 

 
  شاهنشاهي٢۵٣۵ فريدون آدميت، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، تهران، انتشارات پيام، -٣
  ١۴٧ ، و ص ٢٧ص ) ش١٣۵۵(
 
-١١، ص ١٣۵٩ احمد اشرف، موانع تاريخي رشد سرمايه داري در ايران، انتشارات زمينه، تهران، -۴

١١٢ 
 
 : از كتاب يرواند آبراهاميان، در اينجا۴٠-٣٩ نگاه كنيد به صص -۵

Ervand Abrahamian, A History of Modern Iran, Cambridge University 
Press, 2008, pp. 39-40. 

 
 ١٩، ص ١٣٧۵ هما ناطق، كارنامهء فرهنگي فرنگي در ايران، انتشارات خاوران، پاريس، -۶
 
 ٨ هما ناطق، همان، ص _٧
 
 ۴١ يرواند آبراهاميان، همان، ص -٨
 
 .۴۶ يرواند آبراهاميان، همان، ص -٩
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 : از كتاب آفاري٣ نگاه كنيد به ص -١٠
 

، ايران نامه، سال بيست و سوم، شمارهء » و نخستين قانون اساسي ايرانها مدني آزادي« ژانت آفاري، -١١
 ٢۴٨، ص ١٣٨۶، پاييز و زمستان ۴-٣

 
شاهنشاهي ٢۵٣۵ فريدون آدميت، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، تهران، انتشارات پيام، -١٢

 ٢٢۶ص ) ش١٣۵۵(
 

 : نگاه كنيد به پيشگفتار جديد عباس امانت، در اينجا-١٣
Abbas Amanat, Resurrection and Renewal, The Making of Babi Movement 
in Iran, 1844-1850, Cornel University Press, 1989. paperback reprint 2005. 

 
 : از كتاب آفاري در اينجا٢۵ نگاه كنيد به ص -١۴

Janet Afary, The Iranian Constitutional Revolution, 1906-1911, Columbia 
University Press, 1996, p.25 

 
 : از كتاب اميرارجمند، در اينجا٣٧ نگاه كنيد به ص -١۵

Said Amir Arjomand, The Turban for the Crown, Oxford University Press, 
1988, p.37. 

 
 ٢۵٨-٢٢۵ فريدون آدميت، همان، ص -١۶

 
 :قاالت سيدجمال الدين، در اينجا خانم نيكي كدي بر مجموعه م١٩٨٣ نگاه كنيد به پيشگفتار -١٧

Nikkie R. Keddie, An Islamic Response to Imperialism, University of 
California Press, 1968 (reprint 1983( 

 
 :، در كتاب ويلفرد كنت ول سميت، در اينجا۵۴، ص »افغاني« نگاه كنيد به بخش كوتاه -١٨

Wilfred Cantwell Smith, Islam in Modern History, Mentor Book from the 
New American Library, 157, p. 54 . 

 
 xix نيكي كدي، همان، ص -١٩
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 xix نيكي كدي، همان، ص -٢٠
 

 ۵۵ ويلفرد كنت ول سميت، همان، ص -٢١
 

، در )هند( سيدجمال الدين اسدآبادي در كلكته ١٨٨٢ براي نمونه نگاه كنيد به سخنراني هشتم نوامبر -٢٢
 ١٩۵-١٠۴، به ويژه ص ١۵اب نيكي كدي، ذكر شده در پانوشت كت
 

،  كه انتقادي ديني است به »فرقهء نيچريست« نگاه كنيد به رسالهء معروف سيدجمال الدين دربارهء -٢٣
 .١٣٠منبع پيشين، ص . پاگانيسم يوناني، عقايد داروين، و مكاتب سوسياليستي مدرن

 
 ٢٠٠٣، وابسته به دانشگاه بركلي،  ژوئن »منايكاليفرنيا آلو« مصاحبه با سايت -٢۴

 
 :، در اينجا١١۵-٨٩ نگاه كنيد به فصل چهارم كتاب ژانت آفاري، صص -٢۵

Janet Afary, The Iranian Constitutional Revolution, 1906-1911, Columbia 
University Press, 1996, pp. 89-115. 

 
 :رارجمند، در اينجا از كتاب سعيد امي۴٩ نگاه كنيد به ص -٢۶

Said Amir Arjomand, The Turban for the Crown, Oxford University Press, 
1988, p.49. 

 
 .۴٨ سعيد اميرارجمند، همان ص -٢٧

 
هاي نظريهء واليت فقيه، انتشارات فصل كتاب، چاپ   ماشااهللا آجوداني، مشروطهء ايراني و پيش زمينه-٢٨

 .۶ص ) ش١٣۶٧ (١٩٩٧اول، لندن 

×  
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 متفكران روس و روشنفكران ما ــ پوپوليسم
 

 عبدي كالنترينوشتهء 

 
هاي مطرح شده، مربوط است به رفتار روشنفكران در  در بررسي انقالب بهمن پنجاه و هفت، يكي از پرسش

و » ها ليبرال«بود، بيش از همه با » آزادي«ي آنها  چرا روشنفكراني كه مهمترين خواسته. اين انقالب
ي خود را در اختيار روحانيت و نيروهاي  دشمني ورزيدند، و در عوض، حمايت فكري و سياسي» راليسمليب«

ي روشنفكران سكوالر جديت پيدا مي كند، همانها  گرا قرار دادند؟ اين پرسش به ويژه در باره مذهبي بومي
كه به خاطر كسب كه سازندگان اصلي فرهنگ جديد ايراني در قرن بيستم به شمار مي آيند؛ كساني 

آزادي، با سلطنت خودكامه ستيزيده بودند، حتا به همين خاطر به زندان رفته  بودند، و بيش از همه خود را 
چه عناصري در جهان بيني و ايدئولوژي آنها . پرچمدار و سخنگوي مبارزه با استبداد و زور شناسانده بودند

را فداي مبارزه با غرب و ) »دموكراسي بورژوايي«يا (» هاي ليبرالي آزادي«بود كه آنان را وامي داشت 
 سازند؟» امپرياليسم«
 

 . گرايي پوپوليستي بومي: پاسخ را شايد بتوان در دو كلمه خالصه كرد
 
انبوه نه به شكل گروههاي متمايز با . يعني انبوهي از مردم فرودست» خلق«گرايي، و  يعني خلق» پوپوليسم«

هاي اجتماعي متفاوت، تحصيالت متفاوت،  شكل طبقه، رسته، صنف، منزلتهاي متفاوت، نه به  خواسته
به شكل ازدحام يا فرياد . ها و محرومان اي از پابرهنه انبوه تنها به شكل پشته. شعور و آگاهي متفاوت

 .، نفرين شدگان زمين»خلق مستعمره شده«مشترك، به شكل 
 

در . سومي ند و هم به شكل كمونيسم عاميانه يا جهان گرايي پوپوليستي هم به شكل مذهبي بروز مي ك بومي
گرا زيرساخت  ، پوپوليسم بومي۵٧ مرداد و انقالب بهمن ٢٨كشورما، در سالهاي ميان كودتاي 

ي ناخودآگاه سياسي اكثر روشنفكران ضداستبدادي بود؛ و كمونيسم عاميانه،  ايدئولوژيك، يا عنصر اصلي
.  چپگراي ايران و هواداران آنها در ميان دانشجويان و دانش آموزاني فكري روشنفكران مهمترين سرچشمه

 !اين روشنفكران به هيچ وجه فرزندان خلف منورالفكران صدر مشروطه نبودند
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 متفكران روس و روشنفكران ما
ي  در سالهاي مياني قرن نوزدهم ميالدي، چند دهه قبل از انقالب مشروطيت در ايران، در كشور روسيه

عنوان روسي . ي ايران در عصر قاجار، تب و تابي ميان متفكران روس جريان داشت ي شمالي  همسايهتزاري
هاي محروم  به معني روشنفكراني كه داراي تعهد اجتماعي هستند و خود را سخنگوي توده» اين تلي گنسيا«

دند كه  قصد داشتند همان روشنفكران راديكالي بو» متفكران روس«. مي دانند، در همين قرن سكه زده شد
 .كشورشان را از قيد استبداد تزاري رها ساخته و در آن اصالحات دموكراتيك را نهادينه كنند

 
هاي بسياري  شباهت. تاريخ روشنفكري روسيه در دو قرن اخير براي ما ايرانيان مي تواند بسيار آموزنده باشد

تغييرات مهم ساختاري . گذشته وجود داشته استي  ي دوم قرن نوزدهم و ايران چنددهه ي نيمه ميان روسيه
ي متوسط  ناشي از صنعتي شدن سريع و از باالي جامعه، به وجود آمدن بوروكراسي وسيع دولتي، رشد طبقه

اش را از نظام آموزش و پرورش نوين و متجدد كسب مي كند؛ گسترش  شهري كه طرز فكر و عمل
خصصان و دانشجويان و آشنايي اينان با تجدد و تمدن آموزش عالي و افزايش تعداد روشنفكران و مت

اي را شكل مي دهند كه آسايش زيست سنتي را به هم  هاي زندگي غربي؛ همه بر روي هم روندها و شيوه
اجتماعي و اخالقيات  كساني كه هستي. ساز بحران در آگاهي و وجدان پيشامدرن مي گردد  مي ريزد و سبب
و احيا » بازگشت به خويش«هرنشيني و غربي شدن به خطر افتاده، به تدريج دم از شان در اثر ش قومي يا ديني

دو جريان متضاد غربگرايي و تجددستيزي تبديل به گفتارهاي اصلي . اصل و مبداء قومي و مذهبي مي زنند
يز ، گاه به لحن تحقيرآم»ي متوسط طبقه«هنوز هم به هنگام بحث از . روشنفكري و سياسي دوران مي شوند

اي، تقليدي، و وارداتي است  روشنفكراني برمي خوريم كه خيال مي كنند فرهنگ طبقات متوسط باسمه
روستاگرايي يكي از جريانهاي . برخوردار است» اصالت«هاي خلق و روستاييان از  حال آنكه فرهنگ توده

 ). ١(اصلي ادبيات، تئاتر، و موسيقي روز سالهاي پيش از انقالب بهمن بود
 

). ها اسالوفيل(گرايان  گرايان و بومي غرب: ران روس در قرن نوزدهم به دو شاخه تقسيم مي شدندمتفك
هاي روشنگري اروپايي  ها را در بر مي گرفت كه مبلغ انديشه ها تا سوسياليست گرايان طيفي از ليبرال  غرب

اي بودند كه عاليق ديني  رجستهها نويسندگان ب اما اسالوفيل. بودند ــ همچون منورالفكران مشروطه خواه ما
از پتر كبير (ي شاه  بيشتر آنها با اصالحات تجددگرايانه. و قومي خود را بر پيروي از غرب مقدم مي داشتند

مخالفت مي ورزيدند زيرا اين اصالحات مدرن باعث مي شد وحدت اورگانيك و يكپارچگي ) تا نيكالي
به باور آنها، آنچه از فرهنگ غرب مي آمد با زمين . يدا كندفرهنگ بومي، به ويژه روح ديني آن، اختالل پ

ورود فرهنگ غرب باعث بي ريشگي، . بومي بيگانه بود و نمي توانست در اين خاك رشد كند و ثمر دهد
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هاي  گري، سكوالريسم، فردگرايي، آزادي مادي. سرگشتگي و بيگانگي از هويت قومي و ديني مي شد
را شكل مي » فرهنگ غربي«پول به عنوان باالترين ارزش، عناصري بودند كه صوري، ماشينيسم بي روح، و 

هاي فرهنگي خود را از آفت  ها مي توانست هويت و ريشه خلق اسالو تنها با انكار اين ارزش. دادند
نخستين بار در ادبيات اسالوفيل ها ) Westerner/Westernizer(گرا  ي غرب واژه. غربزدگي حفظ كند

 . نفي پيدا كردبارعاطفي م
 

گرايان و هم در ميان غربگرايان راديكال  گرايي يا پوپوليسم، طرز تفكري بود كه هم در ميان بومي خلق
بازگشت «گرايش انقالبي،  ي انقالبي و ليبرال تقسيم مي شدند و غربگرايان خود به دو دسته. ريشه گرفته بود

 . ي موژيك را زمينه ساز انقالب مردمي تصور مي كرد و روانه شدن به روستاها براي آموزش توده» به خلق
 

ي متوسط شهري برخاسته  جا دارد اينجا مكث كنيم و از خود بپرسيم چرا يك روشنفكر جوان كه از طبقه
ي كارگر تازه به شهرآمده مي شود؟ روشنفكر جوان چه وجه  اين چنين هواخواه خلق محروم روستا يا طبقه

 مي بيند؟ اين پرسش بيشتر ما را كنجكاو مي كند وقتي كه دريابيم اين جوان »خلق«مشتركي ميان خود و 
. بي شك او از شرايط محيطي خود ناراضي است. خود محروميت نچشيده و فقر را در زندگي نزيسته است

اما . او آرماني را براي تحول جامعه در سر مي پروراند؛ يا بهتر گفته باشيم به دنبال چنين آرماني است
ذشته از چنين آرماني و فراتر از آن، شايد از ديدگاهي وجودي مسأله چيزي كمتر از يافتن معناي زندگي گ

چگونه از اين بيهودگي به درآيم؟ زندگي من از بهر چيست؟ «او مي پرسد، . در سالهاي خطير جواني نباشد
 »ام معنا ببخشم؟ چگونه مي توانم به زندگي

 
ي وجود يا عدم خدا، باز هم با ما و در ضمير  ميم گرفتن دربارهاين طلب و كاوش حتا پس از تص

ي من با من  اگر جهان زيستي«تبديل مي شود، » چرا«به » چگونه«گاه پرسش از . ناآگاه ما مي ماند/آگاه
 »بيگانه است، چرا در آن بمانم؟

 
پايداري با روستايي و موفق نمي شدند پيوند » پيش به سوي خلق«هاي جوان روسي عالرغم شعار  نارودنيك

تورگنيف، رمان نويس و . گرانه روي مي آوردند هاي توطئه در عوض به فعاليت. كارگر روسيه برقرار كنند
نام اين روشنفكران انقالبي را » پدران و پسران«روشنفكر جناح ليبرال غربگرايان روسي، در شاهكار خود 

هاي  اي خارج از انصاف به نظر مي رسد زيرا پوپوليست اين نامگذاري تا اندازه. گذاشته است» نيهيليست«
ي آنها ــ كساني چون هرتزن، بلينسكي، چرنيشفسكي، و دوبروليوبوف ــ  روس، به ويژه نسل درخشان اوليه

هدف آنها تحول مثبت . هاي اروپايي نظير پرودون تأثير مي گرفتند روشن انديشاني بودند كه از سوسياليست
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هاي  با اينهمه، كم نبودند در ميان پوپوليست.  ي و دموكراسي بود، نه تبليغ يأس فلسفيجامعه به سمت آزاد
ي متأثر از رمانتيسيسم آلماني، دست به  هاي فلسفي ي كنكاش كه در پي)  به اين سو١٨۶٠از (نسل بعد 

 .خودكشي مي زدند
 

د و هم پاسخي به آن پرسش از سوي ديگر، فدا شدن در راه خلق نيز مي توانست هم آرمان اجتماعي باش
 ».ي زندگي من رهايي خلق من است معني«وجودي، 

 
ي سياهكل، براي  دانيم كداميك از ايدئولوگهاي تيزهوش رژيم سلطنتي آريامهر، به دنبال واقعه ما نمي

 هاي آن را براي چريكهاي ايران به كار برد تا از آن پس گزارشات روزنامه» خرابكار«ي  نخستين بار واژه
هوشنگ وزيري؟ داريوش همايون؟ (دوران مردم را نسبت به فدائيان خلق و مجاهدين خلق بدبين سازند 

ي اين واژه دقيق شويم، ارتباطي پنهان مي بينيم ميان  اما اگر در معني). محمود جعفريان؟ پرويز نيكخواه؟
اش نه سازندگي بلكه  هدفي آن نوع مبارزي كه  ؛ به معني»نيهيليست/آنارشيست/تروريست«و » خرابكار«

تر از خود؛ و شايد با گرايشي  تخريب است و ضربه زدن و رعب انداختن در دل دستگاهي به مراتب قوي
 . اگزيستانسيل به خودـ تباهي و انتقام انتحاري

 
هاي  ي خلق احساس نزديكي مي كردند و پوپوليست گرايان اسالوفيل از لحاظ ديني و فرهنگي به توده بومي
آنها به خاطر همين باور به اصالت ). مير(الر به خاطر جايگاه اقتصادي روستاييان در مزارع اشتراكي سكو

ــ به ) نارود به زبان روسي ـ فولك به آلماني(» خلق«اين . خوانده مي شدند) نارودنيكي(، پوپوليست »خلق«
. نگ بومي را شكل مي دادويژه روستاييان هنوز آلوده نشده به شهر ــ بود كه عنصر وحدت بخش فره

ي تزاري بر اين عقيده بودند كه مي توان از طريق مزارع اشترااكي  گرايان سوسياليست در روسيه بومي
و جهان (» سرمايه داري بورژوايي«رسيد بدون آنكه الزم باشد از مسير » كمونيسم«روستائيان، مستقيم به 

 . عبور كرد) بيني ليبراليستي آن
 

 ليسم سياسيستيزه با ليبرا
ي سرمايه داري  هنگامي كه به قرن بيستم مي رسيم و رشد جنبش كمونيستي را نه در كشورهاي پيشرفته

ي اتحاد استراتژيك اين جنبش با  بلكه در شرق اروپا، روسيه، و كشورهاي آسيايي شاهد مي شويم، مسأله
ي مشترك  ــ براي مبارزه) »عهدغيرمت«و بعدها كشورهاي (» هاي محروم كشورهاي شرق و مستعمرات خلق«

گرايي و كمونيسم عاميانه در اين باور بود كه   وجه مشترك بومي. با امپرياليسم ــ واجد اهميت مي شود
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اين نظريه مخلوطي بود از تز امپرياليسم لنين و . »پوسيدگي و اضمحالل«اي است دچار  مغرب زمين جامعه
امپرياليسم به قول لنين ). ه با نظرات متفكران غرب ستيز آلمانيو در جهان سوم آميخت(پان اسالويسم روسي 

ي سرمايه داري را در اوان قرن  تز لنين اقتصاد كشورهاي پيشرفته. بود» سرمايه داري در حال احتضار«همان 
ترسيم مي كرد كه تنها راه بقاي آن نظاميگري و چنگ انداختن به منابع مستعمرات » زوال«بيستم در حال 

زمين را ورشكسته اعالم مي داشت، به ويژه در فرهنگ،  گرا تمامي تمدن مغرب   و پوپوليسم بومياست؛
 . غرب به عنوان الگوي تمدني هيچ چيز نداشت كه به ماي شرقي بدهد.  هنر، و اخالقيات

 
الي يا هاي ليبر طبعاً سياست مغرب زمين ــ همان نظام آزادي. جنگ جهاني اول اين باور را تقويت مي كرد

هاي  در بند اسارت پيشداوري«به قول لنين، نمي بايست، . دموكراسي غربي ــ نيز شامل اين حكم مي شد
جاده «ابزار بازگشت  استعمار، يا  »  ها ليبرال«باور بر اين بود كه . باقي ماند» موهوم بورژوايي و دموكراتيك

هاي بنيادي، از جمله آزادي  ا به يك سلسله آزاديه اساساً مهم نبود كه ليبرال. هستند» صاف كن امپرياليسم
. هاي ديني روشنفكران را از دم تيغ مي گذرانند انديشه وقلم براي روشنفكران، معتقدند اما پوپوليست

بود و  همان بهتر » ديكتاتوري سرمايه«مي زد در حقيقت مدافع » هاي ليبرالي آزادي«روشنفكري كه دم از 
 . كند» بزك«ي غرب را  هيچ كس حق نداشت چهره! كه از دم تيغ مي گذشت

 
 درسي از ماركس

ي  گرايان سكوالر براي رسيدن به جامعه گرايان ديني و بومي در ايران پيش از انقالب پنجاه و هفت، بومي
براي خود » غيرغربي«مسيري ) »سوسياليستي«ي توحيدي، دومي نظام به اصطالح  اولي جامعه(ايده آل خود 
اش را فقط مي  ي ليبرال مغرب زمين و دستاوردهاي دويست ساله گويي فرارفتن از جامعه. ردندترسيم مي ك
 .آن ميسر ساخت» ميانبرزدن« گرفتن و  شد با ناديده

 
را » فراتر رفتن«ي  مكتب هگل،  كارل ماركس، به عنوان دانش آموخته. ماركس هرگز چنين نظري نداشت

باشد از پذيرش، در خود گرفتن و خودي كردن، و آنگاه به طرزي ويژه درك مي كرد كه عبارت 
ي مستعمره شده با استعمار پيشرفته را  نيز  ي عقب مانده ي جامعه ماركس رابطه. اي باالتر فراگذشتن به پهنه

مي توانيم بگوييم درس ماركس براي . ي اقتصاد و هم فرهنگ همينگونه درك مي كرد؛ هم در پهنه
روشنفكر كشور واپسمانده، اگر نمي خواست به قهقرا بازگردد، پيش از :  بودروشنفكر جهان سومي اين

ي ناگزيرش با قدرت استعماري، مي بايست يك روند يادگيري تمدني را از سربگذراند؛ آموزشي  مبارزه
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و اين درسي است كه هنوز هم . نبود) » ي بورژوايي جامعه«(كه مكتب آن جايي بجز خود تمدن غربي 
 . روشنفكران ما نياموخته اندبسياري از

 
با نيروهاي تاريك انديش پوپوليست و ضدليبرال نبايد : پس اين اندرز ماركسي براي روشنفكران متعهد

بدهند و سنگ خلق و مستضعفان را به سينه » ضد امپرياليستي«متحد شد ولو آنكه آنها شعارهاي انقالبي و 
از درون اين پوپوليسم غرب ستيز و .  به سينه بزندي اين نيروها را بزنند؛ يا خلق سنگ پيشوايي

ضدروشنگري، همان خودكامگي شرقي برون مي آيد كه بعدها در پيوند با تكنيك مدرن،  اخذ شده از 
هاي عقل ستيز عرفان اجتماعي پيشامدرن و كيش  رگه. ي فاشيسم بومي مي شود خود غرب، زاينده

اين .  هاي  پوپوليستي مي افزايد ز بر خصلت فاشيستي جنبششخصيت كاريزماتيك رهبر و پيشوا و شيخ ني
تروتسكي، (و بلشويسم جهانشهر ) پلخانوف، مارتوف(همان اشتباهي  بود كه سوسيال دموكراسي مدرن 

گرايي،  خودكامگي  را در برابر ناسيوناليسم روسي پايين كشيد و به دام بومي) لنين، بوخارين، پربراژينسكي
اي كه  گرائي مائويسم انداخت؛ مدلهاي پوپوليستي ينيسم غرب ستيز و بعدها روستاييآسيايي، و استال

 .در عصر حاضر از آنها الهام گرفته است» بازگشت به خود«ي مبارز و كيش  اسالمگرايي
 

 ها پانوشته

 : در ايران نگاه كنيد به۵٧ براي گرايش پوپوليستي در ادبيات پيش از انقالب -١

 ١٣۶٩رنيسم در مقابله با پوپوليسم در داستان نويسي ايران، كنكاش، دفتر ششم، بهار عبدي كالنتري، مد

گرا در ميان روشنفكران سكوالر چپ نگاه كنيد به بخش  براي جريان روستاگرايي و خلق و خوي بومي
 :در اينجا» صمد بهرنگي«

   ١٣۶٧، بهار ٣-٢ي ماركسيسم در ايران، كنكاش، دفتر  عبدي كالنتري، سه چهره
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 انقالبيان روس و انقالبيان ما ـ بلشويسم
 

 عبدي كالنترينوشتهء 

 
، در ميان روشنفكران،  عالوه بر نيروهاي مذهبي و روشنفكران ليبرال و ۵٧در انقالب بهمن 

ي انقالبي در  هم در تبليغ و ترويج انديشه. ها نيز شركت فعال داشتند كردگان شهري، كمونيست تحصيل
و محافل روشنفكري و دانشگاهها، هم در تدارك و سازماندهي اعتصابات صنفي و اعتراضات ها  روزنامه

ها و ليبرالهاي  وقتي كه رهبري انقالب به دست ائتالفي از خمينيست. ي بهمن خياباني، و هم در قيام مسلحانه
البي يافتند ــ مي ها ــ كه خود را مغبون و  رانده از مشاركت در حكومت انق اسالمگرا افتاد، كمونيست

آنها مي بايست تصميم بگيرند ماهيت دولت برآمده . بايست تكليف خود را با اين رهبري روشن مي كردند
از انقالب بهمن چيست، تا چه اندازه بايد با آن اتحاد كرد؛ نيروهاي دوست و دشمن كدامند؛ با چه نيرويي 

تنها احزاب سياسي نبود بلكه » نيرو«منظور از . گيدبايد متحدشد و با كدام جن) در دولت و خارج از دولت(
اين طبقات و . شان را به عهده داشتند» نمايندگي«هاي اجتماعي اي بود كه آن احزاب  طبقات و اليه

، صاحبان صنايع و مقامات باالي )»ملي«بورژوازي (هاي اجتماعي عبارت بودند از بازاريان و تجار  اليه
ي خرد، خرده مالكان روستا، قشرهاي  ،  كسبه)»كمپرادور/وابسته «  يا بورژوازي مدرن(بوروكراسي 

خرده (؛ كارمندان و تحصيل كردگان و متخصصان شهري )خرده بورژازي سنتي(ي شهري  حاشيه
 ).پرولتاريا(؛ و كارگران صنعتي )بورژوازي مدرن

 
اين .  اول انقالب رخ دادانشعاب بزرگ و سرنوشت ساز در سازمانها و احزاب كمونيستي ايران در سال

فداييان اقليت، سازمان راه (» چپ«و جناح ) حزب توده و فداييان خلق اكثريت(» راست«شكاف ميان جناح 
اختالف دو جناح بر سر دفاع از . پديدار شد) كارگر، سازمان پيكار و دهها سازمان كوچكتر كمونيستي

اين اختالف بر سر ارزيابي از ماهيت طبقاتي سركردگي . هاي ليبرالي يا مبارزه با خطر فاشيسم نبود آزادي
 . ي برخورد با آن بود و نحوه) ها خمينيست(انقالب 

 
مترقي، مردمي، و ) نيروي هژمونيك در انقالب بهمن(حزب توده و فداييان اكثريت، سركردگان انقالب را 

» دموكراسي انقالبي«، نوعي »مامخط ا«طبق نظريه و تحليل آنها، خمينيسم يا . مي شناخت» ضدامپرياليست«
خط امام، با راهنمايي . ي خرده بورژوايي بود كه به راستي منافع اكثريت پابرهنگان را نمايندگي مي كرد

، مي توانست انقالب )يا اتحاد شوروي سابق» اردوگاه سوسياليسم«و همكاري با (فرهنگ  چپ سكوالر و با
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 كه هم استقالل سياسي و اقتصادي از امپرياليسم حاصل شود و هم را در مسير درستي به جلو ببرد، به نحوي
تئوكراسي «، » خطر فاشيسم«طبق اين تحليل، كساني كه از . مردم محروم در سياست كشور سهيم شوند

صحبت مي كردند و مي خواستند دين از دولت جدا باشد، ليبرالهايي بودند كه قصد » مالتاريا«، و »اسالمي
ها مي خواستند  به باور نظريه پردازان حزب توده، خمينيست.  نسبت به انقالب بدبين سازندداشتند مردم را

ي ارتباط با امپرياليسم و استعمار نو را پاره كنند، اما ليبرالها كماكان مدافع  شريانهاي اقتصادي و طبقاتي
ي خود توصيه مي كرد به حزب توده به اعضا. داري وابسته بودند، يعني رژيم شاه منهاي خود شاه سرمايه

ها با ليبرالهاي سكوالر، از  ي خمينيست اسالم و روحانيت و اعتقادات ديني مردم احترام بگذارند و در مبارزه
 . دفاع كنند» خط امام«
 

ي  سازمانهاي متعدد چپ راديكال، برعكس، سركردگان انقالب بهمن را نمايندگان مرتجع خرده بورژوازي
ي شناختند كه جلو رشد جنبش انقالبي را به سمت يك نظام دموكراتيك مسدود محافظه كار و سنتي م

هاي قومي  ي انقالب بهمن را مي شد در برخورد آن به زنان و اقليت خصلت واپسگراي رهبري. خواهندكرد
ي  به گفته. ي فرهنگي و اخالقي، و به ويژه خصومت مرگبار با كمونيسم مشاهده كرد كاري و در محافظه

هاي راديكال، انقالب هنوز تمام نشده بود و مي بايست قدرت يك بار ديگر دست به دست شود  يستكمون
الگو . و اين بار، در تداوم انقالب بهمن، قدرت به دست نمايندگان واقعي كارگران و شوراهاي آنها برسد

پيروز » قيام بهمن«ي چپ، ها از ديد كمونيست. بود) و البته انقالب اكتبر(در اينجا انقالبهاي كوبا و چين 
برخي از سازمانهاي كمونيستي به خاطر استقرار . هنوز تا پيروزي فاصله داشت» انقالب«شده بود اما 

ي مسلحانه عليه حكومت  به مبارزه» ديكتاتوري پرولتاريا«يا حتا » ديكتاتوري انقالبي كارگران و دهقانان«
 .  اسالمي برخاستند

 
ي ملي و نهضت  احزاب جبهه(ستيزه داشتند » ها ليبرال«هاي ايراني، با  نيستهردو جناح راست و چپ كمو
براي هر دو . ي داخلي امپرياليسم مي شناختند و آنها را ضدانقالبي و نماينده) آزادي و روشنفكران ميانه رو

داشت آنچه اهميت . و كم اهميت تلقي مي شد» روبنايي«جناح، عامل دين و ايدئولوژي مذهبي، يك عامل 
 . منافع اقتصادي و طبقاتي بود

 
ـ دموكرات روسيه  الگوي چنين رفتاري را در تئوري و پراتيك كمونيسم،  دو جناح حزب سوسيال

هاي ايراني در انقالب بهمن و  براي فهم رفتار كمونيست. فراهم كرده بودند) ها ها و منشويك بلشويك(
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وري و پراتيك در جريان يكي از مهمترين رويدادهاي قرن سالهاي پيش از آن، نگاهي مي اندازيم به اين تئ
 .بيستم، يعني انقالب اكتبر

 
ي  ي پردامنه اي درباره ي روسيه از اواخر قرن نوزدهم تا انقالب اكتبر، مباحث نظري در ادبيات سياسي

كتاتوري چرا در يك دي: پرسش محوري اين مباحث اين است. ها وجود دارد ها و ليبرال ي كمونيست رابطه
شاهي از نوع تزاريسم، نيروهاي ليبرال و ليبراليسم ضعيف، عقب مانده، سازشكار، و ناپيگيرند و برخالف 

) مثل انقالب كبير فرانسه(بورژوازي اروپاي غربي، اينان قادر نيستند يك انقالب بورژواـ دموكراتيك را 
ضعيف باشد، آيا اين امكان وجود دارد هدايت كنند و به پيروزي برسانند؟ وقتي كه بورژوازي يك كشور 

ي سقوط قرار گيرد، اما  كه وضعيت انقالبي ايجاد شود؟ و اگر وضعيت انقالبي ايجاد شود و تزار در آستانه
همزمان بورژوازي نخواهد يا نتواند رهبري انقالب را به دست گيرد، چه بايد كرد؟ آيا امكان دارد 

 رأس انقالبي قراربگيرند كه وظايف آن همان وظايفي است كه در ها، خواسته يا ناخواسته، در كمونيست
ي ملي، صنعتي كردن  نظير اصالحات ارضي، انباشت سرمايه(اصل بورژوازي مي بايست انجام مي داد 
ي  مرحله«؟ آيا اين امكان وجود دارد كه به نحوي )ي كارگر كشور، برقراري دموكراسي، و رشد طبقه

الب ميانبر زده شود و از تزاريسم نيمه فئودال حركتي به سمت سوسياليسم پيشرفته انق» بورژواـ دموكراتيك
ي كارگر صنعتي هنوز اقليت كوچكي در ميان انبوه روستاييان و پابرهنگان  آغاز گردد؟ وقتي كه طبقه

نيست و در شرايط فقدان طبقات متوسط و فعاليت آزاد سرمايه و » زودهنگام«است، آيا چنين انقالبي 
ي انقالب  دموكراسي ليبرالي، آيا چنين انقالبي به ديكتاتوري تك حزبي منجر نخواهد شد؟ لنين، رهبر نابغه

ها  ـ هفت سال پس از انقالب بار ديگر به اين پرسش ي عمر كوتاه خود، يعني شش اكتبر، در سالهاي پاياني
ها لنين به مفاهيمي  ر اين بازانديشيد. بازمي گردد و تالش مي ورزد از نو آنها را مورد بررسي قرار دهد

ي مزمن  ي فرهنگي چون آموزش و يادگيري تمدني، دستاوردهاي اروپاي غربي و آمريكا، و عقب ماندگي
 . روسيه نظر مي دوزد

 
 از سرنگوني شاه تا انقالب اكتبر

ي و اول، انقالب فوريه، انقالب ضدپادشاه.  در روسيه دو انقالب به وقوع پيوست١٩١٧در سال 
سپس انقالب اكتبر به . اين يك انقالب بورژوا دموكراتيك بود. ضدديكتاتوري كه در آن همه سهيم بودند

در . ها افتاد در انقالب اول تزار سرنگون شد و قدرت به دست مشروطه خواهان و ليبرال. رهبري بلشويكها
ي را در شوراهاي كارگران، ي چندماه توازن قواي مردم انقالب دوم، بلشويكها موفق شدند به فاصله

دهقانان، و سربازان، به نفع خود عوض كنند و قدرت را از چنگ رقيبان ليبرال خارج سازند و خود بر 
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آنچه از فوريه تا اكتبر در روسيه اتفاق افتاد . ي اكتبر، انقالبي بدون خونريزي بود انقالب لنيني. سركار بيايند
ي مبارزه در وضعيت انقالبي ــ تا همين امروز براي چپگرايان جهان ــ هم از لحاظ تئوريك و هم تاكتيكها

، )تا تسخير قدرت» تزهاي آوريل«از (هاي لنين طي اين چندماه  نوشته). ١(حائز اهميت بسيار است 
هاي روشنفكران  هاي منشويكها، و نوشته هاي تروتسكي، اسناد حزب سوسيال دموكرات روسيه، نوشته نوشته

ترين منابع تئوري و پراتيك  ترين و جذاب از خواندني) ها كادت(واهان دموكراتيك حزب مشروطه خ
 ). ٢(است » انقالب يا اصالحات«ي موضوع  فعاليت سياسي در باره

 
بود و احزاب مشروطه خواه و ) ١٩١٨-١٩١۴(در سال انقالب، روسيه هنوز درگير جنگ جهاني اول 

اين درحالي بود كه صدهاهزارسرباز . ه در جنگ دفاع مي كردندبورژواـ ليبرال مثل هميشه از شركت روسي
زخمي  روسي در جنگ كشته يا ناپديدشده بودند و بازگشتگان و فراريان را هزاران هزار سرباز عليل و روان

روي . بودند» جنگ امپرياليستي«بلشويكها از همان آغاز مخالف شركت در . و فقير تشكيل مي دادند
 . معني آغاز صلح بودكارآمدن آنها به 

 
 انقالبي كه دنيا را تكان داد

ي  پتروگراد، لنين پس از بازگشت از تبعيد، با ارائه» ايستگاه فنالند«، در ١٩١٧ آوريل ٣در تاريخ 
بوگدانف . خود تمامي جنبش، از جمله رهبران بلشويك، را شوك زده كرد» تزهاي آوريل«ي  بالفاصله

نادژدا كروپسكايا همسر لنين . خواند» هاي يك مجنون هذيان«را » آوريلتزهاي «يكي از رهبران بلشيك 
 ).٣(» !متأسفانه به نظر مي آيد كه لنين عقل اش را از دست داده«گفت، 

 
ي شوراها را در برابر دولت موقت تشخيص داد و از موضع مخالفت قاطع با »قدرت دوگانه«لنين نخست 

. يل حكومت انقالبي مبتني بر شوراها را مطرح ساختحكومت موقت و جنگ، پيشروي به سمت تشك
اكثريت رهبري بلشويكها، از جمله استالين، كامنوف، و نوگين كه در آخرين كنفرانس سراسري حزب 

 .زده شدند تصميم گرفته بودند با منشويكها متحد شوند بيش از همه شگفتي
 

ود لنين، اهميت تزهاي آوريل و رهبري قاطع با توجه به موضع اكثريت بلشويكها در اين تاريخ، اهميت ور
ي مشتركي با منشويكها براي تدارك   آوريل كه جلسه۴يك روز بعد، در . او، اهميتي بود با ابعاد تاريخي

» وحدت«يك كنفرانس وحدت برگزار شده بود، لنين بار ديگر با مطرح كردن تزهاي خود از اين 
يري از جمله مولوتوف، آلكساندرا كولونتاي، و شلياپنيكف گ حاميان لنين در اين موضع. جلوگيري كرد
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مواضع جناح راست » ها ي تاكتيك هايي درباره نامه«در روزهاي آوريل، لنين با انتشار سند بسيار مهم . بودند
ي قدرت به  همه«در كنار شعار عام . بلشويكي، از جمله كامنوف و زينوويف را به چالش مي خواند

شعارهاي اقتصادي نيز شعار كنترل كارگري در صنايع از جانب بلشويكها مطرح مي ، در سطح »شوراها
 .گردد

 
دو ماه بعد، معروف به . ي حكومت موقت مي پيوندند ي ائتالفي  مه، دو نفر از منشويكها به كابينه۵در 

مي رسد و تا هاي مردم از حكومت موقت، تظاهرات خياباني به اوج  ي نارضايتي ، در نتيجه»روزهاي ژوئيه«
. واكنش بلشويكها دفاع همراه با هشدار و جلوگيري از عمل زودرس است. ي شورش پيش مي رود مرحله

دولت موقت، با كرنسكي در رأس آن، بلشويكها را متهم به آشوبگري و تدارك قيام مسلحانه و كودتا مي 
دشمن روسيه در (اسوس آلمان در مطبوعات دولتي مداركي جعلي دائر بر اينكه رهبران بلشويك ج. كنند

 .حكم توقيف لنين صادر مي شود. مي باشند به چاپ مي رسد) جنگ جهاني
 

آنها از جمله در . (لنين و زينوويف زندگي مخفي پيشه مي كنند و تا انقالب اكتبر آفتابي نمي شوند
ي مركزي  ي كميتهدر اين كنگره اعضا.)  اوت شركت  نمي كنند٣ ژوئيه تا ٢۶ي ششم حزب نيز از  كنگره

كامنوف . ل/ دزرژينسكي . ف/ بوخارين . ن/ بوبنوف . آ/ برژين . ي: حزب به اين ترتيب انتخاب مي شوند
. ف/ رايكوف . آ/ نوگين . و/ مورانوف . م/ ميليوتين . و/ لنين . و/ كرستينسكي . ن/ كولونتاي . آ/ 

. م/ تروتسكي . ل/ سوردلوف . ي/ استالين . ج/ سوكولنيكوف . گ/ سميلگا . ي/ شوميان . س/ سرگيوف 
 .زينوويف. گ/ اوريتسكي 

 
ي نظريات لئون تروتسكي تا پيش از اكتبر بايد اشاره كرد كه او همواره در استراتژي مواضعي  درباره

مخالف با بلشويكها داشت، از جمله برداشت او در مورد رابطه ميان انقالب دموكراتيك و انقالب 
ي كارگر در انقالب، و نيز  روسيه، كم اهميت دانستن نقش روستاييان به عنوان متحدان طبقهسوسياليستي در 
 .تر بود تروتسكي در اين دوران به منشويكها نزديك. ي ملي ي پرولتاريا و مسأله هاي ارضي در رابطه با برنامه

 
 كودتاي كورنيلف

ي  كنگره. و چهل هزار عضو داشتـ دموكرات در اين تاريخ دويست  جناح بلشويك از حزب سوسيال
را، كه به معني گذار مسالمت آميز قدرت به دست كارگران و » ي قدرت به شوراها همه«بلشويك شعار 
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آميزي منتفي شده  امكان هرگونه گذار مسالمت» روزهاي ژوئيه«روستاييان بود، كنار گذاشت زيرا پس از 
 . تدارك قيام در دستور روز حزب قرار گرفت. بود
 

اين هشدار و آمادگي . همزمان هشدار داده شد كه نبايد با تحريكات بورژوازي به نبردي زودرس تن داد
ي قواي خود دولت كرنسكي، ژنرال كورنيلف، دست به  بسيار به جا بود، زيرا در اواخر ماه اوت، فرمانده

ي بلشويكها در  هي نخست سركوب يكبار هدف او در وهله. يك كودتاي نظامي عليه حكومت موقت زد
هاي مبارزه با ضدانقالب را  بلشويكها در آن روز به تظاهرات دست نزدند و بالفاصله كميته.  اوت بود٢٧

ي دولت  بي عملي و رضايت تلويحي. تشكيل دادند و موفق شدند كودتاي كورنيلفي را عقيم بگذارند
حمايت مردم . اين دولت كمك بسيار كردي كورنيلوفي به زدودن توهم مردم نسبت به  موقت در قبال غائله

 .از بلشويكها فزوني گرفت
 

لنين بار ديگر . تناسب قوا در شوراي كارگران و سربازان پتروگراد به نفع نمايندگان بلشويك تغيير كرد
ي گذار مسالمت آميز ــ به ميان كشيد اما بازهم به  را ــ به همان معني» ي قدرت به شوراها همه«شعار 
 سپتامبر ٩ سپتامبر در شوراي مسكو و در ۵در . را از دست رفته تلقي كرد» احتمال«ي كوتاهي اين  فاصله

: لنين به فوريت اهميت اين پديده را دريافت. در شوراي پتروگراد، بلشويكها اكثريت را به دست آوردند
 .ي قيام مسلحانه فرا رسيده بود لحظه

  
 تنهايي لنين

ي مركزي حزب بلشويك در پتروگراد، لنين ضرورت  گاه خود به كميته ز مخفيي بسيار مهم ا در دو نامه
ها را دريافت مي  ي مركزي نامه  سپتامبر كميته١۵در . اقدام بي درنگ و فوري به قيام را مطرح مي سازد

 . لنين پاسخي دريافت نمي كند. كند و پس از بررسي به اتفاق آراء با آن مخالفت مي كند
 

ي مركزي و به تك تك اعضاي رهبري   لنين با انرژي بسيار شروع به نامه نوشتن به كميتهاز اين تاريخ
اينكه . ي تاريخي تأكيد مي ورزد بلشويكها مي كند و با لحني مبرم همه جا بر ضرورت از دست ندادن لحظه
كزي، لنين ي مر با مخالفت كميته. اگر تسخير قدرت هم اكنون صورت نگيرد فردا بسيار دير خواهد بود

ي حزب روي  هاي حزبي و كنگره ي مركزي استعفا خواهد داد  ومستقيماً به توده اعالم مي كند كه از كميته
ي مركزي پيشنهاد مي كند كه لنين مخفيانه   اكتبر كميته٣در . تهديد لنين مؤثر واقع مي شود. خواهد آورد

 . ودبه پتروگراد بيايد تا در مورد قيام تصميم نهايي گرفته ش
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زينوويف و كامنوف و جناح راست بلشويكي مصراً با . از اين تاريخ وقايع سرعت بي سابقه اي پيدا مي كند
به دعوت حكومت موقت (» كنفرانس دموكراتيك«آنها روي پيشنهاد شركت در . قيام مخالفت مي ورزند

اكتبر، تروتسكي در رأس  ٧در . براي تدارك مجلس مؤسسان اصرار مي ورزند) ي نيروهاي سياسي از همه
عمالً به دولت اعالن جنگ مي دهد و باالتفاق كنفرانس » كنفرانس دموكراتيك«يك هيأت بلشويكي در 

 سپتامبر لنين به پتروگراد مي آيد و در قطعنامه اي پيشنهاد ١٠در . را ترك مي كنند تا به كار قيام بپردازند
 .قيام بالفاصله را مطرح مي سازد

 
 زينوويف و كامنوف طي نامه اي به سازمانهاي حزبي دالئل مخالفت خود را با قيام تشريح مي  اكتبر١١در 

 اكتبر لنين بار ديگر مخفيانه به پتروگراد مي آيد تا بر اقدامات ١۶در . كنند و حمايت آنان را مي طلبند
در اين . ا مي دهدي مركزي استعف ي اعتراض از كميته كامنوف به نشانه. مشخص تدارك قيام نظارت كند

ي انقالبي نظامي شوراي پتروگراد  تشكيل مي گردد تا رابط رهبري حزب با كميته» مركز نظامي«روز يك 
 .  اكتبر براي قيام تعيين مي شود٢٠روز . به رهبري تروتسكي باشد

 
ه ترديد و لنين به مخفيگاه باز مي گردد و در پاسخي به اپوزيسيون حزبي به رهبري كامنوف و زينوويف، ب

 اكتبر كامنوف و ١١ي  در اين ميان نامه. ي آنها حمله مي كند تزلزل روشنفكرانه و فقدان شخصيت انقالبي
به (» نوايا ژيزن«ي  اين دو نفر يادداشتي در نشريه. زينوويف به سازمانهاي حزبي به خارج درز مي كند

علني كردن . قمار خطرناك نام مي برندبه چاپ مي رسانند و از قيام به عنوان ) رهبري ماكسيم گوركي
تلقي مي » خيانت«تصميم به قيام، آنهم دو روز مانده به قيام، لنين را آتش مي زند و از جانب او به مثابه 

 .قيام به تأخير مي افتد. شود
 

ي مركزي در نشست بعدي خود،  كميته. لنين تقاضاي اخراج زينويوف و كامنوف از حزب را مي كند
لنين بار ديگر فرياد برمي دارد كه همه چيز، . ر لنين و زينوويف، در اين باره تصميمي نمي گيردبدون حضو

ي  تروتسكي و كميته. ، همه بستگي به اقدام ظرف همين دو سه روز دارد»سرنوشت روسيه و انقالب جهاني«
. ي عمل است حزب آماده اكتبر ٢۴در . ي خود را كامل مي كنند  اكتبر تداركات تازه٢٣انقالبي نظامي تا 

 . كامنوف موضع خود را پس مي گيرد و با انتقاد از خود به حزب بازمي گردد تا در قيام شركت داشته باشد
 

 .روز بعد، كارگران مسلح و سربازان به رهبري بلشويكها اكتبر را در تاريخ به ثبت مي رسانند
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 ها پانوشته
ي آوريل تا اكتبر، با پيشگفتار و مؤخرهء  هاي لنين در فاصله شته براي نمونه نگاه كنيد به منتخبي از نو-١

 :طوالني سالوي ژيژك، در اينجا
Slavoj Zizek, ed., Revolution at the Gates, Verso, 2002 

 
 : براي يك منبع معتبر در اين زمينه رجوع كنيد به-٢

 ١٣٧١لد، تهران اي اچ كار، تاريخ روسيهء شوروي، ترجمهء نجف دريابندري، در سه ج
  
 .هاردينگ  ژيژك، همان، به نقل از نيل-٣
 

 
 

 پيوست
 

 شكل گيري بلشويسم
 ي عبدي كالنتري نوشته

 
ي چپ و عملكرد آن پس از سقوط رژيم  بلشويسم منبعي است مهم براي فهم مكانيسم سازماندهي انقالبي

مسايل . ها از سوي ديگر سو و ليبرالازيك) گرايان خلق(ها  پادشاهي و موضع گيري آنها در قبال پوپوليست
ي تلفيق فعاليت  ها در دوران فروكش بحران انقالبي، نحوه مربوط به  دموكراسي درون حزبي، تاكتيك

ها براي ائتالف با  انتخابات فرمايشي، تاكتيك) يا تحريم(علني و غيرعلني، تاكتيك ها براي شركت در 
ها در برابر دولت موقت برآمده از انقالب ضد  رال، تاكتيكاحزاب خرده بورژوا، يا احزاب بورژواـ ليب

و بسياري مسايل ديگر را مي توان در تئوري و ) وقتي كه رژيم پادشاهي سرنگون مي شود(ديكتاتوري 
 . پراتيك حزب سوسيال دموكرات روسيه مشاهده كرد

 
مي كنيم زيرا  بنيانگذاري واقعي  ــ شروع ١٩٠٣ي دوم حزب ــ  ي وقايع نگارانه را از كنگره ما اين بررسي

كنگره دوم تنها به خاطر احترام به . ي آن از همين كنگره شروع شد حزب، طرح اساسنامه و برنامه
ي اول در شهر  به هنگام تشكيل كنگره. كنگره ناميد» دومين«خود را ) ١٨٩٨(ي مينسك  آغازگران كنگره

از مهمترين اقدامات لنين پس از . ري به سر مي بردندمينسك، لنين، مارتوف، و كروپسكايا در زندان تزا
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بود با كمك پله ) اخگر(» ايسكرا«ي سراسري  ي دوم، تأسيس نشريه ي كنگره آزادي از زندان تا فاصله
هاي روسي ــ و نيز مارتوف، و از نسل  خانوف، آكسلرود، و ورا زاسوليچ ــ رهبران اولين نسل ماركسيست

ي سياسي ـ تئوريك و  مهمترين نشريه» ايسكرا«ي دوم،  ام گشايش كنگرهبه هنگ. جوانتر تروتسكي
 ).١(تشكيالتي جنبش كارگري روسيه به شمار مي رفت 

 
 ي دوم كنگره: ١٩٠٣
برخي از نمايندگان مانند (ي دوم، چهل و سه نماينده، با پنجاه و سه حق رأي شركت كرده بودند  در كنگره

از اين تعداد ). ي ايسكرا م به عنوان عضو حزب  و هم عضو هيأت تحريرهه: لنين و مارتوف دو رأي داشتند
» رابوچيه دلو«ي رقيب ايسكرا، يعني  از نشريه. بود» ايسكرا«ي  سي و يك رأي متعلق به هواداران نشريه

كنگره در . مارتينوف، آكيموف، و خواهرش: سه نفر در كنگره بودند) متعلق به جناح اكونوميست ها(
 .آغاز شد و سپس در لندن ادامه يافتبروكسل 

 
اختالف نخست . اختالف نظري كه سرانجام به انشعاب انجاميد از همان اوائل كنگره به شدت مطرح گرديد

 . بر سر يك موضوع به ظاهر ساده ــ تعريف اينكه چه كسي مي تواند عضو حزب محسوب شود ــ درگرفت
 

: ترين رهبران جوان حزب، اين متن را پيشنهاد مي كند مارتوف، دوست بسيار نزديك لنين و از برجسته
ي حزب را مي پذيرد، پشتيباني مادي از حزب به عمل مي آورد و همكاري  عضو كسي است كه برنامه«

 » .شخصي و مرتب خود را زير هدايت يكي از سازمانهاي حزبي عرضه مي كند
 

كه در اين زمان، در سن سي و يك سالگي، از ) لنين(ر از جانب والديمير ايليچ اوليانوف پيشنهاد ديگ
ي حزب را مي  عضو كسي است كه برنامه«: رهبران مهم و پر انرژي حزب شناخته مي شد، ارائه گشت

پذيرد وحمايت خود را از حزب هم به شكل مادي و هم با شركت شخصي در يكي از سازمانهاي حزبي 
 ». مي كندعملي

 
ي حزب به اين دليل اهميت زياد پيدا مي كرد كه با  اين اختالف به ظاهر كوچك درمتن پيشنهادي اساسنامه

ي لنين از تركيب وساختمان حزب مربوط مي شد؛ يعني سازماني مستحكم و سخت منضبط كه نمي  ايده
لنين در اين مورد، با . ساب كندح» روشنفكري«تواند روي حمايت نيم بند اشخاص غيرفعال و رهبري صرفاً 

 .را داشت، نتوانست رأي اكثريت را بگيرد) پدر ماركسيم در روسيه(آنكه حمايت پله خانوف 
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بنابراين، پيشنهاد مارتوف كه از حمايت يكي ديگر از رهبران جوان حزب، لئو داويديج برونستاين 
الل اكثريت آن بود كه طرح لنين مانع استد. برخوردار بود، در اساسنامه به تصويب رسيد) تروتسكي(

ي انقالبيان حرفه اي  هاي وسيع در حزب شده و آنرا به چارچوب تنگ و مخفي و نظامي شركت توده
درمقاطع حساس و بحراني از ) منشويكها(ي سالهاي بعد نشان داد كه اين جناح  تجربه. محدود مي كند

 و هم در ١٩٠۵د شخص تروتسكي كه هم در انقالب به جز يك استثنا در مور. (ها عقب مي مانند توده
 .) در سازماندهي نظامي و رهبري شوراي سربازان و كارگران نقش فعال ايفا كرد١٩١٧

 
ي سوسيال  ي برجسته خارج از كنگره، انقالبي. ها نبود ي لنيني حزب محدود به رفورميست مخالفت با ايده

تر از   سالها در سطح جنبش انقالبي اروپا بسيار شناخته شدهدموكراسي آلمان، روزا لوكزامبورگ، كه در آن
لنين بود، مخالفت خود را با طرح لنين در مورد ساختمان حزب، طي يك سلسله مقاالت تئوريك ابراز 

لوكزامبورگ و تروتسكي معتقد بودند طرح لنين منجر به مركزيت بيش از حد حزب مي شود، كه . نمود
ي مركزي اقتدار  ي مركزي و در كميته التي، اقتدار يكجانبه و بالمنازع كميتهدر رأس سلسله مراتب تشكي

 .بدون كنترل يك فرد آنرا از دموكراسي ارگانيك و دو جانبه تهي مي سازد
 

ي يكدست حزب به  او خواهان اراده. ي انقالبي بود از سوي ديگر، لنين نگران وحدت عمل و وحدت كلمه
لنين كه خود هيچگاه اهميت . ر در شرايط حاد ديكتاتوري تزاري بودي كارگ عنوان پيشاهنگ طبقه

ها،  ي نه چندان قاطع اكونوميست دموكراسي دروني را ناديده نمي گرفت، نگران آن بود كه تحت رهبري
حزب و جنبش دچار انفعال گشته و تابع جنبش خود به خودي و اتحاديه اي كارگران باقي بماند و گامي 

 . بري در جنبش بورژوا ـ دموكراتيك ضد تزاري برندارددر جهت كسب ره
 

اختالفاتي كه ميان دو جناح بر سر تعريف عضويت و شكل سازماني حزب درگرفت، انعكاس خود را در 
و ) بلشويكها(ي بعدي  تر در كنگره ي استراتژي و تاكتيك سوسيال دموكراسي به شكلي واضح برنامه

 . به نمايش گذاشت١٩٠۵وند انقالب و در ر) منشويكها(كنفرانس بعدي 
 

ها با طرح آنها مبتني بر  به دليل مخالفت ايسكريست) بوند(ي سراسري كارگران يهود  نمايندگان اتحاديه
ي سفيد، به اعتراض كنگره را  ي بوند در مناطق لهستان، ليتواني، و روسيه خودمختاري فدراتيو درون ـ حزبي

شاري خود براي تصويب ايسكرا به عنوان تنها ارگان حزب، پيشنهاد همينطور لنين در پاف. ترك كردند
در نتيجه دو تن از نمايندگان رابوچيه دلو نيز كنگره . را داد و براي آن نيز رأي آورد» رابوچيه دلو«انحالل 
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ليه ع(ها توازن آراء را به نفع جناح لنين و پله خانوف  ها و رابوچيه دلوئي خروج بونديست. را ترك كردند
 . نام گرفت) بلشويك(» اكثريت«از اينجا جناح لنين . عوض كرد) مارتوف و تروتسكي

 
ي ايسكرا از شش  اين اكثريت به لنين امكان داد تا پيشنهاد خود را دائر بر كاهش تعداد افراد هيأت تحريريه

به تصويب ) كسلرودلنين، پله خانوف، و مارتوف؛ با حذف ورا زاسوليچ، پوتره سوف، و آ(نفر به سه نفر 
مارتوف از همان ابتدا عنوان كرد كه بدون شركت آكسلرود و ورا . اما اين پيروزي لنين موقتي بود. برساند

 . زاسوليچ حاضر به شركت در هيأت تحريريه نيست
 

به فاصله اي كمتر از شش ماه از كنگره، پله خانوف از افراد قبلي دعوت كرد دوباره به هيأت تحريره 
و اعالم كرد كه اين نشريه ديگر ) ١٩٠٣نوامبر (استعفا داد » ايسكرا«ي اعتراض از  لنين به نشانه. دندبپيون

ايسكرا از آن پس ارگان منشويكها شد كه پله . ي اكثريت حزب سوسيال دموكرات روسيه نيست نماينده
ي تشكيالت  لنينيدر اين نشريه صفحات بسياري صرف حمله به شكل . خانوف نيز به آنها پيوسته بود

 . اختصاص داده مي شد
 

، سكتاريسم )توطئه گري مخفيانه(، باكونيسم )رهبري بر فراز طبقه(پله خانوف لنين را متهم به بوناپارتيسم 
كيش شخصيت «ديگر منشويكها لنين را متهم به ترويج . مي كرد» ديكتاتوري بر پرولتاريا«، و )فرقه گرايي(

 . دمي كردن» انقالبي حرفه اي
 

 :لنين پاسخ مي داد

ي ديد روشنفكر  از زاويه(» بوروكراتيك«پيوند تشكيالتي بايد مبتني بر قواعد فورمال، 
باشد كه تنها نظارت دقيق بر آنها مي تواند ما را از آرزو انديشي و بولهوسي ) غيرسازماني

ي   مبارزهي آزاد پروسه«هاي درهم برهم محفلي كه به اصطالح  ي محفلي، از شيوه روحيه
 )»يك گام به پيش، دو گام به پس«كتاب . (نام گرفته، حفظ كند» ايدئولوژيك

 
اولتراـ سانتراليسمي كه لنين پيشنهاد مي كند، «روزا لوكزامبورگ در مقاله اي در همان ايسكرا نوشت، 

رون و ي ست چيزي نيست كه از روحيه اي مثبت و خالق ناشي شده باشد بلكه آن منبعث است از روحيه
 ».منفي يك پاسبان
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ها، چنانكه آينده  اين شيوه«نوشت، » وظايف سياسي ما«ي  خواندن لنين در جزوه» ژاكوبن«تروتسكي نيز با 
ي مركزي جانشين  نشان خواهد داد، منجر به اين مي شود كه آپارات حزبي جانشين خود حزب، كميته

 ».ودي مركزي ش آپارات، و سرانجام ديكتاتور جانشين كميته
 

در شرايطي كه ايجاب مي كند «: لنين در پاسخ بر شرايط خاص كار مخفي در روسيه انگشت مي گذاشت
هاي كوچك و  هاي ما بايد به محفل كار ما در پنهان كاري كامل ادامه يابد، و در زماني كه بيشتر فعاليت

 كار مي كنند براي ما شديداً محدود شود، تمايز بين كساني كه فقط حرف مي زنند و كساني كه. . . مخفي 
 )٢(» .مشكل و حتا غيرممكن است

 
بلشويكها پس از جدايي از ايسكرا با انرژي تمام سعي در جذب سازمانهاي سوسيال دموكراتيك درون 

ي مركزي جديدي از نمايندگان سازمانهاي   توانستند كميته١٩٠۴روسيه كردند و در اواسط سال 
ي قديمي كه لنين كنترل خود را برآن از دست داده  در مقابل كميته(كنند زيرزميني حزب در روسيه بنا 

ي سوم حزب  را به راه انداختند و به تدارك كنگره» وپريود«ي  همزمان در مهاجرت، بلشويكها نشريه). بود
 . پرداختند

 
 ي سوم وانقالب كنگره: ١٩٠۵

 در لندن كنگره اي به نام تمامي ١٩٠۵و مه پس از جدايي از منشويكها، لنين و ساير بلشويكها در آوريل 
در حاليكه جنبش مردمي . ي مركزي آن پرداختند و به انتخابات كميته) ي سوم كنگره(حزب برگزار كردند 

 انجاميد، باال مي گرفت، بلشويكها تصميم خود را براي طرح ريزي و ١٩٠۵در روسيه، كه به انقالب 
آنها همزمان منشويكها را به . درت سياسي در كنگره مطرح ساختندآمادگي براي قيام مسلحانه و تسخير ق

مي سازند و با » خود به خودي«ي كارگر تابع جنبش  ي طبقه را در مبارزه» عنصر آگاهي«انتقاد گرفتند كه 
 .شركت در حكومت انقالبي موقت مخالف مي ورزند) در صورت پيروزي(تدارك قيام عمومي و 

 
ي  ي موقعيت اش به عنوان پيشرو ترين و تنها طبقه پرولتاريا به واسطه« گفته مي شد، ي بلشويكها در قطعنامه

 ) ٣(» .پيگير انقالبي بايد نقش رهبري را در جنبش انقالبي دموكراتيك عمومي روسيه ايفا كند
 

سرنگون مي شد و حكومتي غيرپرولتري سركار مي آمد، بلشويكها موظف ) تزاريسم(اگر رژيم پادشاهي 
ترين بخشهاي پرولتاريا اين ايده را ترويج كنند كه پرولتارياي مسلح و تحت  در ميان وسيع« شدند، مي
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رهبري حزب سوسيال دموكرات بايد پيوسته حكومت موقت را به منظور حفظ، تحكيم، و گسترش 
 )۴(» .دستاوردهاي انقالب تحت فشار قرار دهد

 
سوسيال (حكومت تزار، با حزب خرده بورژوايي اس ـ آر كنگره حزب را مجاز دانست كه براي مبارزه با 

به عمل آورد مشروط بر آنكه آن توافقها به استقالل تاكتيكها  و » هاي رزمي موقتي توافق«) رولوسيونر
ي  همينطور حزب بايد از هر فرصتي براي فعاليت علني و بهره گيري از كليه. ي حزب لطمه اي نزند برنامه
در . ها و سازمانهاي علني و نيمه علني براي بسط نفوذ خود استفاده كند  اتحاديههاي كارگري و انجمن

ي » ايسكراي نو«در برابر (به عنوان ارگان مركزي حزب شناخته شد » پرولتاري«ي  كنگره، نشريه
 ).منشويكها

 
ي  وظيفهفراكسيون منشويكها هم، در همان ماه آوريل، كنفرانس تشكيل داد و تدارك قيام مسلحانه را 

ي پرولتري نـمي بايست از  اما جالب آن بود كه به زعم منشويكها اين قيام مسلحانه. اصلي خود برشمرد
ي منشويكها اعالم مي كرد كه به خاطر خصلت  قطعنامه. جانب آنها به تسخير قدرت سياسي بيناجامد

نبايد ) ها كمونيست(كراتها تاريخي انقالب، يعني خصلت بوژوا دموكراتيك آن، پرولتاريا و سوسيال دمو
آنها بايد به عنوان حزب . هدف خود را تسخير يا تقسيم قدرت در حكومت موقت برآمده از قيام قرار دهند

ي سرمايه داري  تسخير قدرت زماني مجاز است كه در كشورهاي پيشرفته. اپوزيسيون انقالبي باقي بمانند
از بسياري جهات اين روش رفورميستي به ديدگاههاي . دانقالب سوسياليستي رخ داده باش) اروپاي غربي(

ي  هرچند ماركس و انگلس براي دوران بسيار كوتاهي احتمال ميان بر زدن مرحله(تر بود  ماركس نزديك
 ).سرمايه داري را در روسيه تزاري مورد تأمل قرار داده بودند

 
 ١٩٠۵انقالب 

، تمايل به اتحاد در ) مشروطه در ايران عصرقاجاريك سال پيش از آغاز انقالب (١٩٠۵در متن انقالب 
از ميان بلشويكها كراسين و بوگدانوف، ياران . هاي منشويك و بلشويك باال گرفت ميان اعضاي حوزه

بوگدانوف معتقد بود در يك حزب واحد، مي توان تنوع كاملي . نزديك لنين، مدافع سرسخت اتحاد بودند
كنفرانس مشتركي با حضور نمايندگان » ريگا« در شهر ١٩٠۵در سپتامبر . از عقايد سياسي را جايز دانست

بلشويك و منشويك و نمايندگان بوند و چند سازمان ديگر سوسيال دموكرات برگزار شد تا تاكتيكهاي 
 .حزبي را طراحي كند
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» ليگينبو«تزار به وزير كشور خود . در همين زمان پادشاه تالش ورزيد از شدت بحران انقالبي بكاهد
كنفرانس ريگا، بنا به پيشنهاد لنين كه تشخيص مي . را تشكيل دهد) مجلس نمايندگان(دستور داد تا دوما 

داد وضعيت انقالبي فرارسيده، انتخابات مجلس دوما را تحريم كرد و در عوض تدارك قيام مسلحانه را در 
 .ا خائن خواندلنين شركت كنندگان در انتخابات دوما ر. دستور كار حزب قرار داد

 
بلشويكها و منشويكها در همان سال هركدام جداگانه كنفرانس تشكيل دادند تا وحدت قطعي و نهايي دو 

و در دسامبر ) با حضور لنين به عنوان مهمان(در نوامبر منشويكها در سن پترزبورگ . جناح را تدارك ببينند
لنين معتقد بود براي كنفرانس . كيل دادندهريك كنفرانس خود را تش) فنالند(بلشويكها در تامرفورس 

در هردو كنفرانس، هم . مشترك آينده، نمايندگان بايد به تعداد مساوي از دو جناح شركت داشته باشند
منشويكها و هم بلشويكها با اين پيشنهاد مخالفت نموده و تصويب كردند كه نمايندگان بايد به تناسب تعداد 

 .  كنگره بروندسازمانهاي سوسيال دموكرات به
 
 

منشويكها برحسب تعداد سازمانهاي شان اكثريت ) ١٩٠۶ي وحدت،  كنگره(ي بعدي  در نتيجه، در كنگره
در ) در مقابل انتصابات حزبي(و انتخابات » سانتراليسم دموكراتيك«در هردو كنفرانس اصل . را پيدا كردند

يالدي، به هنگام تشكيل حزب آريامهري درحاشيه ــ در ايران سالهاي هفتاد م. (تشكيالت تصويب شد
، در حزب »ديالكتيك«ي اين حزب نيز اعالم كردند براساس اصول  رستاخير، تدوين كنندگان اساسنامه

 !)به اجرا گذاشته خواهد شد» سانتراليسم دموكراتيك«اصل 
 

اليسم كنفرانس با پذيرش اصل مسلم سانتر«ي بلشويكها در تامرفورس گفته مي شد،  در قطعنامه
ي اصل انتخابات را ضروري مي داند، و درحاليكه به مراكز منتخب در امور  دموكراتيك، اجراي گسترده

مربوط به رهبري ايدئولوژيك و عملي قدرت كامل مي دهد، ولي اين مراكز در عين حال قابل عزل مي 
كنفرانس «و » هاي خود هستند؛ باشند، و اعمال شان وسيعاً به اطالع مردم مي رسد و اكيداً پاسخگوي فعاليت

ي سازمانهاي حزبي را موظف مي كند كه سازمانهاي محلي خود را سريعاً و با كمال جديت بر اساس  كليه
 )۵(».اصل انتخابات تجديد سازماندهي كنند

 
.  سال داشت ــ يكديگر را مالقات مي كنند٢۶در كنفرانس تامرفورس براي اولين بار لنين و استالين ــ كه 

ي مركزي مشتركي با تركيب سه نفر از هر جناح ونيز يك ارگان مشترك   كميته١٩٠۵در پايان سال 
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ي ارگان  و در هيأت تحريريره» رايكوف«و » كراسين«ي مركزي  از بلشويكها در كميته. حزبي به وجود آمد
 .دركنار لنين حضور داشتند» بازاروف«و » لوناچارسكي«جديد، 

 
 )وحدت (ي چهارم كنگره: ١٩٠۶
همانطور كه ذكر شد، . ي وحدت نتوانست به وجود دو فراكسيون منشويك و بلشويك پايان دهد كنگره

ي وحدت فرستاده شده بودند، اكثريت در آن با  چون نمايندگان به نسبت تعداد سازمانهاي حزبي به كنگره
ي دوم  ويكها در پايان كنگرهدر واقع موقعيت جناح بلشويكي پس از كنگره، شبيه وضع منش. منشويكها بود

اكنون . در آنجا لنين جناح مارتف را متهم مي كرد كه از تصميمات اكثريت كنگره سرپيچي كرده اند. بود
ي چهارم، لنين و بلشويكها كه در اقليت بودند چاره اي جز  ي كنگره هاي منشويكي قطعنامه به خاطر ويژگي

انهاي سوسيال دموكراتيك را نمايندگي مي كردند، نمي مبارزه با تصميمات كنگره، كه اكثريت سازم
 .ديدند

 
» بوروي نظامي ـ تكنيكي«به هنگام تشكيل . را حفظ كردند» پرولتاري«ي مستقل خود  بلشويكها روزنامه

براي تدراك قيام مسلحانه، بلشويكها كنترل آنرا به دست گرفتند و كادرهاي مخفي و منابع پولي خود را 
، حزب سوسيال دموكرات به تمامي به ١٩٠۵در اوضاع انقالبي . خود محفوظ نگه داشتندجداگانه براي 

از ميان نيروهاي .  انجام شد١٩٠۶انتخابات دوما در مارس . انقالب به پيروزي نرسيد. تحريم دوما دست زد
گروه «و ) »كادت«دموكراتهاي كانستيتوسيونل يا (اپوزيسيون ضد تزاري، حزب دموكراتهاي مشروطه خواه 

اين اپوزيسيون اكثريت را در مجلس نمايندگان . رأي قابل توجهي به دست آوردند) ترودويكي(» كار
 .به دست آورد) دوما(
 

ي خود را آمادگي  ي غيرمنتظره، بالفاصله بايكوت را كنار گذاشتند و وظيفه منشويكها با ديدن اين نتيجه
از اين زمان به . ا هنوز در تدارك قيام مسلحانه بودندبلشويكه. براي شركت در دوماي دوم اعالم كردند

جناح چپ از اين پس تا انتها كماكان بر . بعد، به تدريج در ميان خود بلشويكها دو جناح به وجود مي آيد
از سوي ديگر، لنين تصميم مي گيرد كه با فروكشي . ي تحريم و عدم شركت در دوما پامي فشارد ايده

 .ي شركت در دوما حداكثر استفاده را كرد ز امكانات افشاگرانهجنبش انقالبي، بايد ا
 

 سوسيال دموكراتها، هردو جناح توأم، در انتخابات دوماي دوم شركت جستند و موفقيت ١٩٠٧در سال 
.  سوسيال دموكرات به نمايندگي انتخاب شدند كه هجده نفرشان بلشويك بودند۶۵. جالبي نصيب شان شد
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طي اولين دور انتخابات در گروه «ورد تصويب سوسيال دموكراتها عبارت بود، از جمله تاكتيكهاي م
ي طبقاتي  انتخاباتي كارگران، هرگونه توافق جزيي يا محلي با گروهها يا احزابي كه به ديدگاه مبارزه

 بروز در صورت. . . ي گروههاي انتخاباتي ديگر  در كليه«؛ و »پرولتري وفادار نيستند، مطلقاً غيرمجاز است
ي انتخاباتي، توافقهاي محلي با احزاب  خطر انتخاب شدن كانديداهاي احزاب دست راستي درجريان مبارزه

اپوزيسيون انقالبي و دموكرات مطابق شرايط محل و تحت نظارت عمومي نهادهاي مركزي حزب مجاز 
ه در موقع توافق با احزاب ولي در چنين مواردي، كانديداها و سازمانهاي حزبي مطلقاً مجاز نيستند ك. است

 ) ۶(» .ديگر، در مورد اصول گذشت كنند
 

 ها ها و ليبرال ي پنجم ــ رويكرد در برابر پوپوليست كنگره: ١٩٠٧
در اين كنگره براي اولين بار لنين و ماكسيم گوركي . كنگره در لندن با اكثريت بلشويكها تشكيل شد

تازه كه هريك بيست و چهار سال داشت، و هردو بعدها همينطور دو عضو . يكديگر را مالقات مي كنند
و ) كامنوف(لئو روزن فلد : نقشهاي مهمي در تاريخ بلشويكي بازي كردند، در كنگره حضور پيدا مي كنند

 ).زينوويف(گريگوري رادوميسلسكي 
 

روز نيز ي اين كنگره دو حكم به تصويب رسيد كه برداشت درست و كاربست عملي آنها تا ام در قطعنامه
ي چگونگي ائتالف با نيروهاي  ها به ترتيب درباره اين حكم. ها بحث انگيز بوده است در ميان ماركسيست

هاي كارگري  بينابيني و در مورد رويكرد حزب كمونيست به امر استقالل يا رهبري ايدئولوژيك اتحاديه
 .است

 
هاي  مثل حزب سوسياليست(حمتكشان احزاب پوپوليست يا ز«در مورد اول در قعطنامه ذكر مي گردد، 

هاي وسيع خرده  به طور كمابيش دقيقي منافع و ديدگاه توده) ها، سوسيال رولوسيونرها خلقي، ترودويكي
ي قطعي عليه زمينداران و  ها و مبارزه بورژوازي شهر و روستا را بيان مي كنند و بين تسليم به هژموني ليبرال

ي ايدئولوژي  حزاب هدفهاي اساساً بورژواـ دموكراتيك خود را در لفافهاين ا. دولت فئودالي در نوسانند
بنابراين، حزب سوسيال دموكرات بايد ماهيت سوسياليسم . ي كمابيش نامفهومي مي پوشانند سوسياليستي

دروغين آنها را افشا سازد و عليه تالشهاي شان جهت بي اهميت جلوه دادن تقابل بين پرولتاريا و خرده 
از سوي ديگر، حزب سوسيال دموكرات بايد هركوششي به عمل آورد تا اين احزاب را .  مبارزه كندمالكان

ها جدا كند، آنها را وادارسازد تا بين سياستهاي دموكراتهاي مشروطه طلب و  از زير نفوذ و رهبري ليبرال
 )٧(» .سياستهاي پرولتارياي انقالبي يكي را انتخاب كنند 
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ي فعاليت سوسيال دموكراسي در  ي پنجم هدف عمده ي كنگره  كارگري، قطعنامههاي درمورد اتحاديه

پيش بردن شناسايي رهبري ايدئولوژيك حزب سوسيال دموكرات توسط «هاي كارگري را،  اتحاديه
 . تعيين مي كند» هاي كارگري و همچنين برقراركردن ارتباط تشكيالتي با حزب اتحاديه

 
يا اين حكم همواره درست است يا تنها تا زمان به قدرت رسيدن حزب دراينجا تصريح نمي شود كه آ

ها بايد در قبال دولت از استقالل برخوردار باشند تا بتوانند از  پرولتري صدق مي كند و از آن پس اتحاديه
هاي لنين و  پس از انقالب اكتبر، يكي از نگراني. حقوق خود در برابر اجحافات احتمالي دولت دفاع كنند

هاي بوروكراتيك خود دولت  هاي شان در برابر زياده روي روتسكي، استقالل كارگران واتحاديهت
 .بود» كارگري«
 

ي كارگر از جمله مسايل مهم دوران گذار سوسياليستي است كه  ي حزب، دولت، و طبقه ي پيچيده رابطه
ي  ي تئوريك يا الگوي عملي هي اتحاد شوروي وچين ــ نسخ حتا تا امروز نيز ــ با توجه به تجارب منفي

 .كاملي برايش يافته نشده است
 

ها تالش براي اِعمال رهبري  از سوي ديگر، براي دوران پيش از انقالب نيز عده اي از ماركسيست
ايدئولوژيك و سازماني را در مبارزات اتحاديه اي باعث بروز تفرقه در صفوف كارگران، اعم از كمونيست 

ي  ي مبارزه چگونگي ودقايق رابطه.  غيرحزبي، مذهبي و غيرمذهبي، مي دانندوغيركمونيست، حزبي و
ي كارگر، يعني چگونگي ارتباط دادن مبارزات  طبقه)  هاي(ي تشكيالتي حزب  يكارگر با مبارزه طبقه

هاي كسب هژموني و تصرف قدرت دولتي، در رابطه با  ي عام سياسي كه براي تاكتيك صنفي به مبارزه
 .ي پيشاهنگ، بسيار مهم است دراين نقطه نظر تا حدودي مبهم مي ماندها فعاليت

 
ي مركزي حزب سوسيال دموكرات، ذكر مي شود كه،  ي اجالس كميته ، در قطعنامه١٩٠٨در سال 

ي ترويج و سازماندهي  شناسايي اتحاديه هاي كارگري به عنوان سوسيال دموكرات، بايد صرفاٌ نتيجه«
ي اقتصادي پرولتاريا  هاي كارگري باشد و نبايد يكپارچگي  و مبارزه رون اتحاديهسوسيال دموكراتيك در د

 )٨(» .را بگسلد
 

ميان دو ) بلشويكها(ي ششم حزب  كنگره.  بود١٩١٧ي حزب تا سال  ي پنجم آخرين كنگره كنگره
ي ها ي مركزي واحد و كنفرانس وحدت صوري حزب به شكل كميته.  برگزار گرديد١٩١٧انقالب سال 
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 به طور پيگير دنبال مي شد، هرچند اختالفات فراكسيوني طي اين سالها هيچگاه ١٩١٢واحد تا سال 
 .كاهش نگرفت

 
 تحريم يا شركت در انتخابات فرمايشي؟

استولي «ي لندن، برخالف انتظار نيروهاي چپ، نخست وزير وقت روسيه  ي كوتاهي پس از كنگره به فاصله
استولي پين با . ناميدند» كودتاي ارتجاعي استولي پين«د، كاري كه انقالبيان آنرا امر به انحالل دوما دا» پين

بار ديگر . تر از گذشته، دستور تشكيل دوماي سوم را داد قانون انتخابات جديد، به مراتب محافظه كارانه
رانس بر سر اين موضوع در كنف. ي تحريم انتخابات در محافل سوسيال دموكراتيك مطرح گرديد مسأله

 . ي انشعاب گذاشته شد  ميان خود بلشويكها نطفه١٩٠٧ي  حزب در ژوييه
 

 .خود لنين: به جز يك نفر. رأي به تحريم انتخابات دادند) با رهبري فكري بوگدانوف(اكثر بلشويكها 
 

ي  لنين توانست سرانجام با استدالل به اينكه دوران اعتالي انقالبي فروكش كرده، و تحريم نشانه
اجويي چپ روانه است، پيروان خود از جمله زينوويف، كامنوف، و رايكوف را به پذيريش شركت ماجر

در انتخابات پاييز . جناح اكثريت به رهبري بوگدانوف به تحريم انتخابات پرداخت. در انتخابات قانع گرداند
يك مدافع بلشو» جناح چپ«. ، هفت منشويك و شش بلشويك به نمايندگي دوما برگزيده شدند١٩٠٧

، به معني بازپس خوانان، مي »اتزوئيست«به همين دليل آنها را . (بازپس خواندن نمايندگان از مجلس بود
مشاجرات سياسي بر سر تاكتيكهاي مبارزه و مناظرات فلسفي بر سر زيربناي متدولوژيك و هستي .) ناميدند
 . ين، با گذر ماهها و سالها حادتر شدي ماركسيسم ميان دو جناح بلشويك، ميان بوگدانوف و لن شناسانه

 
ي حزبي براي  ، رهبران جناح چپ بلشويكها در شهر كاپري در ايتاليا يك مدرسه١٩٠٩در اوائل سال 

. اعضا برپا كردند كه زير نظارت بوگدانوف، لوناچارسكي، ماكسيم گوركي، و آلكسينسكي اداره مي شد
در ژوئن همان سال طي كنفرانسي، . اح خود را تأسيس كردي حزبي جن لنين هم متعاقباً در پاريس مدرسه
و عمالً در ) هرچند آنها خود را بلشويكهاي اصيل مي ناميدند(شد » اخراج«جناح چپ از صفوف بلشويكها 

ي مستقل خود در كنار منشويكها و  حزب سوسيال دموكرات به صورت يك فراكسيون مستقل با نشريه
جناح چپ،  لنين وساير بلشويكهاي ميانه رو را متهم مي كرد كه در حال . دندبلشويكها به فعاليت ادامه دا

تاكتيكهاي جناح چپ نظير تحريم . ي منشويكي هستند و به تمايالت سانتريستي سقوط كرده اند استحاله
ي شاهي، رد هرگونه مصالحه و سازش، و  هاي پارلماني و صنفي ـ اتحاديه اي در رژيم خودكامه فعاليت
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ديري نينجاميد كه . ها قرار مي داد هاي مسلحانه آنها را عمالً در صفوف آنارشيست م به ماجراجويياقدا
پاره اي از اعضاي آن بعدها دوباره به صفوف بلشويكها . اختالفات داخلي، اين جناح را به انحالل كشاند

بود و » فرهنگ پرولتري«ي  وزهبوگدانوف  سالها بعد، پس از انقالب اكتبر، از اشاعه دهندگان آم. بازگشتند
او . شد» حقيقت كارگران«نيز در اوائل سالهاي بيست، از رهبران يكي از گروههاي اپوزيسيون چپ به نام 

 .ي طبي كه روي خود انجام داد درگذشت ي يك تجربه  در نتيجه١٩٢۶در سال 
 

يافت » انحالل طلبان«ناح راست يا لنين، به زودي پس از فراغت از مبارزه با  جناح چپ، خود را مواجه با ج
، در كنفرانس ششم حزب، معروف به كنفرانس پراگ، منشويكها و بلشويكها به طور ١٩١٢در سال ). ٩(

 جنگ جهاني اول آغاز شد و لنين بار ديگر، با تحير و ١٩١۴در سال . كامل از يكديگر جدا شدند
گرايانه از  ن سوسيال دموكرات اروپا با حمايت ملياكثر رهبرا: وحشت، خود را در ميان اقليتي ناچيز يافت

 .///دولتهاي خود، مدافع شركت در جنگ شده بودند
 

 ها پانوشته
ي  دموكرات روسيه در تدارك انقالب ، فصلنامه عبدي كالنتري، حزب سوسيال:  نقل كامل از اين منبع-١

 ).١٣۶۵زمستان  (١٩٨۶ي  پويا، ژانويه

زب كارگر سوسيال دموكرات روسيه، به زبان فارسي، انتشارات سازمان ها و تصميمات ح  قطعنامه-٢
 ٣١ص . فدائيان خلق ايران ـ اقليت

 ۵٧ها، همان، ص   قطعنامه-٣

 ۵٩ها، ص   قطعنامه-۴

 ٩٢ها، ص   قطعنامه-۵

 ١١٨ها، ص   قطعنامه-۶

 ١٢۴ها، ص   قطعنامه-٧

 ١٣٩ها، ص   قطعنامه-٨

 ٢٠٠-١۵٨ها، صص   قطعنامه-٩
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 نخستين آموزگار

 سه چهرهء ماركسيسم درايران ـ يك
 

 نوشتهء عبدي كالنتري
 
 
 

من آنجا بودم، ديدم بچهء جواني آمد و . توي كتابخانه آمد با ترس و لرز. . . «
 ». . .چرنيشفسكي را مي خواهد » چه بايد كرد«لباس ژنده اي تنش است و 

 مهء الفبا ، شمارهء هفتم، گاهنا» تاريخ شفاهي ايران«عالمحسين ساعدي ، 
 

فرزندان شعر نيمايي در سالهاي .  شمسي ، دههء شكوفايي ادبيات و هنر ايران تلقي شده است١٣۴٠دههء 
تجربه هاي تازه اي در شعر مابعدـ نيمايي ، در . اين دهه ، خود برنايان پرآوازهء شعر نوي فارسي شده بودند

. با اين همه ، اين تمامي حقيقت نبود. مايشي صورت مي گرفتنثر نو، در داستان نويسي ، و در ادبيات ن
: هيچكس نمي تواند فقر فرهنگي عام، و به طور اخص نقادي فرهنگي چپ ، را در اين سالها انكار كند

سالهاي استبداد زدهء بعد از كودتا كه در آن ميراث فرهنگي روشنفكران صدر مشروطه ، به دليل سانسور ، 
 ناياب بود؛ جدلهاي پيشتاز تقي رفعت در زمينهء تجدد ادبي و انقالب اجتماعي به غيرقابل دسترسي و

فراموشي سپرده شده ، از تقي اراني تنها نامي در يادها بود ، و نسل نوينِ روشنفكران ما، در فضاي اجتماعي 
غييرات سريع اي سترون ، بي هويت و بدون جهت گيري ، ناآشنا به گذشتهء خود و گيج ، در برهه اي از ت

نهادي و ساختاري گذار از يك جامعهء سنتي به جامعه اي شهري و مدرن ، به دنبال چراغ راهنما مي 
 .گشت

 
 دههء سرنوشت ساز

مباحثه ها و مناظره هاي روشنفكري اين دهه ، آنجا كه صحبت از مبارزه با تاريك انديشي و تحجر بود، در 
بي هويتي ، ابتذال و سفاهت فرهنگي «مي شد، و آنجا كه از مسألهء نوآموزي در شعر و ادبيات خالصه 

براي آينده » راه سـومي«و جستجوي » غربزدگي«شكايت مي شد، در انتقاد از » طبقهء متوسط جديد
 ).نه غرب ، نه شرق(منعكس مي گشت 
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ن بلينسكي، جايي كه روشنفكران دموكرات انقالبي ـــ كساني چو: اما ايران ، روسيهء سدهء نوزدهم نبود

هرتزن، چرنيشفسكي، دوبروليوبوف ، و همفكران آنها ـــ با تكيه بر سنت فرهنگيِ عصر روشنگري اروپايي 
، با وسعت دانشي از فلسفه ، هنر، علم نوين و نقد فرهنگي، مادي گرا و انقالبي ، رهروان مبارزه با تزاريسم 

تفكر قومي ـ ديني ، توانستند يك نسل از جوانان و و اختناق ، ستيزه گران با تاريك انديشيِ گذشته گراي 
ايران . دانشجويان آن دوره را بپرورانند و پيشاهنگان انقالبي نارودنيسم و بلشويسم را به آينده عرضه كنند

 .در سالهاي ره گم كردگي فرهنگي ، بيش از هرچيز به چرنيشفسكي هاي اصيل نيازمند بود
 

 درد شناسي نظام آموزشي: تا از دانشسراي تربيت معلم به روس
كه به گفتهء غالمحسين ساعدي با لباس ژنده به دنبال كتابهاي چرنيشفسكي مي گشت، صمد » بچهء جواني«

فرزند يك كارگر فصلي اهل تبريز و بعدها معلمي از روستا، كه از بيست و سه چهارسالگي . بهرنگي بود
 . لوي آغاز كرده بودمبارزهء فرهنگي اش را با دستگاه آموزشي رژيم په

 
شروع كار روشنگرانهء او در زمينهء فرهنگ ، عبارت بود از درد شناسي نظام آموزشي و تربيت معلم در 

او اين كار را نه به گونه اي آكادميك ، بلكه در ارتباط با پسزمينهء اجتماعي و طبقاتي جامعهء . ايران
يكي از . والت بورژواييِ نهادهاي شهري ، انجام دادروستايي و شهرستانهاي ايران ، و تنش هاي آن با تح

هدف هاي حملهء تيز او بوروكراسيِ سركوبگر دولتي در نظام آموزش و پرورش ايران بود كه گاه شغل و 
 .امنيت او را هم به مخاطره مي انداخت

 
مايه اي او تجربهء آموزگاري اش و حس گرم و عاطفي رابطه با كودكان روستاهاي آذربايجان را دست

. ساخت تا با آن تعدادي از بهترين و مؤثرترين داستانهاي كودكان را در ادبيات معاصر ايران تأليف كند
پيشتازي بهرنگي در اين كار ، كه او به آن به مثابه جبهه اي از يك نبرد فرهنگي و سياسي مي نگريست، و 

تا جوانان ، باعث شد كه بسياري از تأثيرگذاري وسيع قصه هاي بهرنگ در ميان نوساالن دبستاني و ح
 .نويسندگان و شاعران اين دوره نيز به تجربه كردن در پهنهء ادبيات كودكان بپردازند

 
نه تنها از اين تأثير گذاري نكاست ، بلكه به )  شمسي١٣۴٧(مرگ زودرس صمد بهرنگي در سي سالگي 

 شمسي ، كه فشار ١٣۵٠ و اوايل ١٣۴٠ دههء دامنهء آن نيز به ميزان زيادي افزود، به نحوي كه در اواخر
 .اختناق و ستم نظام شاهي چندين برابر فزوني گرفته بود ، رژيم انتشار نوشته هاي او را ممنوع كرد
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يكباره دريافتم كه تمام . كه درآمدم به روستا رفتم] ي تربيت معلم[از دانشسرا «: بهرنگي خود مي نويسد
همه اش را به باد فراموشي سپردم و فهميدم كه بايد خودم براي خودم . ودهتعليمات مربيان دانشسرا كشك ب

 )٩كند و كاو در مسايل تربيتي ايران ، ص (» .فوت و فن معلمي را پيدا كنم ، و چنين نيز شد
 

بي ربطي نظام تربيت معلم با تجربهء  عملي بهرنگي در كار آموزش مقدماتي ، خود را به دو نحو نشان مي 
، كپي برداري و بي ريشگي روش ها و متن هاي آموزشي و نسخه هاي » وارداتي«ست ، خصلت نخ: داد

عملي دستگاه تربيت معلم بود كه به تقليد از نظام آموزشي آمريكايي و بدون هيچ قابليت انطباق با شرايط 
مي شد، يعني به مشخص ايران ، به معلمان جوان آموخته مي شد؛ و دوم، همين جنبه نيز با ستم ملي تشديد 

شكل تحميل زبان و فرهنگ فارسي بر نوآموزان آذربايجاني كه حتا فارسي حرف زدن هم بلد نبودند و 
 .طبعاً شيوهء تدريس شان با شيوهء تدريس كودكان فارسي زبان مي بايست تفاوت داشته باشد

 
در پهنهء نظام آموزشي ، آل احمد، صمد بهرنگي همان مسأله را ، اين بار » غربزدگي«چهار سال پس از 

يعني بي ريشگي و جدايي روشنفكران و آموزگاران ايران از محيط و سرزمين خودشان ، به همراه برتري 
طلبي و تكبر ملي ، كه ديوانساالري پليسي رژيم را نيز ضامن اجراي خود داشت، با قدرت تمام مطرح مي 

تكست « ياد مي كند كه چگونه با نسخه برداري از »پايتخت نشين«او با طعنه از كارشناسان تربيتي . كند
هاي مربيان و روانشناسان آمريكايي، سياست فرهنگي و آموزشي را ديكته مي كنند ، و بالفاصله، » بوك

پشت كنكور «موقعيت آنها را در تضاد با كار معلمان جواني قرار مي دهد، كه عمدتاً به دليل فقر مادي و 
 .اجتماعي ، به شغل معلمي پناه آورده بودندو ساير كمبودهاي » ماندن

 
 معلمان» مشكل اجتماعي«

» مشكل اجتماعي«بهرنگي تنها به مشكالت فني تدريس و كالس درس بسنده نمي كند، بلكه بيشتر از آن به 
معلمان، يعني به شيوهء هستي اجتماعي اي كه بر آنان تحميل شده بود، به موقعيت شبه تبعيدي آنها در 

اي دورافتاده و بدون امكانات ، به بيگانگي فرهنگي ، تنهايي ، بي سوادي، محروميت عاطفي و روستاه
 .جنسي، و سرانجام تسليم شدن آنها به فساد بوروكراتيك اشاره مي كند

 
به اين ترتيب، هدف حملهء بهرنگي تنها مؤلفان و مترجمان كتابهاي تربيتي نبود، بلكه كل نظام آموزشي و 

 را، در متن رابطهء نابرابر طبقاتي، درمتن تضاد شهر و روستا ، در متن سركوب اداري تربيت معلم
در اين ميانه . و ستم ملي ، و تالش خردساالن روستا براي كسب فرهنگ ، به نقد مي كشد) بوروكراتيك(
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ر پاسخ اين او د. اگر معلمان جوان خود را مي باختند  و تسليم مي شدند، بهرنگي آنها را مالمت نمي كند
براي اينكه انتخاب شغل معلمي به ندرت از «: مي نويسد» چرا معلم خوب حكم كيميا دارد؟«سوآل كه 

گروهي براي اين معلم مي شوند كه گرسنه نمانند و پدر و مادرشان را نان . روي عالقه و استعداد است
هها مي مانند و هرسال عده شان زياد مي به ياد بياوريد هزاران جوان ديپلمه را كه پشت در دانشگا. . . بدهند
كند و كاو ، (» .گروهي براي اين معلم مي شوند كه شغلي داشته باشند و نام بيكار روي شان نباشد. . شود 
 )٣۴ص 

 
او به حق كشي ها و بي عدالتي هاي اين نظام اشاره مي كند ، به وضع معلم هايي كه چندين سال در روستا 

بغل گوش مامان و «ديگري كه از همان ابتدا » نورچشمي«كز ، كار مي كنند ، و معلمان به اميد انتقال به مر
 . به كار مشغول مي شوند» پاپا شان

 
چه شرطي براي پيشرفت امر تعليم و «بهرنگي در پاسخ سوآلي از يك پرسشنامهء اداري كه مي پرسد 

فراهم آوردن آسايش فكري و . . . شرط نخستين « :با سادگي تمام مي نويسد»  تربيت پيشنهاد مي كنيد؟
چه از نظر گذران و كار و بار زندگي، و چه از نظر اين كه رئيسي داشته باشند كه ته توي . مادي معلم است

 )٢٧همان ، ص (» .كار خود را خوب بداند و از تعليم و تربيت سردر بياورد
 

در سلسله مراتب بوروكراتيك و فاسد جالب توجه است كه اين جمالت ساده و بديهي چطور مي توانست 
رئيسي كه ته توي كار را بداند و از تعليم و تربيت سر «: دستگاه آموزشي زنگ خطري را به صدا در آورد

در اين جا بهرنگي دست به رگ حساسي زده بود كه به طور غيرمستقيم، منافع متضاد دو گروه » !در بياورد
انزجار . مان جوان از يك سو و بوروكراتهاي دولتي از سوي ديگرمعل: را در مقابل يكديگر قرار مي داد

شبه «او وضعيت . بهرنگي از عادات و سبك زندگي رؤساي فرهنگ به خوبي از توصيف هاي او پيداست
رئيسي را كه تازه به دوران رسيده است، اتاق اش را از مبل و فرش، ميز زرق و برق » بورژوازي بي درد سر
 انباشته و سالهاست كه حتا مطالعه را هم كنار گذاشته و با روابط و پارتي بازي در صدد دار و لوازم لوكس

از اول سال تحصيلي به اداره «: رسيدن به مقامات باالتر است ـــ اين را با وضع خودش مقايسه مي كند كه 
يا تا آخر سال مورد التماس مي كنم كه نجاري بفرستد تا ميز و صندلي لكنتهء مدرسه ام را تعمير كند، گو

 )٢٨همان ، ص (» .قرار نگرفت» صالحديد اداري«
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 كنترل روابط پليسي
در اين نظام، بازرسان فرهنگي ، به عنوان عامالن حفظ و كنترل معلمان ، با توبيخ فرستادن ها و حكم انتقال 

بودند و معلمان را مجبور اينها پليس نظام تربيتي . ، نقش عمده اي داشتند» سرتق«صادر كردن براي معلمان 
كه اگر نظرش را دربارهء مسايل » يك زيردست الفبا گوي توسري خور«مي كردند كه چيزي نباشند مگر 

آموزشي ابراز دارد با پرونده سازي و پاپوش دوزي و توبيخ نامه مواجه خواهد شد؛ و بهرنگي مثال مي 
مقامات صالحيت «رؤساي فرهنگ كه او را از آورد از تهديدات كتبي اي كه خود دريافت كرده بود، از 

 .مي ترساندند، همراه با تهديد دادگاه اداري ، اخراج يا منتظر خدمت شدن، جريمهء نقدي و غيره» دار
 

 پوپوليسم فرهنگي
در كنار دو بعد اصلي كار بهرنگي ، يعني نقد نظام تعليماتي و داستان نويسي براي كودكان، ما با بعد سومي 

اينها دربرگيرندهء . ي شويم كه قدرت و برد آن دو ديگر را ندارد ،يعني مقاالت و نقدهاي ادبيروبرو م
گرايش . بررسي هايي در معرفي ادبيات و فرهنگ آذربايجان و نيز مقاله هايي در زمينهء نقد ادبي است

خلق گرايي ، تعهد . امنام گذاشته » پوپوليسم ادبي«غالب اين مقاالت پراكنده ، گرايشي است كه من آن را 
آشكار اجتماعي ، و روستايي گرايي ، جنبه هايي از اين تمايل در نقد ادبي سالهاي چهل و پنجاه شمسي 

 . بود
 

در دوراني كه اختناق سياسي رو به اوج مي گذاشت و مباحثات اجتماعي و نيز تحزب سياسي سركوب 
ه اي در جو روشنفكري ، فرهنگي ، و سياسي آن شده بود ، پوپوليسم در ادبيات و نقد ادبي نقش برجست

هنر «و » هنر براي هنر«و بحثي  كه عده اي از روشنفكران در قبال » هنر متعهد«مقولهء . سالها بازي كرد
دامن مي زدند، بهانه اي به دست مي داد كه بسياري از مقوالت سياسي با پوشش مباحث هنري » فورماليست

اين كوشش ها هيچگاه به عمق و گسترش جنبش ادبي ـ . جويان اشاعه پيدا كنددر ميان روشنفكران و دانش
در تبليغ هنر رئاليستي با مضمون ) كساني كه در ابتدا از آنها نام برديم(فرهنگي دموكراتهاي روسي 
تر با با اين همه، اين روشنفكران ، به ويژه در پهنهء  داستان نويسي و تئا. اجتماعي متعهد ارتقا پيدا نكرد

كوشش كساني نظير غالمحسين ساعدي، بهرنگي، خسرو گلسرخي، سعيد سلطانپور، بهروز دهقاني، امين 
فقيري ، محسن يلفاني، محمود دولت آبادي و ديگران، هم با آثار خود و هم با اجراي كارهايي از برشت، 

هنگي و هنري قدرتمند در اوكيسي، و سايرين؛ در تئاترهاي دانشجويي تهران و شهرستانها، يك نيروي فر
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برابر نهادهاي فرهنگيِ دولتي نظير راديوـ تلويزيون ، كارگاه نمايش، كاخهاي جوانان و جشن هنر شيراز به 
 .روشنفكران، به ويژه دانشجويان، نقش مؤثري بازي كرد» سياسي كردن«وجود آوردند كه در 

 
 روستايي گرايي

اين جماعت شاعران و نويسندگان «: رايي او تبلور مي يابدپوپوليسم  ادبي بهرنگي نخست در روستايي گ
همهء شعر و . مي دهد» تر«و » هر«شهري و پايتخت نشين، شعرشان را كه مي خواني بوي دود گازوئيل و 

هرگز قدم رنجه نمي دارند كه . . . حرف شان اين است كه آخ و اوف ما چقدر تنهاييم و فراموش شده 
اها و شهرستانها را بگردند و ببينند براي كدام مردم شعر مي گويند و داستان مي بيفتند توي مردم و روست

 )١٠۶مجموعه مقاالت، ص (» .نويسند
 

بهرنگي به همهء جنبه هاي روستا و روستانشيي جنبهء آرماني مي دهد و آن را در تقابل با شهر بزرگ و 
و خشونت زندگي روستا اشاره اي نمي كند، او به خرافات ديني، مردساالري، : مي نشاند» پايتخت نشيني«

بوي گازوييل و ترياك و «براي او همواره از شهر . اما شهر را مركز انحطاط اخالقي معرفي مي نمايد
» .نسيم خنك دامنه هاي سرسبز و برف سفيد و سيب سرخ و آسمان آبي«مي آيد، اما از روستا » هروئين

 )١٠٨مجموعه مقاالت ، ص (
 

ارها و بارها در مقاالت اش به شاعران و نويسندگان پايتختي مي تازد و آنها را به بي خبري صمد بهرنگي ب
از اوضاع مردم روستا متهم مي كند؛ اما خود او، كه در روستا زندگي مي كند، درمواجهه با مسايل روستا، 

. ران نمي پردازداو در آثارش به مهم ترين مسايل روستاي اي. نقطهء تمركزش تنها مسايل آموزشي است
مسايلي چون مسألهء ارضي و پي آمدهاي اصالحات شاهي ، اختالف طبقاتي در روستا، بقاياي فئوداليسم، 
مسايل خوش نشيني، افول صنايع روستايي، مشكالت تعاوني ها و كشت صنعتي ، رشد طبقهء كارگر 

 اي كه هميشه در مقابل شهرنشيني موضع و اين براي نويسنده. اين ها از نظر او پنهان مي ماند. . . كشاورزي 
اش ، كه در جهت » غربزدگي«جالل آل احمد در همان . اخالقي سختي اتخاذ كرده، بسيار غريب مي نمايد

 .ايراني است، نسبت به اين مسايل هشياري به مراتب بيشتري دارد» كليت اسالمي«احياء 
 

هنرمندان « خيزد و دراين رابطه معتقد است كه صمد بهرنگي به ستايش فولكور روستايي آذربايجان برمي
همان، ص (» .به وجود آورده اند) فولكلور(بزرگ هميشه زيباترين آثارشان را بر اساس فرهنگ توده 

او در چند مقاله كه دربارهء فولكلور آذربايجان نوشته ، از حد توصيف ساده فراتر نمي رود و به ) ١٣٧
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و شيوه هاي هستي اجتماعي و تاريخي مردم آذربايجان ، كه كنكاش جنبه هاي ناخودآگاه جمعي 
به جز تاحدود كمي در مقالهء (زيرساخت اين روايتهاي فولكلوريك را شكل مي دهند، راه نمي برد 

 ).»كوراوغلو«در توضيح زمينه هاي تاريخي حماسهء » عاشيق شعري«
 

گاهي به سمت سمبوليسم «) نوشتهء ساعدي(» عزا داران بـَيل«بهرنگي به خاطر اينكه قصه هاي روستايي 
ممكن است از قصد » مردم عادي«، به نويسندهء آنها خرده مي گيرد، زيرا به زعم او، » گرايش مي كنند

اين نيز جنبهء ديگري از همان پوپوليسم ادبي بود كه هرجا اثر ادبي مستقيم، بي واسطه . نويسنده آگاه نشوند
» تعهد اجتماعي«، آن اثر را مردود و خالي از » سمبوليسم«م كردن آن به و واقعي گرا نمي بود، با مته

با «بهرنگي به شاعران توصيه مي كند كه خبرهاي روزنامه ها را دنبال كنند و شعرشان را . ارزيابي مي كردند
 در يك شعر خوب مي توان تأثير و انعكاس جنبش هاي فكري«بگويند ، زيرا به قول او » مضمون اجتماعي

يك شعر خوب از خواستها، رنج و شادي هاي تازهء اجتماعي كه در طلب حقوق خود . . . معاصر را يافت 
است سخن مي گويد ، به صراحت يا به كنايه، پراكنده يا يكجا، شعر خوب راه زمان خود و اجتماعي را 

 )١٠٢همان، ص (» .مي شناسد. . . كه در آن زندگي مي كند به اندازهء يك سياستمدار 
 

 فلسفهء اخالق
اين انگاره . فلسفهء اخالق عملي بهرنگي آن بودكه تا درد را نچشيده باشي نمي تواني از درد سخن بگويي

كه به گمان من درست است ، بعدها در نسل جوان تركه به جنبش فدايي گرايش داشتند ، به شكل افراطي 
روشنفكر «شنفكري از ديد اين نسل برچسب كار رو. عملگرايي صِرف در مقابل كار روشنفكري بروز كرد

بي شك روشنفكران انقالبي ديگري كه . مي خورد» سياسي كاري«، يا » چريك كافه نشين بودن«، »بازي
كساني نظير بهروز دهقاني و خواهرش . دوست صمد بهرنگي بودند از اين ويژگي تأثير بسيار مي گرفتند

ه جنبش چريك هاي فدايي پيوستند، جنبه هايي از اين اخالق اشرف دهقاني، و نيز انقالبيان تبريز كه ب
 . مطلق گرا را به نمايش مي گذاشتند

 
بهرنگي مقوالت اخالقي در مسايل تربيتي را سراسر طبقاتي مي دانست ، و با طنز و هزل  از اخالقگرايي و 

) ثار عباس يميني شريفنظير آ(ي بورژوايي كه در كتابهاي كودكان تجويز مي شد » نوع پرستانه«نصايح 
آشكارا به تبليغ كارزار فرهنگيِ » ضرورت دگرگوني در ادبيات كودكان«بهرنگي در مقالهء . انتقاد مي كرد

است، » زورمندان و طبقهء غالب«طبقاتي مي پردازد و از شيوهء تعليمي كه در كتابهاي درسي مبلغ اخالق 
رنگ گوشت و حتا پنير را ماه به ماه «راني مي پردازد كه او به واقعيت فقر كودكان فرودست اي. نام مي برد
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و سال به سال نمي بينند ، چرا كه عدهء قليلي دل شان مي خواهد هميشه غاز سرخ شده و شراب سر سفره 
او همهء اصول اخالقي جدا از پسزمينهء طبقاتي و اجتماعي را رد مي كند تا از اخالق تربيتي » .شان باشد

 .طبقاتي دفاع كند
 

بي گمان نقشي كه بهرنگي در فضاي فرهنگي نيمهء دههء چهل شمسي بازي كرد ، فراتر از تأثير نوشته 
او در آن سنين جواني با حضور خود در جرگهء نويسندگان جوان، به ترويج ضدـ . هايش مي رود

را هم بايد در ، هوشياري انقالبي و تعهد اجتماعي پرداخت و نوشته هاي او ) نان كونفورميسم(سازشگري 
در تاريخچهء كوتاه روشنفكري دوران معاصرمان ، به چهره هايي برمي . رابطه با همين نقش ارزيابي كرد

خوريم كه آثارشان متعالي تر از شخصيت شان است؛ و ديگراني كه برعكس، وجود اجتماعي متعالي شان 
او هيچگاه فرصت آن .  از زمرهء دوم بودصمد بهرنگي. گرانقدرتر است از آنچه آنها از خود برجا نهاده اند

را نيافت كه نقشي معادل چرنيشفسكي ايفا كند؛ اما توانست در دوران فقر فرهنگي چپ ، نخستين امواج 
 . /// راكد را به تالطم در آورد

 
 :منبع 

 ، » سه چهرهء ماركسيسم در ايران«عبدي كالنتري ، 

 ، )ويژه روشنفكران ايران(» كنكاش ـ در گسترهء تاريخ و سياست«نشريهء 

 .  ميالدي١٩٨٨ شمسي و ١٣۶٧، بهار ٣-٢شماره 
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 چريك تنها
 دوسه چهرهء ماركسيسم درايران ـ 

 
 نوشتهء عبدي كالنتري

 
 

بكار بردن اين زبان كه از نظر رواني ناشي از خصلت تكروي نويسنده بوده « 
.  مي كندرا تشديد هم] از جنبش[است ، به سهم خود اين خصلت جدايي 

بعتبارت ديگر  اين ديواري كه او بدور خود كشيده است، روز به روز ضخيمتر و 
 ».ضخيمتر مي گردد

 »شورش نه، قدمهاي سنجيده در راه انقالب«: حميد مؤمني
 

 شمسي به مبارزه با رژيم پهلوي برمي خاستند، از همان ١٣۴٠روشنفكران انقالبي چپ كه در اواخر دههء 
 ١٣۴٠دههء . راه حزب توده و حامي آن اتحاد شوروي:  مقابل خود بسته مي يافتندآغاز يك راه در

شمسي  دههء ثبات نسبي اقتصادي رژيم به مدد درآمد نفتي بود، و حمايت مادي و سياسي آمريكا از شاه ، 
 تسهيل كنندهء مدرنيزاسيون سريعي كه خبر از سرمايه گذاري هاي وسيع دولتي و خصوصي، و چشم انداز

دولت شوروي كه غالباً پراگماتيسم ملي جنبهء مهمي از سياست خارجي اش را . رشد صنعتي مي داد
تشكيل مي داد ، در اين سالها به همكاري با رژيم شاه ، دفاع از رفورم هاي اقتصادي آن ، و كوشش در راه 

 . بستن قراردادهاي تجاري و صنعتي با اين همسايهء جنوبي اش روي آورد
 

 ، ١٣۴٠ده كه مشي خود را همخوان با سياست خارجي اتحاد شوروي تنظيم مي كرد، در دههء حزب تو
پس از اخراج جناح مائويست خود ، شعار سرنگوني رژيم پهلوي را كنار گذاشته ، در صدد كسب اجازهء 

اي خود را پايه ه» ساواك«در سالهايي كه ديكتاتوري شاه و پليس سياسي آن . فعاليت قانوني در ايران بود
با (مستحكم مي كردند ، وابستگي و رفورميسم حزب توده ، به همراه سياست حمايتگر شوروي از شاه 

در ميان روشنفكران جوان انقالبي ، سمت گيري هاي مخالف را تقويت مي ) فروش تسهيالت نظامي به او
و رد هرگونه تاكتيك و ) »دسوسياليسم واقعاً موجو«(استقالل مشي سياسي نسبت به قطب هاي جهاني : كرد

 . استراتژي اي كه عمل بي واسطهء انقالبي را به آينده اي دور محول مي كرد
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به جز فداييان ، گروههاي انقالبي ). ١٣۴٩(جنبش چريكي فدائيان خلق در چنين بسترفكري اي متولد شد 
يكي از اين ها، . يران بودندكوچك ديگري نيز بودند كه در همين بستر در صدد انديشيدن  تئوري انقالب ا

در آن زمان و سالهاي بعد ، نوشته هاي او . گروهي بود كه پيرامون يك روشنفكر انقالبي شكل گرفته بود
 .مي شناختند» رفيق سرخ«را انقالبيان با امضاء 

 
 »راه سوم«نوسان ميان دو قطب ــ نظام گفتاري 
به هنگام سركوب و بي اعتباري حزب توده و  مرداد ، ٢٨در فضاي فقر فرهنگي چپ پس از كودتاي 

شوروي ، روشنفكران جوان براي كسب دانش تاريخي و فرهنگ سوسياليستي ، در ميان نسل پيشين 
اما نيروي سوم خود ماهيتي . »نيروي سومي«روشنفكران : آبشخور چنداني نمي يافتند ، مگر يك گروه

 . دوگانه داشت
 

يكسو ، از وابستگي حزب توده بريده بودند و بدين جهت ، به روشنفكران حامل اين گرايش ، از 
دفاع بي حد و حصر از رهبران ملي گرا نظير كوچك خان جنگلي ، (سوسياليسمي ملي گرا تمايل داشتند 

و اين ملي گرايي جهان سومي گاه تا حد دفاع از احياء تمدن ) مصدق ، نهرو ، ناصر، نكرومه ، لومومبا
؛ و گاه تا حد شوونيسم ضدانقالبي و كمونيسم ) آل احمد ، بني صدر، شريعتي(رفت اسالمي نيز پيش مي 

 .ستيزي ، يعني همكاري با دستگاه هيأت حاكمه ، هم سقوط مي كرد
 

از سوي ديگر، تضاد با استالين و استالينيسم ، و تضاد با پراگماتيسم ملي گراي سياست خارجي شوروي ، 
 . يست هاي مخالف استالين نزديك مي كردبرخي از آنها را به موضع كمون

 
انديشه «و » جهان نو«نگاهي به نشريات فرهنگي ـ سياسي اين سالها، به ويژه دو نمونهء مهم از آن ميان يعني 

مقاالت متعددي در زمينهء اقتصاد با ترجمه هايي از . اين دوگانگي را به خوبي به نمايش مي گذارد» و هنر
سوئيزي ، باران، مگداف ، و (» وابستگي«دربارهء نظريهء » مانتلي ريويو«كايي نشريات ماركسيستي آمري

و معرفي انقالب هاي مستقل از شوروي مثل كوبا ، » استعمار نو«، در سياست با مطرح كردن ) همفكران
طالبي سارتر و حتا به طور محدود ، م» ملتزم«الجزاير، غنا ، و ديگر كشورهاي آفريقايي ؛ در معرفي ادبيات 

 .از گرامشي و لوكاچ در اين نشريات به چاپ رسيد
 
با چاپ نوشته هايي از لئون تروتسكي ، آيزاك دويچر ، م ن روي كمونيست چپ هندي، » انديشه و هنر«

مانند اِلدريچ » پلنگان سياه«در آمريكا نظير تام هايدن ، مبارزان وابسته به » چپ نو«آثاري از روشنفكران 



Abdee Kalantari       Intellectuals, Enlightenment, and Revolution      December 2008 79 

؛ و نظاير اينها ، بر فرهنگ » اس دي اس«م ايكس ، معرفي جنبش هاي دانشجويي نظير كليور و مالكول
اينها عناصر . »رفيق سرخ«دوران بعدي تأثيراتي برجاگذاشتند؛ از جمله در تفكر و سياق نوشتاري » چپ«

 سياسي بود كه ميان خط حزب توده و استالينيسم از) ديسكورس(پراكنده و متضاد يك  نظام گفتاري 
نوسان ميان دو قطب سوسيال . يكسو، و شاه و امپرياليسم از سوي ديگر، به جستجوي راه سومي بود

 .دموكراسي و تروتسكيسم نيز از همين جا سرچشمه مي گرفت
 

 رفيق سرخ
در مبارزهء )  سالگي٣٩ (١٣۵۴نام مستعار مصطفي شعاعيان چريك مبارزي بود كه در سال » رفيق سرخ«

او از نخستين نسل انقالبيان جواني بود كه در نيمهء دوم دههء چهل . اهي به شهادت رسيدمسلحانه با پليس ش
شمسي ، همچون پويان ، احمدزاده ، جزني ، حميد مؤمني ، و حميد اشرف ، به بلوغ سياسي ـ انديشگي 

ه هزار  و سال شهادتش ، شعاعيان سه كتاب و چندين مقاله ، بالغ بر بيش از س١٣۴٧ميان سال . رسيدند
برخالف پويان ، احمدزاده ، و جزني ، . صفحه مطلب ، نوشت كه هيچگاه در ايران پخش عمومي نيافت

به نظر مي رسد . بعدها هيچ گروه و سازمان سياسي خود را ميراث دار نظرها و گفته هاي شعاعيان ندانست
در ميان علل مهجور . استآنچه او پيرامون مسايل سوسياليسم و انقالب نوشت به فراموشي سپرده شده 

 : ماندن و انزواي شعاعيان و ديدگاههايش مي توان به دو علت اشاره كرد
 

انديشهء او؛ شعاعيان با وجود اين كه همچون چريك هاي فدايي » نيروي سومي«نخست ، رنگ و لعاب 
عمل كرد ، اما باور داشت ، و طبق آن نيز » راه كوبا«خلق به استراتژي مبارزهء مسلحانهء پيشاهنگ و 

يكي از خطوط . همزمان نسبت به قهرمانان جنبش چريكي يعني استالين و مائو رويكردي بت شكنانه داشت
نوشته هاي او انتقاد از سياست خارجي شوروي از همان انقالب اكتبر ، و انتقاد از استالينيسم بود كه در انتها 

رويكرد در ميان نيروهاي ضدكمونيست جبههء ملي و وجود همين . به نقد لنينيسم و بولشويسم رسيده بود
 .نيروي سوم ، موضع او را در اين مورد صدمه پذير مي كرد

 
نقد استالين، و مهمتر از آن . دوم، واكنش سخت و شديد چريك هاي فدايي خلق در برابر شعاعيان بود
جدال : سادگي از آن گذشتخرده گيري به لنين ، در سالهاي اوج جنبش چريكي ، چيزي نبود كه بتوان ب

دقيق تر، ميان او و حميد مؤمني نظريه پرداز و روشنفكر برجستهء (قلمي ميان شعاعيان و چريك هاي فدايي 
 ، به چنان حدي از تنش و شدت رسيده بود كه امكان نداشت به اتفاق عمل ١٣۵٣در سال ) جنبش فدايي

 .آنها ، يا پيوستن شعاعيان به فداييان بيانجامد
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 مونيستي با انديشهء مستقلك

براي يك روشنفكر كمونيست مستقل انديش، دانش تاريخي از كشوري كه در آن زندگي مي كند يك 
تدوين تئوري انقالب ايران بدون داشتن تحليل و ترازبندي اي از انقالب مشروطيت و ديگر . ضرورت است

 . اخير ايران، ناشدني استجنبش هاي ملي گراي چند دههء گذشته ، و هم اكنون از انقالب 
 
 

ازتجربهء كوبا ، ويتنام ، و چين ، مي » نسخه برداري«در اواخر دههء چهل شمسي ، براي روشنفكران چپ 
او نخستين كار جدي انديشه . اما شعاعيان روشنفكري از اين دست نبود. توانست از آسان ترين كارها باشد

در اين كتاب، تحليلي از . آغازيد» انقالب جنگل«ر بارهء گري اش را با كتابي متجاوز از پانصد صفحه د
شعاعيان به نحوي به بيان درآمده كه » كتاب جنگل«. انقالب مشروطه و علل شكست آن نيز وجود داشت

اينكه يك : عالوه بر آنكه يك بررسي تاريخي است ، همزمان ويژگي يك درسنامهء انقالبي را هم دارد
چه ملزوماتي دارد ، مقام برنامه و سازمان، تاكتيك و استراتژي ، نقش عامل انقالب اجتماعي چيست ، و 

عيني و عامل ذهني ، تبليغ و ترويج ، روزنامهء ارگان، و اهميت تداوم ، مسألهء هژموني و قدرت ، همه به 
از همان نخستين صفحه هاي كتاب ، روشن مي شود كه اين اثري نيست . ميان كشيده و بررسي مي شوند

ه از سوي تاريخداني آكادميك نوشته شده باشد ، بلكه آن را فردي انقالبي با هدف مناظره و جدل ك
 .سياسي و درس گرفتن از تجربهء ديروز براي انقالب فردا بر كاغذ آورده است

 
 كتاب جنگل

 جنبش انقالبي جنگل ، جنبشي ملي گرا و ضد استعماري به رهبري ميرزا كوچك خان جنگلي بود كه به
فاصلهء كوتاهي از واپسين سالهاي انقالب مشروطه ، با پشتيباني دولت تازه پاي شوروي ، به تشكيل 

بسياري از ويژگي هاي كالسيك دخيل در يك انقالب ). ١٩٢٠(جمهوري انقالبي گيالن انجاميد 
تنش در دموكراتيك در اين جنبش جمع آمده بود ، از جمله تشكيل جبههء متحد و تضادهاي آن، تضاد و 

ميان طيفي از عناصر خرده بورژوازي راديكال تا سوسيال دموكراسي چپ ، ناهمخواني آگاهي ملي گرا و 
ايدئولوژي اسالمي با سمتگيري سوسياليستي و بين المللگراي عناصر چپ ، مسألهء ارضي و دهقاني و 

رتش سرخ همزمان با انعكاس آن در برنامهء چپ ، وجود عامل مهم خارجي اي چون اتحاد شوروي  و ا
 .طرح و توطئهء امپرياليسم از درون و بيرون و غيره
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عالوه بر ميرزا كوچك خان، شخصيت هاي بحث انگيز ديگري نظير حيدرخان عمو اوغلو، احسان اهللا 
، همينطور تعدادي از اعضاي برجستهء حزب بولشويك » عدالت«خان، خالوقربان، بعضي از رهبران حزب 

جمهوري موقت انقالبي گيالن بيش از مدت .  جنبش نقش هاي مهمي بازي كردندشوروي ، در اين
كوتاهي دوام نياورد و از سوي دولت مركزي ايران و به دست رضا شاه سركوب شد ، درحالي كه رهبران 
اصلي آن در ميان اختالفات دروني ، به نحوي تراژيك باعث از ميان رفتن يكديگر شدند و يا به شوروي 

تا (در مورد جنبش جنگل به تمامي . ه گشتند ، و عده اي نيز تسليم شده به خدمت دشمن درآمدندپناهند
هنوز مطالعهء جامع تاريخي به عمل نيامده ، و پاره اي اسناد اين جنبش هنوز نامكشوف ) تاريخ اين نوشته

 . اند
 

) الف: نگل وجود داشته استتا اين تاريخ به طور عمده ، دو گرايش در تحليل از داليل شكست انقالب ج
ضعف دروني ) اين شكست در تحليل نهايي، منحصراً ناشي از سياست غلط شوروي در قبال جنبش بود؛ ب

ما در اينجا وارد اين بحث . رهبري اين انقالب، در شرايط ضعف نيروهاي انقالب جهاني داليل اصلي بودند
انگيزهء . كداميك از اين دو ديدگاه گرايش داشتروشن بود كه شعاعيان به . پيچيدهء تاريخي نمي شويم
 :او مي نويسد. ، همان رفتار شوروي در قبال جنبش بود» جنگل«نخستين او براي پرداختن به 

 
شوروي به جنگل وعده ها داد، تا آنجا كه انقالب را به تشكيل . جنگل قراردادها بست] جنبش[شوروي با «

وعده داد كه . . . را نيز بر سر جهازي نهضت فرستاد » سرخ«كلمهء حكومتي انقالبي و موقتي واداشت ، و 
انقالب و حكومت انقالبي را به مثابه نمايندهء حقيقي خلق ايران به رسميت شناسد ، و با دولت موقت روابط 
متقابل سياسي ـ نظامي برقرار كند؛ حال آنكه به هيچ يك از وعده هاي خود وفا نكرد، و در عوض با 

 )٢٨كتاب جنگل ، ص (» .و رژيم وابستهء ايران عليه انقالب به وحدت رسيدانگليس 
 

تصويري كه او از . مصطفي شعاعيان به هنگام نوشتن كتاب جنگل به منابع كم شماري دسترسي داشت
جنبش جنگل و رهبر آن ميرزا كوچك خان سراپا : انقالب جنگل ارائه مي دهد رمانتيك و يكسويه است

 ، هشيار و آتيه انديش ، باگذشت و خالي از سياست بازي اند ، حال آنكه شوروي و انقالبي ، شريف
 .كارگزاران اش به تمامي فريبكار و موقع طلب

 
در اين تصوير نه جايي براي ضعف هاي دروني جنبش و نه براي جناح بندي ها و اختالفات سياسي درون 

در نظر گرفته شده » ملل مسلمان شرق«الب هاي بر سر سياست در قبال انق» كومينترن«حزب بولشويك و 
 .بود
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نداشتن رابطه با قيام هاي شيخ : شعاعيان تنها به گوشه اي از ضعف هاي تاكتيكي جنبش اشاره مي كند

محمد خياباني در تبريز و كلنل محمدتقي خان پسيان درخراسان، فقدان ارتباط گيري با عناصر انقالبي 
زاق، قاطعيت نداشتن براي كوششهاي خرابكارانه در تأسيسات زير نفوذ ارتش ، ژاندارمري و قواي ق

و اين شگفتي انگيز بود . . . انگلستان ، توهم نسبت به دستگاه مركزي ، ناديده گرفتن امر تبليغات سراسري 
از آنرو كه شعاعيان خود ، در همين كتاب جنگل ، در جايي كه به داليل شكست انقالب مشروطيت 

چگونگي نيروهاي طبقاتي درگير ، و :  بر اساسي ترين علت هاي مشابه انگشت نهاده استپرداخته ،
گروهبندي هاي سياسي ، نقش روحانيت ، ويژگي رهبري خرده بورژوايي جنبش ، نداشتن تئوري ، برنامه و 

روشنگريِ كادرهاي انقالبي حرفه اي، گسترش نيافتن مبارزه به روستاها ، و مهمتر از هرچيز، نبود نهضت 
 و ۴٨-۴٧همان صص (وسيع تري كه فراورندهء فرهنگ انقالبي باشد و ماندگاري جنبش را تضمين كند 

 ).۶۵-۶٠صص 
 

شعاعيان در بخش مشروطيت كتاب خود ، نسبت به دو سه مسألهء مهم ، يعني تحليل از روحانيت ، تحليل از 
 از مسألهء قدرت و هژموني انقالب ، و تحليل) و سمتگيري هاي سياسي احتمالي آن(خرده بورژوازي 

او .  ، بسياري از انقالبيان چپ فاقد آن بودند۵٧هوشياري هايي دارد كه حتا ده سال بعد ، در انقالب بهمن 
: در رأس جنبشهاي آزاديخواهي ايران اشاره مي كند و مي نويسد» ضعف ، و احياناً فقدان طبقات اصلي«به 

ي تواند در رهبري انقالبات ملي ، ضد استعماري ـ ضد ارتجاعي ، و طبقاتي ، هرگز نم. . . خرده بورژوازي «
تا استقرار ريشه اي انقالب پيش رود؛ و لذا هرگز نمي تواند سامان دهندهء يك تحول و دگرگوني اساسي 

له زيرا بينش و ديد طبقاتي آن ، و در نتيجه رسالت مبارزاتي اش حداكثر، و حداكثر در مرح. و عمقي باشد
اي از تحول به پايان مي رسد كه تحول ، سازندگي هاي اصولي و بنياني خود را تازه مي خواهد شروع 

 )۵٩همان ، ص (» .كند
 

در صفحات آغازين كتاب جنگل ، نكاتي دربارهء روحانيت ، نقش آن در جنبش مشروطه ، وابستگي هاي 
ديده مي شود كه از تيزي و  » ني آنشبكه بندي سازما«طبقاتي و سمتگيري هاي سياسي آن ، و نيز 

با وجود همهء اينها، هنگامي كه به ). ۵٣ - ۵٠ ، صص ۴٩همان ص (هوشياري شعاعيان حكايت مي كند 
 :جنبش جنگل مي رسيم ، او نظر قاطعي ابراز مي دارد و مي نويسد

 
ناسب ترين پزشكي استقالل جنبش جنگل در همه حال به مثابه با صالحيت ترين قاضي انقالب ايران و م«

جنگل در همه حال به درستي اين حق را كه يگانه . كه نبض جامعه را در دست دارد ، جداً قابل اتكا است
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رهبري و يگانه طبيبي است كه مي بايستي اين يا آن دارو را براي مريض خود ، جامعه  ، تجويز كند ، حفظ 
ا كارشناسان خارجي را نخورد؛ و در همه حال نيز ي. . . عناصر و جناحهاي داخلي . . . كرد و هرگز گول 

صحيح ترين، دقيق ترين ، و خواناترين شعارها ، و برنامه . . . جناح اصلي جنگل يعني جناح ميرزا كوچك 
 )١٢۶همان ، ص (» .ها را طرح و دنبال كرد

 
كيفيت روحي  «ميرزا كوچك خان است و يا» تربيت ذهني عارفانهء«و اگر هم ضعفي در جنبش بود ، در 

، و در كل ، كمبود ) ١٢٧ص (» مردم گيالن كه نسبت به مردم آذربايجان و تبريز ، مردماني آرام ترند
 )١٢٨ص (» .ميرزا كوچك خان بيش از حد دل رحم و مهربان بود«: خشونت انقالبي در رهبري جنبش 

 
 از كتاب جنگل تا سياهكل

زيرپا گذاشتن اصول قرارداد اوليه : اين اقدامات مي ديدشوروي به جنبش جنگل را در » خيانت«شعاعيان 
حزب » چپ«عليه ميرزا و ياران اش با كمك عناصر » كودتا«ميان ميرزا كوچك خان و شوروي، اقدام به 

چرا دولت سوسياليستي اكتبر ، زير رهبري لنين ، مي . عدالت و سرانجام سازش با انگلستان و رضاشاه
شوروي با انگستان و تأييد حكومت مركزي ايران تنها » سازش« شعاعيان براي بايست اين گونه عمل كند؟

 - ٣۵۶صص (تمايل به داشتن روابط تجاري با امپرياليسم بريتانيا و دولت ايران : يك دليل ارائه مي دهد
٣۶۵.( 

 
يخ ايران روشن بود كه شعاعيان ، با ابزاري اندك ، جسورانه به جستجوي يكي از پيچيده ترين فصلهاي تار

و شوروي پرداخته بود و تصور اينكه پاسخ همهء ابهام ها وبغرنجي هاي اين فصل را مي توانست فراهم 
به ويژه  با تجربه اي كه . كتابي تفكرانگيز است» كتاب جنگل«با اين همه، . آورد ، به دور از واقعبيني است

ظات شعاعيان درمورد انقالب در كشورهاي اخير ايران پشت سر گذاشته ايم، مالح» انقالب اسالمي«ما طي 
توسعه نيافته، مسايل برنامه اي حداقل و حداكثر، رهبري و نقش فرهنگ مذهبي ، تشكيل جبهه و تاكتيك 
هاي كمونيست ها در قبال هژموني غيرپرولتري ، نقش آگاهي ملي گرا و روانشناسي توده ها ، در مقابل 

» كتاب جنگل«. اري مطالب ديگر، هنوز سوآل برانگيز و جالب اندانقالب مداوم به سوي سوسياليسم و بسي
 به تعداد پانصد نسخه در تهران به چاپ رسيد اما در آخرين لحظه ، به هنگام پخش از جانب ١٣۴٩در بهار 

بدين نحو، اثري كه در زمان خود مي توانست در محافل چپ بسيار بحث انگيز تلقي . دولت توقيف شد
 .نفكران ايران نرسيدگردد به دست روش

 



Abdee Kalantari       Intellectuals, Enlightenment, and Revolution      December 2008 84 

: با به پايان بردن كتاب جنگل ، شعاعيان خود را با طنين رعدآساي ديگري از سوي جنگل رويارو يافت
آغاز جنبش مسلحانهء چريكي به وسيلهء روشنفكران فدايي ، نقطهء پاياني گذاشت بر يك دورهء . سياهكل

 .سرخوردگي و انزواي روشنفكران چپ
 

 اش كه در اين دوران ، جسته گريخته خود به اقدامات تروريستي در تأسيسات شعاعيان و گروه كوچك
 ، در صدد تدوين تئوري انقالب مسلحانه هم ١٣۵٠ تا ١٣۴٧صنعتي اقدام كرده بودند، ميان سالهاي 

ثمرهء كوشش شعاعيان در اين مسير بود و در اين لحظهء تاريخي ، » انقالب«كتاب مفصل . برآمده بودند
 . مي بايست دروازهء همكاري او را با فدائيان خلق بگشايدمنطقاً 

 
» مبارزه مسلحانه هم تاكتيك هم استراتژي«و ) اميرپرويز پويان(» رد تئوري بقا«در كنار » انقالب«كتاب 

، از اولين كوشش هاي تدوين تئوري انقالب ايران مطابق با مشي مبارزهء  مسلحانهء ) مسعود احمدزاده(
نسبت به چگونگي آغاز شدن ) والونتريست(مهمترين ويژگي اين مشي ، درك اراده گرايانه . پيشتاز است

كمونيست ها نبايد چشم براه زماني باشند كه پرولتاريا خود به سوي «: به گفتهء شعاعيان. پروسهء انقالبي بود
د و بدين سان كمونيست ها بايستي خود آغازگر انقالب كمونيستي و كارگري باشن. انقالب كشيده شود

 ).٢٢۶ص » انقالب«كتاب (» .طبقهء كارگر را به انقالب بكشانند
 

براي شعاعيان حزب سياسي و سازمان نظامي ـ ارتشي دو هويت و موجوديت مستقل از يكديگر نبوده بلكه 
 اين انديشه ، كه در هنگامهء جنگهاي مسلحانه ، درست است ، در بينش اراده). ٣٩ص (يكي و همان بودند 

او مي پنداشت كه حزب يا سازمان پيشتاز ، به مثابه يك .  گرايانهء شعاعيان به نتايج نادرست مي انجامد
طبقه و توده را به «سازمان جنگي ، همواره مسلح ، بايد پيشاپيش ، آغازگر مبارزهء مسلحانه گردد و سپس 

 :»انقالب بكشاند
 
اند و مي بايد تا زمان قيام يا خيزش خود بخودي توده و آيا حزب طبقهء كارگر و پيشتاز طبقه ، خود مي تو«

طبقهء كارگر ، از آغازيدن جنبش مسلحانه ، از نطفه گذاري انقالب بپرهيزد؟ و تنها به اين دلخوش كند كه 
پس  حزب طبقهء كارگر ! يگانه راه رستگاري انقالب است؟ مسلماً نه: به طبقهء كارگر و توده مژده دهد

اپيش انقالب را با نيروي خود، منتها از مرحلهء نطفه اي آغاز كند و در پويش همين جنبش بايستي خود پيش
 )۴٠ص » انقالب«كتاب (» .مسلحانه ، طبقهء كارگر و توده را انقالبي كند و به انقالب بكشاند
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 مرحلهء نطفه اي انقالب ــ قبل از قيام
 مدتها پيش از فرارسيدن وضعيت انقالبي و قيام ، استدالل شعاعيان آن بود كه نيروي سركوب رژيم حاكم ،

نبرد را بر سازمان پيشاهنگ تحميل مي كند و حزب انقالبي بناگزير بايد همواره مهياي جنگ مسلحانه 
جنگ مسلحانهء پيشاهنگ برنمي خيزد ، زيرا شروع آن تنها » آغازگري«از همين گفته بخودي خود . باشد

 اما مهمتر از هرچيز اين نكته است كه شعاعيان ميان آغاز جنگ مسلحانهء .موكول به آغاز قهر دولتي است
 .آن رابطه اي خود بخود و بديهي مي ديد» توده اي شدن«پيشاهنگ و 

 
او نمي پنداشت كه يك حركت هستهء پيشرو در دوران ركود، به انزواي بيشتر آن از هرنوع عمل توده اي 

اين بن بستي بود كه سازمان چريك هاي .  نقشي برجا نخواهد گذاشتمي انجامد و در انفعال توده ها ، هيچ
فدايي خلق را از مشي احمدزاده ـ پويان به سمت تئوري بيژن جزني سوق داد ، و از آنجا نيز با شكست 

 .عملي اين تئوري ، به كنار نهادن يكبارهء ديدگاه جنگ مسلحانهء پيشتاز
 

ـــ نه مكان كار » مدرسهء آگاهي طبقاتي«هي طبقاتي شود ـــ شعاعيان آنچه را كه باعث باالرفتن آگا
كارگران ، نه اتحاديه هاي كارگري و مبارزات روزمرهء صنفي ، نه كار ترويج و تبليغ در كارخانه ، بلكه 

طبقه است ، اما » گمگشتگي«و » ناكارگري«براي او كار در كارخانه . منحصراً خود پروسهء انقالبي مي داند
ارگر از كارخانه و پيوستن اش به جنبش مسلحانه تضمين دهندهء باالرفتن آگاهي كارگري و جدايي ك

شعاعيان در نظر نمي گرفت كه كارگران، چنانچه مدتي طوالني از ). ۶٨-۶۵همان صص (طبقاتي اوست 
رژوازي نخواهند بود و به مرتبهء قشرهاي حاشيهء شهري يا خرده بو» پرولتر«محيط توليد دور باشند ديگر 

 .ورشكسته سقوط كرده ، شكل مبارزه و آگاهي آنها نيز متناسب با اين موقعيت پسرفت خواهد كرد
 

همه جا صحبت از انقالب كارگري است اما . صحبتي از مرحلهء انقالب به ميان نمي آيد» انقالب«در كتاب 
كه آيا مرحلهء انقالب به آن بحث تئوريك كه چندي بعد ميان نيروهاي چپ ايران  درگرفت بر سر اين

فقدان اين بحث نزد شعاعيان تلويحاً به معني رد . ايران دموكراتيك است يا سوسياليستي، پرداخته نمي شود
شعاعيان مي پنداشت كه . است ، هرچند در اين باره نيز صحبت آشكاري نمي شود» مرحله اي«انقالب هاي 

ت ، آنچه آماده نيست شرايط ذهني ، يعني فقدان در عصر ما شرايط عيني انقالب در همه جا آماده اس
او در . و تعويق انقالب در هرجا ، ناشي از كمبود همين عامل است. رهبري استراتژيك در انقالب است

بحثي دربارهء ملت ها و مرزهاي ملي ، وجود تاريخي اين مرزها را ، از آنجا كه به خواست بورژوازي انجام 
نامد و از اين واقعيت نتيجه مي گيرد كه انقالب پرولتري پس از وقوع در هر پذيرفته ، غيرپرولتري مي 
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» الينقطع«هر انقالب پس از پيروزي ، ). ٢٣٧ و ۴۴صص (كشور مي تواند و بايد از مرزهاي ملي فراگذرد
 .به  پيروزي برسد» دهها و دهها سال انقالب جهاني«، تا طي » به كشور ديگر كشانده مي شود«، 
 
ه انقالب در چارچوب مرزها زنداني شود ، دير يا زود ، به هر رو، اندك اندك ، دگرديسي هرآين«

 ). ۴۴همان ص (» .ناكارگري پيدا مي كند و به پديده اي ضدانقالبي نيز دگرساني مي پذيرد
 

 طبقهء: در چنين بينش اراده گرايانه اي ، فقدان عظيم درك اقتصاد سياسي سوسياليستي به چشم مي خورد
كارگر پيروزمند در يك كشور، كه مي خواهد انقالب را به فراسوي مرزهاي خود بكشاند ، در درون 
مرزهايش و براي دهه ها ، چه نوع نظام اقتصادي خواهد داشت؟ چه نوع توليد اجتماعي و برنامه ريزي 

تصادي رو به فزون مركزي؟ چه مكانيسم هايي براي بازتوليد گستردهء سيستمي كه بايد ـــ در عين رشد اق
ـــ همزمان به تغيير كيفي نيز نايل آيد؟ چه مكانيسمي براي گذار از سوسياليسم به كمونيسم؟ شكل دولت 
انتقالي چه بايد باشد؟ رابطه اش با حزب و دولت چيست؟ رابطه اش با شوراها ، با بنگاههاي اقتصادي خود 

 .گر حرفي براي گفتن نداردمختار چگونه است؟ شعاعيان به همين جا كه مي رسد دي
 

 واكنش فداييان و استالينيست ها
يكي شده ، ) گروه نادر شايگان شام اسبي( شمسي ، مصطفي شعاعيان با گروه ديگري ۵١ و ۵٠در سالهاي 

از ديدگاهها ، اصول . تشكيل مي دهند» جبههء دموكراتيك خلق«يك سازمان كوچك چريكي به نام 
شعاعيان را مانيفست آن » انقالب«ناگزير بايد كتاب . نوشته اي در دست نيستنظري ، و فعاليت اين گروه 

به » جبهه«به دنبال لو رفتن و شهادت نادر شايگان و ياران اش ، مصطفي شعاعيان و بقاياي . تلقي كرد
ه اما به عنوان اقليتي معترض و طبعاً منزوي نگهداشت). ١٣۵١خرداد (سازمان چريكهاي فدايي مي پيوندند 

 . شده
 

نقد : شعاعيان عالوه بر تبيين مشي مسلحانهء پيشتاز ، با هدف ديگري نيز نوشته شده بود» انقالب«كتاب 
شعاعيان با به پايان بردن كتاب جنگل ، به اين نتيجه رسيده بود كه رفتار شوروي با جنبش جنگل نه . لنينيسم

و نيز دگرديسي انقالب اكتبر تحت رهبري لنين پديده اي اتفاقي، بلكه ريشه در تمامي پروژهء بولشويسم 
 .داشته است

 
او از آنچه خود . مي كند» لنينيسم«متوجه ) »خائنانه«، » ننگين«(شعاعيان حملهء خود را با عباراتي تند و تلخ 

، گاه » همزيستي مسالمت آميز«گاه آن را مساوي با اصل : آن را لنينسم مي نامد تعريفي به دست نمي دهد
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او . مي پندارد» سوسياليسم در يك كشور«دف با روابط خارجي دولت شوروي ، و گاه همان نظريهء مترا
تا پايان مردود مي شمارد زيرا با تئوري جنگ ) ١٩٠٣(تمامي استراتژي بولشويسم را از زمان تشكيل آن 

ين پس از اكتبر اما لنين مورد حملهء او ، در اساس لن). ٨١-٧٩صص (مسلحانهء پيشتاز همخواني ندارد 
آنچه ) ٢۶٠همان ص (» . رخ داد١٩٢٠در حوالي . . . دگرديسي لنين به انديشمندي ضد انقالبي «: است

) انترناسيونال كمونيستي(» كومينترن«مورد اعتراض شعاعيان است آن است كه حزب كمونيست شوروي و 
رنماي انقالب جهاني را به فراموشي با اردوگاه سرمايه ، دو» همزيستي مسالمت آميز«با پيروي از سياست 

و آنگاه بي آنكه خود را ). ٢٩ص (سپردند و تن به همكاري با جبههء ضدانقالب كشورهاي ديگر دادند 
چهره . . .«: با مباحث و مواضع مطرح شده در كنفرانس هاي كومينترن آشنا نشان دهد، نتيجه مي گيرد كه 

ك گاهي نيست كه چين مي نماياند، و كوبا نيز همين را اي كه ديرگاهيست شوروي نشان مي دهد، اند
 )٢١همان ص (» .نمايان خواهد كرد

 
ميان او و حميد مؤمني جدالي . كتاب انقالب مصطفي شعاعيان با واكنش شديد چريكهاي فدايي روبرو شد

 ريز نظري درگرفت ، با لحني به شدت خصمانه ، كه ثمرهء آن دو كتاب ، متجاوز از ششصد صفحه چاپ
مؤمني بر بسياري از كاستي هاي سياسي و تئوريك شعاعيان انگشت نهاد، و همزمان بسياري از ! شد

من به اقتضاي حجم اين مقاله به مناظرهء اين . محدوديت هاي فكري خود فداييان را نيز به نمايش گذاشت
راي آوردن آثار شعاعيان در دو نمي پردازم ، اما آنچه جا دارد به ياد آورده شود، و يكي از داليل من ب

زمرهء ميراث چپ ماركسيست در ايران ، نكته اي است كه رخسار اين روشنفكر را در ميان همهء چهره 
آن سالها يگانه مي كند، يعني شناخت از پديدهء استالينيسم در بعدهاي سياسي ، فرهنگي ، و » انقالبي«هاي 

 .نيز در بعد روانشناسي فرد انقالبي
 

  استالينيروشنفكريِ
اين شناختي فورموله شده و رسميت يافته نبود ، بلكه ناشي از تالقي منش و روحيهء حساس مصطفي 

، در نوشته هايش » واكنشي«شعاعيان با جزميت گرايي بسياري از انقالبيان بود كه ، به گونه اي غيرمستقيم و 
زوه ها و نوشته هاي سياسي چپ ، برخالف شيوهء خشك و آموزگارانهء بسياري از ج. انعكاس مي يافت

در هرصفحه از هرآنچه شعاعيان نوشته ، بي اغراق ، سادگي و صميميتي تبدار موج مي زند كه از امتياز 
بزرگ اخالقي و سياسي او بر مي آمد ، يعني حقيقت جويي ، پرهيز از دگماتيسم و برخورد خالق و توأم با 

 .مونيسماعتماد به نفس با تئوري ها و تاريخچهء ك
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طبقهء كارگر به درستي مي داندكه تيرباران كردن مغزها به بهانهء زيان بخشي انديشه «: شعاعيان مي نويسد
ها، خود به سهم خويش گواه درماندگي در برابر منطق نيرومندي است كه نيرومنديش از نيروي تاريخي 

تخوانبندي منطق و فرهنگ خود از يكسو و متكاملتر آن تروايده است و از آنجا كه پرولتاريا به استواري اس
همان ص (» .فراز تاريخيش از سوي ديگر آگاهي دارد، پس هرگز از برخورد انديشه ها هيچ دهشتي ندارد

۶٨( 
 

او با كنجكاوي جمالت و . براي شعاعيان هيچ متني ، ولو از كالسيك هاي ماركسيستي ، متني مقدس نيست
او از معدود روشنفكران . د و ارزيابي خودش را از آنها اعالم مي داردواژه ها را مي درد و تجزيه مي كن

آغازين جنبش چپ است كه مستقل مي انديشد ، از هيچ رهبر بزرگ انقالبي بت نمي سازد، و از همين جا 
 نيز مي تواند پاره اي از كاستي هاي انقالبيان بزرگي نظير لنين را ببيند ، و يا متوجه جايگاه واقعي ديگر

 .شخصيت هاي تاريخي اكتبر باشد
 

به تبع همين روش ، در جايي كه حميد مؤمني در دفاع از استالين به تاريخ رسمي چاپ شوروي و قانون 
اساسي آن كشور استناد مي كند ، و در عوض تاريخدانان برجسته و متعهدي چون آيزاك دويچر يا اي اچ 

مي نامد، شعاعيان نسبت » كارشناس امپرياليسم«، و » وتسكيالشخور جنازهء تر«، » روشنفكر ليبرال«كار را 
به تاريخ واقعي شوروي و بغرنجي آن حساسيت بيشتري به خرج مي دهد ، هرچند خود او نيز به سبب 

تنش ميان او و فداييان بر سر كتاب . كمبود منابع در آن زمان ، به يكسويگي هاي ديگري درمي غلطد
پنج نامهء سرگشاده به «. ك. ر(يگر او را به جدايي از چريكهاي فدايي كشاند و بسياري مسايل د» انقالب«

 .در سال شهادتش ، او به كلي از جنبش فدايي بريده بود). »چريكهاي فدايي خلق ايران
 

 زخم انزوا ، زبان تنهايي
و براي ابراز يكي از موارد اختالف مصطفي شعاعيان با انقالبيان ديگر ، سبك نوشتاري و زباني بود كه ا

ترويج مي » انديشه و هنر«الگوي اين زبان نحوهء نگارشي بود كه در نشريهء . ديدگاههايش برگزيده بود
نثري كه ظاهراً تأكيد بر فارسي سره نويسي و اجتناب از عربي گرايي داشت ، اما با افراط در اين راه ، : شد

 ، با استفاده از سينتاكس زبان انگليسي بجاي با نبش قبر واژه هاي مرده به جاي كلمات سادهء روزمره
جمالت ، بدون هيچ ضرورتي ، يك زبان اختراعي متظاهرانه به » ترجمه وار«فارسي ، و در نتيجه حالت 

وجود آورده بود ، كه بيشتر از آنكه نشان دهندهء نيازي فلسفي براي بيان باشد ، حاكي از تكروي 
 .نويسندگان اش بود
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ي اشاره مي كند كه او با تأثيرگرفتن از احمد كسروي به اين شيوهء نثر گراييده ، اما شعاعيان در جاي

انديشه «حقيقت آن است كه ، گذشته از وامگيري بعضي از واژه هاي كسروي ، او زبان اش را تماماً مديون 
فصل كتاب از اين نيز بگذريم كه كسروي هرگز بر سر هربخش  و . (وسردبير آن ناصر وثوقي بود» وهنر

اش گفتاري از پيامبر يا امام ، از نهج البالغه يا قرآن نمي آورد ـــ كاري كه در فضاي روشنفكريِ 
 !)به نظر مي رسيد» خالف جريان«و » شيك«ماركسيستي آن دوران 

 
در همان سالها اين سياق نوشتاري ، مورد تمسخر نويسندگان و مترجماني بود كه به طور جدي در راه 

روشن بود كه . فق زبان فارسي در پهنهء واژگاني و بيان فلسفي و جامعه شناختي تالش مي كردندگسترش ا
 .براي يك انقالبي حرفه اي و مروج كمونيست ، اين زبان تا چه حد مي توانست وخيم و انزوا آَور باشد

 
نشانه اي از تكروي آزادمنشانهء زبان او ، به گونه اي نمادين، . اما انزواي شعاعيان ناشي از زبان ويژهء او نبود

درست به همين . مبارزي بود كه نمي خواست تسليم استالين زدگي آن روزِ جنبش كمونيستي ايران شود
و ضدكمونيستها را تكرار مي كند ، كه كتابهايش در رژيم »  ساواك«دليل ، به او اتهام زدند كه حرفهاي 

كه اين اتهام را حزب توده در آن سالها به خود چريكهاي جالب اينجاست (شاه به راحتي قابل چاپ هستند 
به {ياد مي كرد كه چگونه تروتسكي »  يك انقالبي اسپانيايي«حميد مؤمني با تمجيد از !). فدايي مي زد

رامون مركادر ، استالينيست ، به حلقهء داخلي تروتسكي در [را كشت » دشمن كينه توز پرولتاريا«} قول او
، بدون اينكه حتا اشاره اي به نابودي ميليونها .] فوذ  و با تبر فرق سر او را دو نيمه كردتبعيد مكزيكو ن

آيا اين بود رفتاري كه . شهروند شوروي ، از جمله يك ميليون كمونيست ، به دست استالين بكند
صيت ، كمونيست ها در قبال همرزمان كمونيست ولي ديگرانديش خود اتخاذ مي كردند؟ بهتان ، ترور شخ

نشخوارگر حرفهاي «تهديد يا حذف فيزيكي؟ لجن مالي همرزمي كه تا ديروز رفيق بود ، بناگهان به عنوان 
؟ شايد از همين رو بود كه مصطفي شعاعيان ، در عزلت گزيني كوچك خان جنگلي از پس »امپريالسم

اين شعر نيما را زمزمه مي ياران ، بازتابي از تنهايي خود مي يافت ، و از زبان دل كوچك خان » خيانت«
 ///» . . . به كجاي اين شب تيره بياويزم قباي ژندهء خود را «كرد كه 

 
 :منبع

، بهار ٣-٢، شماره )ويژه روشنفكران ايران(» كنكاش ـ در گسترهء تاريخ و سياست«، نشريهء » سه چهرهء ماركسيسم در ايران«عبدي كالنتري ، 
  . ميالدي١٩٨٨ شمسي و ١٣۶٧
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 نيزندا
 سـهسه چهرهء ماركسيسم درايران ـ 

 
 نوشتهء عبدي كالنتري

 
بيهوده نيست كه هنوز در درون اردوگاه جنبش ضد استعماري ايران، از آغاز تا «

به اكنون ، انديشمندي انقالبي و پژوهنده اي اجتماعي كه ارزش و توان 
ه نشده همسنگي با ديگر انديشمندان و نوآوران جهاني را داشته باشد، آفريد

است؛ و درخشان ترين چهره هاي آن همچنان كساني چون شهيد باب ، شهيد 
 ». . .آقاخان كرماني، شهيد كسروي ، و شهيد اراني هستند 

 )١٣، ص » انقالب«(مصطفي شعاعيان 
 

آن نيروهاي . ، فقر تئوريك وجه بارز جنبش چپ ايران بود) ١٣۵٧انقالب (در سالهاي پيش از قيام بهمن 
هيچ تئوري .  كه دنباله رو قطب بندي هاي جهاني نبودند بيش از همه از اين فقر رنج مي بردندسياسي

نسخه هاي موجود لنينسم . اي براي بكار بستن در شرايط ويژهء ايران پيش روي آنها نبود» حاضر آماده«
پايان تئوري اش را حزب توده، چونان هميشه، منبع بي . روسي و چيني نيز حاميان معتبري در ايران نداشت

رقابت دو اردوگاه ، «مي گرفت و فورمولهاي ) ايدئولوگ هاي حزبي(هاي شوروي » آكادميسين«از 
را » انقالب دموكراتيك ملي، جبههء متحد خلق، جمهوري دموكراتيك ملي، و راه رشد غيرسرمايه داري

نيز با » سوسيال امپرياليسم روسيه«از ديگر سو، پيروان نظريهء . همچون نسخه هاي جاوداني موعظه مي كرد
چشمداشت به انديشهء مائوتسه دون رهبر چين كمونيست، بي توجه به تحوالتي كه در دههء چهل و پنجاه 

ايران ، جامعهء نيمه «شمسي در پهنهء اقتصاد و سياست ايران صورت پذيرفته بود ، با تحليل هايي نظير 
محاصرهء شهرها از طريق «، جنگ توده اي طوالني و » نوين«يك ، انقالب دموكرات» مستعمره ـ نيمه فئودال

 .، مدعي به كارگيري خالق ماركسيسم در ايران بودند» روستا
 

طرفه اين بود كه مدعيان اين تئوري هاي وارداتي ، در تمام سالهايي كه به حرافي هاي مطول در اين زمينه 
تنها پس از . نمي نمي ديدندده تئوري ها و برنامه شانها مي پرداختند ، هيچ تدارك عملي در راه پياده كر



Abdee Kalantari       Intellectuals, Enlightenment, and Revolution      December 2008 91 

زير بغل گرفته ، از گرد » برنامه«انقالب بهمن بود كه هريك ، چون توريست هايي از سرزمين هاي ديگر، 
 .راه رسيدند

 
در چنين زمينه اي بود كه اهميت بي اندازهء تئوري و عملي كه مستقيماً از تحليل تحوالت ساختاري 

ران برمي آمد، به همراه جمع بندي مبارزات داخلي ، ارزيابي مستقل از اوضاع جهاني و منطقه اي جامعهء اي
از اين ديدگاه كه به مسأله بنگريم، . ، در عين درنظر گرفتن تجارب انقالبهاي جهاني، خود را بارز مي سازد

ه در مقام نظريهء پرداز بايد پذيرفت كه در طول دو سه دههء پيش از انقالب بهمن، تنها يك تن است ك
 . اصيل و طراح استراتژي در جنبش چپ ايران چهره مي نمايد

 
اهميت و شگفتي اين واقعيت هنگامي دوچندان مي شود كه در مي يابيم كارنامهء او در پس ديوارهاي 

شت ياددا«تمام نوشته هاي او ، گونه اي . زندانهاي شاه ، در فواصل شكنجه و مصائب ، پديد آمده است
، ) نه تبعيدي هاي چپ در خارج از كشور(اند كه براي تنها جنبش چپ واقعاً موجود در ايران » هاي زندان

 . بنيادهاي تئوريك فراهم آورد
 

 انقالبي حرفه اي
كار انقالبي و . بيژن جزني بيش از هرروشنفكر كمونيست همدوره اش شايستهء نام انقالبي حرفه اي است

 ٣٢ مرداد ٢٨فكرانه اش از همان ابتداي جواني ، در جريان و پس از كودتاي سياسي او با كار روشن
، در دوره هاي متناوب زندان و فعاليت ) سازمان جوانان حزب توده ـ سازمان دانشجويان جبههء ملي(

 . زيرزميني سالهاي بعد، تا هشت سال پاياني عمرش در زندان ، بهم سرشته بود
 

 شمسي، جزني مي تواند ۵٠هء انقالبي اواخر سالهاي سي تا آغاز دههء در فاصلهء گسست تداوم تجرب
پيش از . ي براي جمع بندي تئوريك و عملي در جنبش چپ ايران تلقي گردد» حلقهء پيوند«همچون 

، عالوه بر كار مخفي ، او در سازماندهي مبارزات علني نظير ١٣۴۶افتادن نهايي به زندان در زمستان 
ـ سياسي دانشجويان ، يا تظاهرات خياباني مردم  شركت داشت و همزمان به طرح و فعاليت هاي صنفي 

پاسخ دهيِ مسايلي پرداخت نظير نوع تشكيالت نويني مستقل از حزب توده ، وحدت چپ ماركسيستي، 
نحوهء همكاري با جناح چپ جبههء ملي ، تدوين استراتژي با عطف توجه به انقالبهاي كوبا ، چين، و 

 .، و تدارك مبارزه مسلحانهالجزاير
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در فاصلهء آغاز جنبش مسلحانهء چريكهاي فدايي تا . اما تنها در زندان بود كه اوج كار جزني به ثمر نشست
زمان شهادت اش ، نوشته هاي زندان او به طور سيستماتيك ، در چشم انداز تاريخي جامعهء ايران ، 

 . را پي ريزي كردبنيادهاي نظري جنبش نوين كمونيستي در آن زمان
 

 منش روشنفكري جزني
 ١٣۵۶به تدريج تا سال »  بهمن تئوريك١٩«نوشته هاي جزني ، كه در خارج از كشور به شكل جزوه هاي 

انتشار يافت ، شايد به خاطر اضطرار موقعيت زندان و خطير بودن پيامي كه منتقل مي كرد ، فاقد آن بي 
از مردي كه حساسيت . حيه ومنش شخصي او راه پيدا كردواسطگي است كه بتوان از خالل آن به رو

برخالف نوشته هاي . شعرگونه اش در نقاشي هاي انتزاعي او بازمانده ، در اين نوشته ها خبري نيست
بهرنگي ، مصطفي شعاعيان ، يا اميرپرويز پويان، نثر جزني از رنگ هاي تند عاطفي ، از خشم يا طعنهء 

آن تنش هميشگي روان يك روشنفكر انقالبي ، ميان بي .  پرشور تهي استاخالقگرايانهء يك انقالبي
گويي جزني . قراري فردگراي رمانتيك ، و خردگرايي سردِ تحليلگر ، در آثار او سركوب شده است

برخود مجاز ندانسته كه بعد هنرمند شخصيت اش را با نوشته هاي سياسي اش درآميزد؛ و اين جاي دريغي 
 .است

 
وشته هاي بيژن جزني بر مسايل تاريخي ، اقتصادي ، سياسي ، و جامعه شناختي است و برخالف تأكيد ن

فلسفهء «(نوشته هاي بسياري از روشنفكران انقالبيِ جنبش ، به كلي بافي هاي شبه فلسفي آلوده نيست 
» از خود بيگانگي«. . . » كاذب«، آگاهي » ماده«. . .حكم مي كند » قوانين ديالكتيك«. . . مي آموزد » علمي

همينطور از عصبيت و پرخاشگري بي مورد، گرد و خاك كردن و ). و انشانويسي هاي مرسوم آن زمان. . 
اپورتونيست ها ، ريويزيونيست ها ، ليبرالها و عوامل بورژوازي در صفوف «در مورد » چريكي«رجزخواني 

 اي است براي تحمل و سعهء صدر يك از اين لحاظ جزني نمونه. در اين نوشته ها خبري نيست» خلق
همين بيانگر شهامت اخالقي و مدني . روشنفكر واقعي كه تمايل به گفت و شنود دارد و انتقاد پذير است

در نوشته هاي او بارقه اي از يك شخصيت اقتدارگرا و سركوبگر ديده نمي شود؛ و اين . واالي جزني بود
 .بارزان سالهاي بعد دوچندان مي كندجنبه نيز غَبن جاي خالي او را در صفوف م

 
 حوزه هاي تحليل
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) تحليل جامعه شناختي از تحوالت ايران ؛ ب) الف: نوشته هاي بيژن جزني سه حوزهء عام را دربر مي گيرد
فورمولبندي مشي مبارزه مسلحانه، مراحل ، هدفها، ) تحليل اقتصادي رشد سرمايه داري در ايران ؛ ج

 .نتاكتيك ها و شعارهاي آ
 

، بسياري از مبارزان چپ به درك ضرورت مبارزه ١٣٣٢ مرداد ٢٨پس از شكست جنبش ملي در 
خصلت فئودالي رژيم و شورش هاي پراكندهء دهقاني ، روستاهاي ايران . مسلحانه با رژيم شاه رسيده بودند

در اوايل دههء . ترا نزد مبارزان به مثابه يكي از كانونهاي بالقوهء شروع انقالب قهرآميز برجسته ساخ
 ، به دنبال اختالف ميان چين و شوروي و جدائي طرفداران مائو از حزب توده ، اين برداشت قوت ١٣۴٠

 .بيشتري پيدا كرده بود
 

پيش از آنكه مبارزان چپ از حرف . درست در همان زمان بود كه شاه اصالحات ارضي خود را آغاز كرد
و پايگاه انقالب تبديل سازند، » مناطق آزاد شده« به ادعاي خود به به عمل روي آورند و روستاهاي ايران را

حذف مناسبات ارباب ـ رعيتي ، گسترش خرده مالكي و سپس سرمايه داري صنعتي در روستاها ، سيماي 
پس از به پايان رسيدن دوران كوتاه مبارزات علني . طبقاتي و پتانسيل انقالبي روستايئان را متحول كرد

 . اين روند سرعت بيشتري گرفت ، ۴٢-١٣٣٩
 

، هنگامي كه بيژن جزني و سه تن ديگر گروه خود را تشكيل دادند ، هنوز نابودي ۴٢در اوان سال 
از اين رو، اين گروه مشي خود را . فئوداليسم همچون وظيفهء اصلي يك انقالب دموكراتيك جلوه مي كرد

تعيين ) تحت تأثير دو تجربهء چين و كوبا(ر شهر سازماندهي نبرد مسلحانه در روستا و فعاليت چريكي د
، جزني در شمار نخستين انقالبياني بود كه ضرورت ارزيابي نويني از اصالحات ١٣۴۵اما در سال . كرد

 .ارضي و تأثير آن را بر استراتژي جنبش دريافت
 

رشد سرمايه داري در در سالهاي واپسين در زندان ، اين ارزيابي دقت بيشتري يافت و با تحليل جزني از 
 اين ارزيابي چه بود؟. ايران و خصوصيات جناح هاي طبقاتي جامعه كامل شد

 
 اصالحات شاهانه

و عوامل ) ركود اقتصاد فئودالي و انحطاط دستگاه اداري ـ سياسي مرتبط با آن(تركيبي از عوامل اقتصادي 
شيوهء اين .  اقدام به اصالحات ارضي بودداليل اصلي) منفعل كردن ستيزه جويي روستاييان و رعايا(سياسي 

امالك مالكان تا جاي ممكن بازخريد شد و بسياري از زمين هاي . اصالحات اما كامالً محافظه كارانه بود
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پس از آن دولت درصدد برآمد با ايجاد تعاوني هاي توليد و . پربارِ مكانيزه شامل قانون تقسيم اراضي نشد
ورزي براي بازار بيفزايد و خرده مالكي دهقانها را به مجراي توليد بزرگ مصرف ، بر كارآيي توليد كشا

 . اين كوشش ها نيز عمالً در چنبر بوروكراسيِ ركودزاي دولتي عقيم ماند. صنعتي سوق دهد
 

در نتيجه، برايند اصالحات نه فوايد اقتصادي، بلكه عمدتاً سياسي بود ، يعني حذف جناح مالك ـ تاجر از 
اين واقعيت چه . در اين كار موفقيت نصيب رژيم شده بود. منفعل كردن راديكاليسم روستاييحاكميت و 

 اثري بر تحليل سياسي جزني از استراتژي جنبش داشت؟
 

روشن شد كه حركت بي واسطهءراديكال از جانب روستائيان ممكن نيست و زمينهء جنگ مسلحانه از 
ين بود كه در مرحلهء بعدي ، موفقيت يا عدم موفقيت اما نكتهء مهم تر ا. روستا رخت بربسته است

به دنبال . اصالحات ارضي در شكوفايي اقتصاد كشاورزي سالهاي بعد ، بر اين ارزيابي تأثير مي گذاشت
نابودي اقتصاد معيشتي ، چنانچه سرمايه داري كوچك روستايي در چنگال بوروكراسي دولتي و كسادي 

ت با توليدات خارجي و كشاورزي بزرگ ، رو به شكست رود، خيل بازارِ محصوالت داخلي در رقاب
عظيمي از جمعيت روستا به شهر روي آورده و ارتش بالقوهء يك جنبش نوين شهري را تشكيل خواهد 

 .داد
 

، در زندان، به پتانسيل مثبت و منفي چنين ١٣۵٠بيژن جزني از نخستين كساني بود كه در اوايل سالهاي 
 و به دنبال آن به تحليل موقعيت ساختاري اقشار گوناگون خرده بورژوازي سنتي و جنبشي واقف شد ،

لومپن پرولتاريا، سمت گيري هاي محتمل ايدئولوژيك اين اقشار شهري ، نقش روحانيت در رابطه با آنها، 
 و حتا شباهت هاي احتمالي آن با جنبش هاي وسيع فاشيستي در سرمايه داري اروپا ، و موقعيت جنبش

ضد «اهميت بي اندازهء چنين تحليلي در ميان شور و احساسات . كارگري در قبال آنها دست زد
 .انقالب بهمن دفن شد» امپرياليستي

 
 تحليل رشد سرمايه داري در ايران

تحليل رشد سرمايه داري در ايران در آثار جزني بر اساس مدلي بود كه در اقتصاد سياسي توسعه ، به 
، » نظام جهاني سرمايه داري«به طور خالصه، طبق اين تئوري ، در درون . شهرت دارد» تئوري وابستگي«

بخش هاي توسعه نيافته كه به كشورهاي پيراموني موسوم اند ، سرمايه داري را به گونه اي ويژه كه مغاير با 
 . است ، از سر مي گذرانند» كالسيك«نمونه هاي سرمايه داري 
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ميان كشورهاي متروپول » مبادلهء نابرابر« شكل معيني از تقسيم كار بين المللي و در اين نظام جهاني، تحميل
فرض پيشين . از پيرامون به مركز است) نفت(و كشورهاي پيراموني ، باعث خروج مازاد ارزش و مواد خام 

 و تنها رسيده ،» زوال«اين تحليل آن است كه سرمايه داري امپرياليستي در كشورهاي پيشرفته به مرحلهء 
 .و مناطق پيراموني است» غارت جهان سوم«علت بقاي آن در قرن بيستم 

 
به سخن ديگر، طبق اين تئوري ، روند انباشت و خودـ گستري سرمايه ، افزايش مدام بارآوري كار و 
نوآوري هاي تكنولوژيك در كشورهاي اصلي سرمايه داري دچار ركود مطلق شده و دوام اين نظام در 

 . انداختن به مناطق توسعه نيافته استگرو چنگ 
 

است كه به وساطت سرمايه داران ) نئوكولونياليسم(طبق تئوري وابستگي ، اين شكل نويني از استعمار 
و سرمايه گذاري فزايندهء كمپاني هاي خارجي در اقتصاد ملي ) بورژوازي كومپرادور(ي داخلي » وابسته«

نظامي گري و طفيلي گري يك نظام بوروكراتيك و يك روبناي رشد اين روند، توأم با . عملي مي شود
را به زوال مي كشاند و بنا بر اين خصلت اصلي انقالب در اين » ملي«سياسي ديكتاتوري ، سرمايه داري 

 . كشورها همان ويژگي جنبش هاي آزاديبخش ملي عليه استعمار و امپرياليسم را دارا است
 

را كه » رشد بورژوازي در تجارت، صنعت ، بانكها و كشاورزي«دالي و جزني از يك سو الغاي روابط فئو
شده بود ، مي ديد، اما » رشد بي سابقهء طبقهء كارگر«و » گسترش همه جانبهء مناسبات سرمايه داري«باعث 

از سوي ديگر نتيجه مي گرفت كه تضاد اساسي جامعهء سرمايه داري ايران نه ميان كار و سرمايه، بلكه ميان 
در آثار او هيچ جا به مفاهيمي از قبيل انقالب پرولتري، گذار سوسياليستي ، انقالب . لق و امپرياليسم استخ

، » انقالب آزاديبخش خلق هاي ما«در عوض او همه جا از . سياسي مداوم، و از اين قبيل برنمي خوريم
انقالب دموكراتيك « ، و »جنبش ضد امپرياليستي ، ضد استعماري خلق«، » جنبش ترقي خواهان ايران«

 . صحبت به ميان مي آورد» خلق
 

بودن سرمايه داري ايران به زعم جزني، ناكارايي انباشت داخلي، كندي بازتوليد صنعتي، در » انگلي«داليل 
كنار ريخت و پاش ديوانساالرانهء دولتي و مصارف تجملي دربار ، سوق دادن درآمد نفت به مصرف 

اما از طرفي ديگر و به نحوي متناقض، . بود)  جمله حفظ دستگاه كارمندي سراسرياز(نظامي و غيرتوليدي 
 .جزني به رونق سرمايه گذاري هاي خارجي و گسترش شتابان آن در اقتصاد كشور اشاره داشت
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واقعيت . اين دوگانگي در تحليل قطعاً به ميزان زيادي بازتابي از دوگانگي رشد سرمايه داري در ايران بود
 بود كه از يك سو دربار با داشتن استقالل نسبي در قبال بورژوازي صنعتي ايران ، با اتكا به درآمد نفت اين

و ميليتاريسم، مي توانست از باال قيمومت خود را بر بورژوازي تازه پاي صنعتي تحميل كند و رابطهء باج 
ء اين انگل ساالري درباري، بورژوازي از سوي ديگر، با همه. ستانه و ارباب ـ خادم وار با آن برقرار سازد

ايران موفق شده بود زيربناي صنعتي و مسير بازتوليد گستردهء سرمايه را سامان بخشد؛ و به اين تعبير، هيچ 
 .وجود نداشت» كالسيك«تمايزي ميان سرمايه داري ايران و سرمايه داري به اصطالح 

 
» وابستگي«ء امپرياليسم بر توليد داخلي نسبت مي داد تا جزني اين جنبهء خاص نظام سياسي ايران را به سلطه

آگاهي ملي گرا در جنبش چپ ايران ، صِرف وجود شركت . بورژوازي صنعتي را مورد تأكيد قراردهد
رديف كردن نام اين شركت ها و درصد سهام شان . هاي خارجي را عامل همهء عقب ماندگي ها مي ديد

 تصور را به ذهن متبادر مي كرد كه ايران مورد چپاول و غارت خارجي ها در پروژه هاي صنعتي ايران ، اين
در ايران صورت نمي گرفت ، »  خارجي«خواننده گمان مي برد چنانچه سرمايه گذاري . قرار گرفته است

روشن نبود اگر اين سرمايه ها . ايران از رشد صنعتي سالم تر، نابرابري كمتر، و رفاه بيشتري بهره مي برد
اماً به سرمايه داران ايراني متعلق مي بود آيا نرخ استثمار و اضافه ارزش لزوماً كاهش مي يافت ، يا تم

 بازتوليد گسترده سريع تر رخ مي داد؟
 
مهمترين خطر اين «حتا جزني نيز اذعان داشت كه . نيز فرضيه اي اثبات نشده بود» خروج سود از كشور«

.  از كشور خارج مي شوند و منابع و نيروي كار را استثمار مي كنندسرمايه ها ، اين نيست كه بصورت سود
شركت هاي خارجي اغلب سودهاي هنگفت خود را در رشته هاي تازه سرمايه گذاري مي كنند و پنجه 

، بخش دوم ، ص » طرح جامعه شناسي«(» .خود را روي تمام رشته هاي بازرگاني و صنعتي فرو مي برند
۴٩( 

 
آيا واقعاً توليد سرمايه . ز در اين تحليل دخيل بودند كه اثبات نشده باقي مانده بودندفرضيات ديگري ني

داري در ايران منحصراً در صنايع استخراجي و يا مصرفي سبك خالصه مي شد؟ آيا بورژوازي ايران در 
يا صنايع سنگين داخلي سرمايه گذاري نمي كرد؟ آيا حقيقتاً تمام توليدات محصوالت مصرفي سبك، 

توليد كشاورزي ، از كشورهاي متروپول به كشورهاي جهان سوم منتقل شده بود ، و توليد اين كشورهاي 
 متروپول عمدتاً صنايع سنگين را دربرمي گرفت؟ 
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بود؟ سرمايه گذاري در صنايع سنگين ، با كمك كشورهاي بلوك » وابسته«بورژوازي ايران به چه تعبير 
با اين وابستگي انطباق مي يافت؟ وجود سرمايهء مشترك ، وارداتي بودن شرق و عمدتاً شوروي  چگونه 

كاالهاي اوليه و واسط صنعتي، چه تفاوت عمده اي در نحوهء انباشت سرمايه و سازماندهي نيروي كار 
 ايجاد مي كرد؟ 

 
ي بود كه بيشتر در خدمت ايجاد اين آگاهي سياس» وابسته«به نظر مي رسيد چنين تحليلي از سرمايه داري 

، مرحلهء مهمي از انقالب ايران از سرگذرانده خواهد شد » حاميان داخلي اش«تنها با قطع نفوذ امپرياليسم و 
بودن بخشي از سرمايهء در گردش اش نبود ، بلكه ويژگي هاي خود » خارجي«، حال آنكه مشكل ايران در 

بش دموكراتيك و انقالبي ايران، نخست اين تحليل مي پنداشت براي پيروزي جن. نظام سرمايه داري بود
خالص شد، آنگاه پس از اين مرحله و دوراني طوالني كه چگونگي » امپرياليسم و نوكران اش«بايد از شر 

با اين كار خصلت . و چشم انداز آن به كلي مبهم بود ، مرحله اي از انقالب سوسياليستي فرا مي رسد
يف داده مي شد ، تخفيفي كه به طور بالقوه مي توانست در ضدسرمايه داري يك انقالب دموكراتيك تخف

 . پهنهء استراتژي و تاكتيك هاي ائتالفي به نتايج سازشكارانه اي بينجامد
 

نبايد فراموش كرد كه يكي از داليل چنين تحليلي وجود ديكتاتوري شاهي در كشور ما بود كه در غالب 
را تحت الشعاع قرار مي داد يا استتار )  بر وسايل توليدو مالكيت خصوصي آنها(موارد تسلط طبقات معين 

مردم تحت ستم، در دوره هاي مختلف تاريخي، خود را مستقيماً با يك طبقهء خاص مثل فئودالها . مي كرد
و حاميان (يا سرمايه داران روبه رو نمي ديدند ، بلكه تنها مظهر واقعي و ملموس ظلم، يعني شاه و دربار 

 .ا دشمن اصلي خود تلقي مي كردندر) خارجي آنها
 

 طرح جامعه شناسي و استراتژي جنبش
در زمينهء » طرح جامعه شناسي و مباني استراتژي جنبش انقالبي ايران«كتابي كه بيژن جزني تحت عنوان 

كه دو فصل از (اين نوشتهء نسبتاً مفصل . تاريخ معاصر ايران نوشت ، در نوع خود نمونه اي يگانه است
 ١٣٢٠در برگيرندهء تحليلي از ساختارها و تحوالت اقتصادي ايران طي سالهاي ) م آن مفقود شدهبخش دو

 و تحليل همه جانبه اي از مبارزات سياسي اين دوره ، طبقات اجتماعي ، جنبش ها، احزاب و ١٣۵٠تا 
ل درخشاني از اين مهم ترين نوشتهء جزني است كه در آن تحلي. اشكال مبارزات و ارزيابي هاي ديگر است

 مرداد وجود دارد كه براي اولين بار ٢٨عملكرد حزب توده و جبههء ملي و داليل شكست جنبش ملي در 
رابطهء جناح بندي هاي طبقاتي با يكديگر، (اين واقعهء مهم را از چندين زاويهء متفاوت بررسي مي كند 
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اليل تئوريك ، سياسي ، و تشكيالتي ، و رابطهء امپرياليست هاي انگيس و آمريكا با دولت و با يكديگر، د
حتا روانشناختي رفتار نيروهاي سياسي درگير ، به ويژه حزب توده ، رابطهء رهبري جنبش با مردم ، نقش 
نيروهاي مسلح، نقش روحانيت و جناح بندي هاي آن، بررسي تاكتيك هاي مبارزاتي اين نيروها و مطالب 

 ).ديگر
 

ء تاريخچه و عملكرد ساير گروههاي سياسي جدا از جبههء ملي و حزب توده در اين كتاب همينطور درباره
 . سخن رفته است) اعم از ماركسيست ، مذهبي، يا ملي(
 

بحث و گفتگو دربارهء مبارزهء مسلحانه و « ، گروه بيژن جزني اعالم كرده بود كه ١٣۴۵در اواسط سال 
مي دانيم ) ١٣، ص ۴ بهمن ١٩(» .راتيك آن بدهدمشي قهرآميز بايد جاي خود را به تدارك اين مشي و پ

احمدزاده و (كه فكر شروع مبارزهء مسلحانه در نزد نخستين نظريه پردازان سازمان چريكهاي فدايي خلق 
در وهلهء اول از اين تحليل برمي آمد كه اختناق پليسيِ شاهي چنان است كه راههاي كالسيك ) پويان

گر را مسدود كرده و شروع مبارزهء چريكي در شهر و روستا ، خمود و مبارزهء صنفي و سياسي طبقهء كار
ركود مردم را درهم مي شكند ، آسيب پذيري رژيم را به آنها نشان مي دهد و آنان را به مبارزهء قهرآميز 

 . مي كشاند
 

ر ايران معني اما نزد جزني ، اعتقاد به شروع مبارزهء مسلحانه دليل ديگري داشت و در رابطه با تاريخ معاص
 مرداد، بيش از هرچيز از بي عملي حزب توده ٢٨جزني اعتقاد داشت كه علت پيروزي كودتاي . مي يافت

اگر در جريان و پس از كودتا، مبارزهء مسلحانه . و عدم دست يازي آن به مقاومت مسلح شكل مي گرفت
سيار بيشتر بود و حتا در صورت ، قابليت توده اي شدن اش ب)به جاي فرار رهبري به خارج(آغاز مي شد 

شكست، جنبش چپ ايران را به مرحلهء نويني ارتقا داده ، آن را به ركود و فالكت مزمن دچار نمي كرد؛ 
در دوره هاي بعديِ مبارزه تĤثير مثبت برجا ) جلب اعتماد مردم(و مهم تر از هرچيز در كسب هژموني چپ 

 :جزني مي نويسد. مي گذاشت
 
يطي را به وجود آورده بود كه براي هر حزب كارگري ايده آل است، يعني بي آنكه سقوط مصدق شرا«

در . حزب توده برضد رهبري ملي حركتي كرده باشد ، ارتجاع و امپرياليسم او را ساقط و اسير كرده بود
هء دست به مبارز. . . چنين شرايطي بدون هيچ ترديد مي بايست حزب توده با آن همه امكاناتي كه داشت 

ضرورت مبارزهء مسلحانه در دههء اخير . . . قهرآميز برضد رژيم كودتا زده و قهرمان رهايي خلق شود 
يعني پس از رفورم و استقرار سيستم سرمايه داري وابسته به وجود نيامده بلكه از انقالب مشروطيت به بعد ، 
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 مبارزهء مسلحانه درهر دوره مي در دوره هاي معين اين ضرورت وجود داشته و البته اشكال متفاوتي از
 )۴٩ ، ص ٣ بهمن ١٩(» .بايست مورد استفاده قرار مي گرفت

 
 

 در آستانهء نبرد سياهكل
جزني در زندان ، به هنگام شروع حركت سياهكل توسط چريك هاي فدايي، و همينطور پس از نبرد 

. البي در جامعه وجود نداردسياهكل ، معتقد بود كه هيچكدام از شرايط عيني و ذهني براي حركت انق
آغاز شده بود؛ اين خيال كه تنها تلنگر چريك ها كافي بود تا » فنر فشرده«اصوالً با تئوري » مشي چريكي«

جزني نظريهء فنر فشرده را از همان ابتدا محكوم . جنبش توده اي مثل يك فنر فشردهء آماده ، آزاد شود
، ٣ بهمن ١٩(» .حاضر اساساً يك جنبش روشنفكري استجنبش ما در حال «: او با صراحت نوشت. كرد
 )٩٧ص 

 
جزني اذعان داشت كه پس از گذشت سه  سال از شروع جنبش چريكي ، هيچ پاسخي از سوي كارگران و 

همانجا ، ص (دهقانان به نداي مبارزان داده نشده ، بلكه فقط روشنفكران انقالبي را به تحرك واداشته است 
ور بود كه پي بردن به ضرورت نبرد قهرآميز از سوي مردم تنها متأثر از حركات جزني بر اين با) ٩٨

 . چريكي نيست ؛ بلكه تابع شرايط عيني اجتماعي و اقتصادي و مبارزات خود آنها است
 

بشود؟ جزني » توده گير«پس علت وجودي مبارزهء مسلحانهء پيشتاز چه بود؟ چگونه اين مبارزه قادر بود 
تبليغ بدان معني بودكه مبارزهء . تبليغ و تدارك: بارزهء مسلحانه دو هدف عمده برمي شمردبراي تاكتيك م

پيشتاز در نخستين گامها بر بي عملي و تسليم طلبي روشنفكران انقالبي فائق شود و آنها را به دور يك برنامه 
آگاهي توده اي يك و استراتژي بسيج كند ، و همچنين با انعكاس اقدامات مسلح در سطح جامعه ، در 

 . سابقه اي كه در آينده مي توانست سرمايهء سياسي همان نيرو باشد. سابقهء ذهني برجا بگذارد
 

جزني اين را مي . بي ترديد، مشي مسلحانه در آغاز فاقد نيروي سازماندهي مردم يا يك طبقهء مشخص بود
 انقالب موجود است هشدار مي داد كه نبود دانست و از همين رو به انقالبياني كه باور داشتند شرايط عيني

جزني معتقد نبود كه يك .  پاسخ مردم، اين مبارزان را به يأس مي كشاند و شايد هم به پشت كردن به مردم
او بارها . مي تواند خود فرايند انقالب را آغاز كند ، يا اينكه به جاي مردم مبارزه كند» موتور كوچك«

تبليغ صرفاً به آن معني بود كه مردم بدانند نيرويي . است» جدا از توده«ر آغاز اشاره كرد كه جنبش فدائي د
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تنها دانستن به معني آگاهي انقالبي و لزوماً تبعيت از اين مبارزه نمي توانست . در كار رزم با رژيم است
ماني، اگر اين مبارزه داراي اين امكان بود كه در آگاهي مردم هويت نيرويي را تثبيت كند كه ز. باشد

پروسهء انقالبي سرمي گرفت، قادر شود آزمون گذشتهء پرسابقه اش را وثيقه و پشتوانهء سازماندهي انقالبي 
 .مردم كند

 
به معني پديد » تدارك«در همين ارتباط ، . اين مبارزه براي سازمان پيشاهنگ تاريخ و هويت مي آفريد

ود كه همواره آماده باشند مبارزهء قهرآميز توده اي را آوردن هسته اي از انقالبيان حرفه اي رزمنده اي ب
 . رهبري كنند

 
 تاكتيك هاي مبارزه

وجود تشكيالت چريكي تسهيل كننده ، و در نهايت هدايت كنندهء نبردي مي بود كه مردم خود در مسير 
 عنصر ديگري براي پرهيز از انزواجويي مسلح ، جزني به تئوري پيشتاز مسلح. مبارزه به آن رسيده بودند

بخش مهمي از تشكيالت پيشاهنگ مي بايست به كارهاي صنفي ـ سياسي روي آورد ، و اهميت : افزود
به نظر مي رسيد جزني سعي داشت به . سازماندهي اين مبارزه به هيچ وجه كمتر از تاكتيك هاي رزمي نبود
مداخلهء سيستماتيك . فيقي ايجاد كندگونه اي ميان دو مشي پيشتاز مسلح ، و تاكتيك قيامگرايانهء لنيني تل

در مبارزهء نظامي و سياسي ، پيشبرد تدارك مبارزه و خود مبارزه توأمان، و آمادگي براي همه نوع اشكال 
مبارزه از اعتصاب توده اي گرفته تا قيام، تا جنگ پارتيزاني مي بايست بتواند پيشاهنگ را از تكرار تجربهء 

 . بركنار نگهدارد مرداد٢٨ناكام حزب توده در 
 

 ، و نقش حزب توده و سازمان ٣٢ مرداد ٢٨هركس كه تحليل جزني را از داليل شكست جنبش چپ در 
نظامي آن ، خوانده باشد، در مي يابد كه چگونه بي اعتمادي به توان نظاميِ يك سازمان كمونيستي كه 

ه مشخصه هاي اصلي تفكر هيچگاه تدارك نظامي جدي را در دستور كار قرار نداده ، يكي از وج
اين كه چگونه يك سازمان بزرگ سياسي در لحظهء بحران مي تواند به فلج . استراتژيك جزني شده بود

اما تيزنگري جزني آن بود كه با وجود تأكيد بر تاكتيكهاي محوري رزمي، استفادهء مؤثر از آنها . دچار شود
 . را يك امر كامالً سياسي مي دانست

 
رزمي نيز به خودي خود تضميني براي عمل به موقع نبود ، بلكه رهبري سياسي بود كه مي وجود سازمان 

تلفيق اين تاكتيكها تا چه اندازه مي توانست موفق باشد؟ تفكيك . بايست در واپسين تحليل آن را بكار گيرد
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 طور انتزاعي و غيره فقط به» جنگ پارتيزاني«، » جنگ توده اي«، » قيام«نوع انقالبها برحسب اشكال 
مشاهدهء دقيق انقالبهايي از نوع فيليپين، السالوادور، نيكاراگوئه ، كوبا ، ويتنام و غيره نشان . امكانپدير است

مي دهد كه فرايند انقالبي مجموعه اي از اشكال گوناگون مبارزه ، وضعيت هاي انقالبي و پيش ـ انقالبي ، 
ي و ساير تاكتيك هاي خودانگيختهء توده اي است كه قيام هاي كوچك و بزرگ شهري، اعتصابات عموم

 .گاه پاياپاي يكديگر بروز كرده اند
 

نظام فئودال (ماركسيسم عاميانه اشكال مبارزه را مستقيماً از درجهء رشد نيروهاي توليدي اخذ مي كند 
). ومي ، قياماعتصابهاي صنفي و سياسي ، اعتصاب عم= جنگ طوالني در روستا ؛ سرمايه داري = مستعمره 

زيرا سياست تابع (اما اشكال مبارزه رابطهء مكانيكي با توسعه نيافتگي يا پيشرفتگي نيروهاي توليد ندارند 
تئوري جنبش فدائي آنطور كه در نوشته هاي مهمترين نظريه پرداز اين جنبش ). مستقيمي از اقتصاد نيست

وانايي ندارد ، اما با تئوري و پراتيك بسياري از انقالب بيژن جزني بيان شده ، عيناً با پروژهء بلشويكي لنين خ
چه كسي مي تواند شباهت بسيار ديدگاههاي جزني را . هاي پوپوليستي پيروزمند عصر حاضر مطابقت دارد

، يا ) در هر سه جناح قيام گرا ، گرايش پرولتري ، و جنگ پارتيزاني طوالني(با تئوري انقالب نيكاراگوئه 
ارزه در پروسه هاي انقالبي كشورهايي نظير ال سالوادور يا فيليپين انكار كند؟ مي بينيم كه تعدد اشكال مب

گاه در پيشرفته ترين روابط توليد سرمايه داري ، سازمانيافتگي ، جنگاوري، برنامهء كار و آگاهي طبقاتي 
ور، كوبا، يا كارگران در ضعيف ترين اشكال بروز مي كند ، حال آنكه روسيه ، چين ، ال سالواد

» انقالب پرولتري«اگر به طرزي آرمانخواهانه به . نيكاراگوئه، اشكال پيشرفته تر مبارزاتي را آزمون كردند
خالص باور نداشته باشيم، اين نمونه ها نزديك ترين چيز به چشم انداز تاريخي سوسياليسم در دوران ما 

 .بوده اند
 

 »اسالم ماركسيستي«مخاطرات پوپوليسم و 
ا پوپوليسم سياسي در تاكتيك ها و اشكال مبارزه مي تواند مخاطرات ديگري نيز به همراه داشته باشد ، ام

يعني سازشكاري در برنامه تحوالت دموكراتيك و سياستهاي ائتالفي اي كه منجر به سازش با انقالبي گري 
 جزني هشياري كم نظير خود را در اينجا بود كه بيژن. واپسگراي خرده بورژوازي يا اقشار بي طبقه مي شود

 . در تحليل از راديكاليسم خرده بورژوازي و اقشار حاشيهءشهري به نمايش گذاشت
 

كارگران نام » متحد طبيعي«برخالف بسياري از روشنفكران چپ كه هميشه از اقشار خرده بورژوا به عنوان 
ري خرده بورژوازي را همچون خطري به نام مي برد و انقالبيگ» رقيب«مي بردند، جزني از آنها به عنوان 
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شمار مي آورد كه لبهء تيغ حملهء آن نه تنها به سمت سرمايهء بزرگ و امپرياليسم ، بلكه متوجه جنبش 
 ). ٣٠ ، ص ٨ بهمن ١٩(چپ نيز خواهد شد 

 
ز آنان را هم از زمرهء همين اقشار مي دانست و با تحليلي جامعه شناختي صراحتاً ا» جامعهء روحانيت«جزني 

به عنوان رهبران بالقوهء انقالب ايران سخن مي گويد ، و در همين رابطه پيشگويانه از خميني نام مي برد 
كاست روحاني عالوه بر نقشي كه به نمايندگي از جانب «جزني معتقد بود كه ). ٣۴-٢٩همانجا ، صص (

لف مي كند ، خود داراي منافع قشرها و طبقات مختلف به عهده دارد و از اين جهت موضع گيري هاي مخت
 ).١۴٠، بخش دوم، ص » . . .طرح جامعه شناسي«(» .و مصالح صنفي است

 
و دستگاه روحانيت به خطر بيفتد، بخش هاي مختلف آن تمايل به » كاست روحاني«اگر مصالح صنفي اين 
نسبت به احتمال  هشدار مي داد كه مبارزهء كارگران نبايد ١٣۵٣جزني در سال . اتحاد نشان مي دهند

دو سال پيشتر از آن، جزني در جزوه اي به نام ). همانجا(هژموني اين نيرو و خطرات آن بي اعتنا باشد 
نشان داده بود كه اسالم به خودي خود شريعتي جامد و واپسگرا » ماركسيسم اسالمي يا اسالم ماركسيستي«

 ماركسيسم ، در نهايت تالشي ناكام و متضمن است و تالش براي تجددگرايي در آن ، از طريق پيوند آن با
روشنفكران مذهبي » تجددگرايي«عالوه برآن، اعتقادات خرافي عامه هيچگاه از . مضموني ارتجاعي است

معيار قضاوت دربارهء اسالم . نصيبي نخواهد برد و هميشه دنباله رو روحانيت و فتواهاي آن باقي خواهد ماند
بسيج نيروهاي بينابيني جامعه مي بايست با افشا و طرد . هء مردم باشدنيز بايد همين اعتقادات عام

طرح جامعه «(آلترناتيوهاي سياسي و برنامه اي اين قشرها، سازمانها و نمايندگان سياسي آنها همراه باشد 
 )۶٠، بخش اول، ص » شناسي

 
 سركردگي اسالمي جنبش

كه سرانجام قرباني (ي توانست جنبش چپ را هوشياري نسبت به تفوق سركردگي اسالمي و مضمون آن، م
خطاب » چپ«فاشيسم ضدامپرياليستيِ پوپوليستي شد ، فاشيسمي كه طرفداران سابقش تا همين امروز آن را 

چريك هاي فدايي در نخستين سال پس از پيروزي . از بسياري از لغزش ها بركنار نگهدارد) مي كنند
اما به فاصلهء چندماه ، سير . دولت آن  سازش ناپذير مي نمودندانقالب بهمن ، در قبال جنبش اسالمي و 

ضعف . در آن روزها، جاي خالي جزني بيش از هميشه خالي مي نمود. قهقرايي سازمان فدايي آغاز شد
دانش تئوريك، بي تجربگي سياسي و فرصت طلبي در اكثريت سازمان فدايي، در اين سقوط نقش عمده 
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وآل آزاردهندهء ديگر آن بود كه آيا در تئوري و ارزيابي هاي جزني چيزي با اين همه ، س. اي داشت
 وجود نداشت كه سازشكاري و حركت به راست اكثريت جنبش فدايي را مدد رسانده باشد؟ 

 
در اينجا با مسأله اي برمي خوريم كه شايد بتوان آن را چشم اسفنديار طيف سياسي وسيعي از چپ خطاب 

سكوت دربرابر تجربهء :  شهرت داشتند و چهرهء برجستهء آن جزني بود٢خط كرد كه در ايران به 
 .شوروي

 
و در جهت اتحاد چپ ) شوروي و چين(در تالش براي مستقل ماندن نسبت به قطب هاي جهاني 

را مسأله اي حل » مدل شوروي«ماركسيست در ايران ، جزني در عين حال سوسياليست بودن كشورهاي 
نوعي . نقالبيان تنها با پرهيز از بعضي اشتباهات آن مي توانستند اين الگو را تقليد كنندشده مي دانست كه ا

همدردي غيرآشكار به شكل همان سكوت ، بسياري از فعاالن جنبش فدايي را در مقابل تئوري بافي هاي 
ازمانهاي براي س» تجربهء شوروي«ارزيابي . خلع سالح مي كرد» سوسياليسم واقعاً موجود«حزب توده و 

. اي بود كه آنها خواهان اش بودند» سوسياليسم«چپ تنها يك مسألهء نظري نبود ، بلكه روشنگر آن نوع 
تعاريف آنها از سوسياليسم، جامعهء در حال گذار، ديكتاتوري پرولتاريا، دولت شورايي، رابطهء حزب و 

ء زنان و بسياري مسايل ديگر مي دولت، مسايل دموكراسي و آزادي ، فرهنگ و هنر و اخالقيات ، مسأله
تواند از خالل تحليل تجربه هاي تاريخي و مدل هاي گذشته و حال تا حدودي روشن شود و نشان دهد كه 

 . اين نيروهاي چپ تا چه حد خواهان جلوگيري از تكرار فجايع گذشته هستند
 

الهاي پس از جنگ جهاني بيژن جزني در تحليل تاريخچهء  جنبش كارگري ايران و نقش حزب توده در س
، از بي توجهي شوروي به جنبشهاي آزاديبخش جهان سوم و تابعيت رهبري حزب توده از شوروي انتقاد 

 :كرد و نوشت
 
حاكميت مشي استالين در جنبش جهاني ، به صورت تبعيت بي قيد و شرط احزاب برادر از حزب «

را به پيروي كوركورانه از حزب و دولت حزب توده . . . اين عامل . كمونيست شوروي ظاهر مي شد
 )٢٠بخش دوم ، ص » . . .طرح جامعه شناسي «(» .شوروي كشانيد

 
جزني همين انتقاد را متوجه چگونگي تشكيل فرقهء دموكرات آذربايجان و علل شكست آن مي كند 

و برتري طلبي حزب تنها متوجه ناسيوناليسم » مشي استالين«با اينهمه، اين انتقاد از ). ٢١همانجا ، ص (
كمونيست شوروي است و دامنهء خود را به به نحوهء ساختمان سوسياليسم ، تجارب دهشت زاي استالينيسم 
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جزني، در مقام . يا رفورميسم راستگرايانه در جوامع پليسي و اختناق زدهء  شوروي و چين نمي كند
سي سالهء سياسي ايران ، مي توانست و مهمترين نظريه پرداز جنبش نوين كمونيستي و تاريخ نگار تاريخ 

  . ///مي بايست به چنين تحليلي بپردازد
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 شريعتي در نگاه جامعه شناسان
 نتري نوشتهء عبدي كال

 
 

 اهميت و جايگاه شريعتي
چگونه يك نفر مي تواند موفق شود تخيل انقالبي يك نسل را به تصاحب خود درآورد؟ منبع انرژيِ «

 )  ١٠٣دباشي، ص (»  تواند يك جنبش انقالبي را آغاز كند در كجاست؟ايدئولوژيكِ فردي كه مي
 

 ميالدي ١٩٧٠در سالهاي [«: يان ريشار، شرق شناس فرانسوي و متخصص اسالم سياسي شيعي مي نويسد
علماي سنتي، به ] حوزه اي[نوآورترين متفكران مسلمان، كساني بودند كه بدون داشتن تعليماتِ ] در ايران
اس هاي آموزشي با غرب، توانستند با زبان روشن و كلمات جديد، از اوضاعي كه با آن مخالف دنبالِ تم

از جملهء اين افراد مهدي بازرگان، علي . بودند، انتقاد كنند و ايدئولوژي اسالمي تازه اي را تعريف نمايند
جوانان ايران را براي ] رايدئولوگ ديگ[علي شريعتي بيش از هر . . . شريعتي، و ابوالحسن بني صدر بودند 

روند وقايع به نحوي جلو رفت كه اين جامعه شناس مسلمان، به فاصلهء كوتاهي . خيزش انقالبي آماده كرد
ريشار، در كتاب نيكي كدي، ص (» .، به ايدئولوگ انقالب تبديل شد١٩٧٧پس از مرگ اش در سال 

 )٢٠٠ و ص ١٩٨
 

جهاد، ردگيري اسالم «ياسي در كتاب خود به نام ژيل كپل، پژوهشگر فرانسوي و متخصص اسالم س
بعد از آيت اهللا خميني، علي شريعتي تĤثيرگذارترين چهرهء روشنفكرانه نزد جوانان «معتقد است » سياسي

ژيل كپل محبوبيت شريعتي را بيشتر در ميان جوانان روشنفكر و دانشجويان مي ) ٣٧كپل، ص (» .مبارز بود
مردم عادي، اما اضافه مي كند كه شهرت و محبوبيت پس از مرگ شريعتي ناشي از بيند و نه در ميان تودهء 

آن بود كه آيت اهللا خميني بسياري از مفاهيم و تعاريف ايدئولوژيك او را اخذ كرده و در خطابه هاي 
 به در نتيجه افكار ايدئولوژيك شريعتي به طور غير مستقيم از طريق رهبر انقالب. انقالبي خود ادغام كرد

 )  ٣٩كپل، ص . (ميان تودهء مردم مذهبي برده شد
 

، »خمينيسم«و » ايران ميان دو انقالب«به گفتهء يرواند آبراهاميان، تاريخدان آمريكايي و مؤلف كتابهاي 
او اين عبارت را از شريعتي . را به كار نبرده بود» مستضعفين«، واژهء ١٩٧٠آيت اهللا خميني تا پيش از سال 

را به سمت ) ديكورس(» گفتار فرهنگي«در واقع، دو چهرهء مهم روشنفكري ايران كه . كار بردگرفت و به 
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تغيير مسير دادند، يعني جالل آل » بازگشت به خود«، و موضوع » غرب«احياي اسالم سياسي، مبارزه با 
ازطريق آيت اهللا احمد و علي شريعتي، زماني افكارشان در ميان توده ها نفوذ كرد كه مفاهيم ابداعي آنها 

 . خميني در بسيج انقالبي مردم به كار گرفته شد
 

 يك هشدار روش شناسانه
براي ارزيابي واقع بينانه از نقش و اهميت روشنفكران و رهبران فكري جنبش هاي اجتماعي، بايد از قديس 

ي نيز به همين درباره اهميت علي شريعت. پرهيز كرد) مارتيرولوژي(و شهيدپرستي ) هاجيوگرافي(نگاري 
اين نكته . ترتيب نبايد از نگاه مريدان سرسپردهء او كه همان بينش قديس نگارانه را دارند آثارش را سنجيد

از همان ابتدا بايد تصريح . را حميد دباشي در ابتداي بررسي خود از شريعتي به خوانندگان هشدار مي دهد
انقالب ديني در تاريخچهء روشنفكري معاصر » لوگايدئو«كرد كه اهميت علي شريعتي تنها به عنوان يك 

به عنوان فرانتس فانون «از لحاظ وزن روشنفكري، شريعتي به گفتهء يرواند آبراهاميان . ما اهميت دارد
به گفتهء حميد دباشي، از ديدگاه نظري، نقش جالل آل احمد به . نيز نمي تواند مطرح باشد» انقالب ايران

د، و از لحاظ آشنايي با آموزه هاي سنتي اسالم و تئولوژي اسالمي نيز، كساني مراتب اهميت بيشتري دار
همچنين، در ميزان آشنايي علي شريعتي با زبانهاي . چون مرتضي مطهري چندين برابر دانش آموخته ترند

 ) ١٠٨دباشي، ص . (فرانسوي و عربي، ادبيات معاصر اروپايي، و آثار جامعه شناسي، مبالغه بسيار شده است
 

يان ريشار، كه نخستين بار رسالهء دكتراي شريعتي را در پاريس پيدا كرده، مي نويسد مضمون اين رساله، 
الزار، تدوين شده،  در زمينهء جامعه شناسي نيست و صرفاً به زبان شناسيِ قرون . كه به سرپرستي استاد ژ

 )١٢۶شاهرخ اخوي، ص . (وسطا در ايران مربوط مي شود
 

 به درستي خاطر نشان مي كند كه در بررسي و سنجش نظريه پردازان ايدئولوگ، بايد ادراك حميد دباشي
به ويژه، وقتي كه اين ايدئولوگ ها دربارهء مفهومي ساختگي به نام . آنها را از جهان به خوبي وارسي كنيم

عي اروپا و آمريكا و سخن مي گويند، بايد بكاويم و روشن كنيم كه آنها تا چه اندازه با تاريخ واق» غرب«
چنين روشي به ما كمك مي . تاريخچه هاي روشنفكري اين جوامع آشنا بوده اند و آنها را مي شناخته اند

مورد ارزيابي » اسالم«، و »شرق«، »غرب«آنها را در مورد ) افسانه اي(» ميتولوژيك«كند كه بهتر ساخته هاي 
چيده تر مي كند، به عقيدهء حميد دباشي، آن است كه نه تنها چيزي كه اين ارزيابي را پي. نقادانه قرار دهيم

ساخته هاي ذهني اين ايدئولوگ ها حالت افسانه اي يا اسطوره اي به خود مي گيرد، بلكه شخصيت خود 
اين ايدئولوگ ها نيز پس از مدتي توسط مريدان آنها تبديل به افسانه و اسطوره مي شود به نحوي كه 
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دباشي، ص . ( را تحت الشعاع قديس نگاريِ اسطوره ساز و شهيدپرستانه قرار مي دهدهرنوع بررسي انتقادي
١٠٨( 

 
 هستي شناسي شريعتي

انديشه هاي شريعتي به طور عمده به شكل بازنويسي سخنراني هاي او به ثبت رسيده اند و به همين دليل، در 
ه با مفاهيمي از فلسفهء تاريخ هگل در اين مجموع. مجموع خود، خصلتي غير سيستماتيك و پراكنده دارند

و ماترياليسم تاريخي ماركس، مفاهيم مسؤليت فردي و ارادهء آزاد اگزيستانسياليسم فرانسوي، و استراتژي 
اما همهء . روبرو هستيم) رهبر انقالب سوسياليستي روسيه(و تاكتيك انقالب سياسي طبقاتي به شيوهء لنين 

شده اند و ايدئولوژي خاص اسالم سياسي » شيعي«و » قرآني«ابتكاري، اين مفاهيم، در يك تفسير مدرن و 
هاي اين ايدئولوژي را ما نه تنها در انقالب » پروتو تايپ«نمونه ها يا . شيعي را نزد شريعتي شكل مي دهند

 .ايران، بلكه در جنبش هاي جهادگرا و حزب الهي نيز تا همين امروز مشاهده مي كنيم
 

 شناس، در بارهء نقش ايدئولوژيك شريعتي با كمك نهادِ فرهنگي حسينيهء ارشاد مي شاهرخ اخوي، جامعه
روحانيان در مركز ) تئولوژيك(تا ساليان سال، بحث دربارهء معتقدات ديني، تنها از ديد االهياتي «نويسد، 

 كه را چنان متحول كرد ) ديسكورس(اما شريعتي اين گفتار فرهنگي . گفتار فرهنگي قرار مي گرفت
معتقدات ديني از ديدگاه عمل اجتماعي و سياسي و تشكيالت الزم براي اين عمل، مورد بحث قرار گرفت؛ 

» .سـنتي در تعارض بود) پايه تيست(يعني روش جديدي كه به طور سيستماتيك با اخالقياتِ پارسامنشانهء 
مام و كامل، واجد شيعه گريِ علويِ شريعتي براي او همچون يك حزب سياسيِ ت) ١٢٧اخوي، ص (

 .اهميت بود
 

اخوي، ص (علي شريعتي مبتني بود بر وحدت سه مفهوم خدا، طبيعت، و انسان ) آنتولوژي(هستي شناسي 
در تخيل فلسفي او، وحدت سه . نام گذاشته بود» جهان بيني توحيدي«اين نگاه به هستي را شريعتي ). ١٢٧

ي داد كه زنده، خودآگاه، داراي اراده، و صاحب مفهوم خدا، طبيعت، و انسان مجموعه اي را شكل م
 . احساس و آرمان بود

 
اما . بود، به نظر شريعتي، در آن تضاد نمي توانست وجود داشته باشد» توحيدي«اين هستي، از آنجا كه 

مثل (شريعتي در جاي ديگري ادعا مي كند كه تاريخ از طريق تضادهاي ديالكتيكي انكشاف پيدا مي كند 
سخن مي گويد كه گويا تاريخ » جبر علمي«شريعتي حتا از چيزي به نام ).  هابيل و قابيل» ء طبقاتيمبارزه«
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به گفتهء شاهرخ اخوي، شريعتي از يك  سو به هدف مندي تاريخ . فلسفهء اسالم برآن بنا شده است
و ) به كار مي گيردرا » دترمينيسم ايستوريك«او اصطالح فرانسوي (و تعين تاريخي معتقد بود ) تيليولوژي(

 . از سوي ديگر به آزادي اگزيستانسياليستي و فنومنولوژيك
 

ناديدني و » ذات«يك » جلوه هاي متناوب«تشكيل شده كه » ماده و انرژي«شريعتي ادعا مي كند هستي از 
رنه سه عنصر خدا، طبيعت، و انسان، طبعاً بايد تا اندازه اي جدا و مستقل باشند، وگ. ناشناختني هستند

اما نحوهء هستي جدا ولي همزمان وحداني اين . آنها اين نام گذاري سه گاني را بي معنا مي كند» وحدت«
ناشناختني، برخالف االهيات فلسفي كساني چون ارسطو، ابن رشد، يا » ذات«سه عنصر، و رابطه شان با يك 

 توصيفات ادبي و تخيلي را توماس آكويناس، نزد شريعتي از دقت فلسفي برخوردار نيست و بيشتر شكل
 .دارد

 
 جامعه شناسي تاريخي شريعتي

مسأله زماني پيچيده تر مي شود كه مي فهميم انسان در جهان بيني توحيدي شريعتي، همانند انسانِ فلسفهء 
و » انتظار مثبت«دو مفهوم . سارتر، مقيد نيست و خود، ذات آزادي و انتخاب آزاد محسوب مي شود

» مسؤليت شيعه بودن«همين آزادي است كه . اسطهء همين آزادي انساني درك شدني اندهم به و» شهادت«
شناخت شناسي ـ (اما از طرف ديگر، از ديد تئوري شناخت . را بردوش يك انسان مي گذارد

، شريعتي معتقد بود انسان فقط ظاهر پديده ها را مي تواند بشناسد و ذات واقعيت، ذاتي كه )اپيستمولوژي
آن ذات، هميشه . رينندهء آن پديده هاي ظاهري است، از دسترس شناخت انسان خارج استخود آف

 )١٣١اخوي، ص . (ناديدني و ناشناختني باقي مي ماند
 

. متبلور است» انتظار«را تجلي ارادهء خدا مي داند كه در مفهوم يا اصل ) دترمينيسم(شريعتي تعين تاريخي 
به شكل (هاي علت و معلولي را ميان ارادهء خدا و ارادهء آزاد انسان اما هرگز نحوهء پيوندها و ارتباط 

 . در تئوري جامعه شناسانه اش توضيح نمي دهد)  »انتظارِ منتظرِ اعتراض«
 

اين عدم تجانس نظري، در تئوري رهبري جامعهء سياسي شيعي نيز خود را نشان مي دهد؛ جايي كه شريعتي 
و از سوي ديگر به ) تئوري واليت هوشمندان يا نخبگان روشنفكر(كند از يك طرف به افالطون استناد مي 

دموكراسي مستقيم به شيوهء انقالب كيبر فرانسه نظر دارد كه در آن، مشروعيت نظام، ناشي از خواست 
 ).١٣٨اخوي، ص . (تودهء مردم است، و از طريق شورا و اجماع به دست مي آيد
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 »مار فرهنگياستع«ايدئولوگ انقالب و مبارزه با 
گفتار شريعتي را اگر بخواهيم تنها باتوجه به فاكت ها، تشريح كنيم، به كلي ازهم «: حميد دباشي مي نويسد

و در بينش [اهميت شريعتي در ايدئولوگ بودن او بود . مي پاشد و تبديل مي شود به مهمل گويي سخنورانه
تاريخدان، فيلسوف، جامعه شناس، يا اسالم شناس، در اگر شريعتي را به عنوان ]. او» پروفتيك«پيامبرگونه يا 

 )١٠۴-١٠٣دباشي، ص (» .نظر بگيريم، دچار گمراهي خواهيم شد
 

به عقيدهء حميد دباشي، شريعتي مي خواست يك تنه، تاريخ اسالم و تمام احكام اسالمي را به قالب يك 
يد ايدئولوگ هاي اسالمي همه در نسل جد) ١٠٧دباشي، ص . (ايدئولوژي گسترده و جامع انقالبي بريزد

غرب زدگان انتقاد مي كردند و از ضرورت » بي ريشگي«و » بيگانگي«خود، از » ضد غرب«خطابه هاي 
اما همين ايدئولوگ ها، با اسالم . حرف مي زدند» بازگشت به خويشتن«و » استعمار فرهنگي«مبارزه با 

اسالم شناسي تاريخي از يكسو [ به شدت بيگانه بودند تاريخي و تنوع اسالم ها در بسترهاي متفاوت فرهنگي
آنها آموزه هاي خود را از تزريق تئوري هاي سكوالر ماركسيستي و ]. و آنتروپولوژي اسالم از سوي ديگر

مي ساختند و با داستانهاي تخيلي از حماسه و شهادت  پيامبر و خاندان » سنت«اگزيستانسياليستي اروپايي به 
 . مه و حسين، آن تعابير سياسي يا اخالقي اروپايي را جامهء اسالمي مي پوشاندندعلي، و نقش فاط

 
دانش اين ايدئولوگ ها از نظريه هاي اروپايي، افزون تر از دانش تاريخي آنها از اسالم و شريعت بود 

 از آنها). همان ميزان شناخت را هم از شرق شناساني چون هانري كوربن و لويي ماسينيون مي گرفتند(
به گفتهء حميد دباشي، شريعتي تمام سيستم واژگاني . مبارزه كنند» غرب«غرب قرض مي كردند تا با 

كردن مفاهيم كليدي آنها در » شيعي«ماركسيسم و استراتژي و تاكتيك لنيني حزب پيشاهنگ را گرفته و با 
دباشي، ص . ( ارائه كرد»ماركسيسم«و » غرب«، بديل اسالمي خود را در برابر »قرآني«قالب تفسيرهاي 

١١٧( 
 

 االهيات آزادي يا خردگريزي عاشقانهء عرفان اجتماعي؟
ماسينيون پژوهشگري كاتوليك و شيفتهء . شريعتي ارادت خاصي به استاد خودش لوئي ماسينيون داشت

او چهل سال از عمر خود را صرف مطالعهء آثار حالج و نوشتن زندگي نامهء او كرده . منصور حالج بود
اما به گفتهء حميد . تصويري كه ماسينيون از حالج به دست مي داد همان تصوير زاهدانهء مسيح بود. بود

دباشي، شريعتي در تعارض با استادش، مي خواست همان شور عارفانهء عرفان خصوصي ماسينيون را به 
به » كوير«نام شريعتي در حديث نفس خودش كه به ) ١٠٧دباشي، ص . (مجراي انقالب اجتماعي بكشاند
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حميد دباشي معتقد است كه مفهوم خلوت و . اش را به تودهء خلق ابراز مي كند» عشق«چاپ رسيده، 
 .   تنهايي زاهدانهء ماسينيون، نزد شريعتي به يك منزه طلبيِ عاشقانه، انقالبي، و مطلق گرا تبديل مي شود

 
د تخيل انقالبي يك نسل را به تصاحب خود چگونه يك نفر مي تواند موفق شو«: در پاسخ به اين پرسش كه

بيهوده . ، حميد دباشي مي نويسد، ويژگي اصلي نوشته هاي شريعتي بي واسطگي عاطفي آنهاست»درآورد؟
خواهد بود اگر در نوشته هاي او به دنبال يك تئوري سيستماتيك سياسي باشيم يا به جستجوي تعريف دقيق 

. است) ويژن(تقاد راسخي داشت كه صاحب يك بينش مكاشفه وار شريعتي اع.  »چه بايد كرد«از اينكه 
يك جور قطعيت و اطمينان قاطع از اينكه هدف چيست، مسير كدام است، چه كسي راهبر است، زمان «
انساني ) ١٠٣دباشي، ص (» .كي فرا مي رسد، و چرا همهء اين چيزها ارزش مبارزه و جنگيدن دارند] واقعه[

باشد، ديگر كاري به اين ندارد كه از ) صاحب بينشِ مكاشفه وار(»  ويژناري« و كه بدين سان نهان نگر
لحاظ بررسي تاريخي دقيق و آكادميك عمل كند؛ يا اينكه از لحاظ منطق، يكدست و بي تناقض، و 

 )دباشي، همانجا. (معلومات اش در يك حيطهء تخصصي از جامعيت برخوردار باشد
 
كري شهري ايراني، توأم بود با بي اعتمادي عميقي نسبت به شهر، و ورود شريعتي به صحنهء روشنف«

از نظر شريعتي هرچه فاسد و تباه كننده بود به شهر تعلق داشت؛ و هرچه . نوستالژي اسطوره اي براي كوير
پيام شريعتي در شرايطي در ) ١٠۵دباشي، ص (» .پاك، واجد حقيقت، و زيبا مي نمود، متعلق به كوير بود

پخش مي شد كه تركيب جمعيتي ايران نشان مي داد جوانان كم بضاعت روستايي به طور روزافزون، جامعه 
آنها انعكاس آرمانهاي خود را نه در روشنفكران سكوالر مي . ازنقاط دور افتاده به شهرها مهاجرت مي كنند
 ) ١١٣دباشي، ص . (ديدند و نه در علماي سالخوردهء سنت گرا

 
نزد شريعتي، درست همانند خميني پس از او اما به گونه اي متفاوت، سياست و «: دحميد دباشي مي نويس

پارسايي، ايدئولوژي و ايمان، مي توانند جاي يكديگر را بگيرند يا در حقيقت يكي و معادل هم تلقي 
 شريعتي نيازي نمي ديد براي امر به معروف و نهي از منكر، و آماده شدن براي) ١١دباشي، ص (» .شوند

از نظر او، هر دختر و پسر . جهاد، ابتدا صالحيت رسميِ دين سنتي را از طريق تعليمات مذهبي كسب كند
جواني بالفاصله پس از رسيدن به سن نماز و روزه مي توانستند از روي احساس وظيفهء ديني، دست به امر 

 اطمينان قاطع از اينكه چه چيز آمادگي براي ايثار، و.  به معروف و نهي از منكر بزنند و جهادي عمل كنند
 )١١٣دباشي، ص . (خير است و چه چيز شرّ، پايه هاي اخالقيات شريعتي را مي سازد
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آخرين حلقهء پيوند ميان شيفتگي شريعتي به لويي ماسينيون و تعهد سياسي خود او، در جايي قرار دارد كه «
 عشق مستمر و مدام و خالي از تظاهرات شريعتي قطعه هاي طوالني خود را دربارهء خلوت و تنهايي، و
در منش عارفانه و زهدگرايي ماسينيون . شديد احساسي را در نوشته هاي كويري اش ارائه كرده است

قدرت و . ويژگي خاصي وجود داشت، كه براي شريعتي به عنوان يك انقالبي زهدگرا بسيار جذاب بود
هر مي شود، تا اندازه اي از اين باور عارفانه به نيروي شور خشماگيني كه در گفتارِ سخنورانهء شريعتي ظا

شريعتي، در كشش ) كلكتيو ميتولوژي(كلمات ناشي مي شود؛ اين قدرت،  در جادوي اسطورهء جمعي 
مقاومت ناپذيرّ بالغت كاريزماتيك او است، تا به آن اندازه كه گويي حقيقت رازگونهء عارفان بزرگ، 

ون، اكنون، به نحوي،  به حقيقت ايدئولوژيك و برنامهء انقالبي شريعتي همان مواد پژوهش هاي ماسيني
، نحوهء عمل منزه طلبي انقالبي است براي تحول »اعراض ازدنيا«) ١٠٧دباشي، ص (» .تبديل مي شوند

 ).١۴١دباشي، ص (جامعه 
 

البي چپ به آنچه حميد دباشي توصيف مي كند همان رمانتي سيسم انقالبي است كه هم در مبارزان انق
اما در حاليكه رمانتي سيسم انقالبي .  چشم مي خورد و هم در جنبش هاي ارتجاعي و خردگريز پوپوليستي

چپ، سكوالر است و از منطق عقلي يك بينش تاريخي پيروي مي كند، خردگريزي ديني و رمانتي سيسم 
 . بي گري چپ سوق مي دهدانقالبي عارفانه، آن را به طور غريزي به مسيري كامالً مخالف با انقال

 
به عقيدهء علي ميرسپاسي، جامعه شناس،  شريعتي ايدئولوژي اسالمي را از سطح ضرورت سياسي به سطح 

، »ريشه«، »هويت«، »اصالت«ارتقا داده بود، و اين كار را براي حفظ ) آنتولوژييك(ضرورت هستي شناسانه 
ميرسپاسي، ص . (انجام مي داد» كمونيسم«و » غرب«، »بي ريشگي«، » بيگانگي«فرهنگي در برابر » روح«و 

١١٧ ( 

در چنين بينشي، ايدئولوژي، فرهنگ، خلق، امت، امام، پيشوا، و خدا، همه در يك هستي فراتر و اصيل تر، 
عرفان اجتماعي، يا عرفان انقالبيِ معطوف به جهاد و شهادت، كه . به هم مي پيوندند و به وحدت مي رسند

ذوب مي شود، همان بينش ) »خلق«، پيامبر، پيشوا، مراد، »او«(نقالبيان در ذاتي فراتري در آن فرديت ا
 . يا ضد غرب  باشد يا نباشد» ضد استكبار«تفاوت نمي كند اين پوپوليسم، . پوپوليسم فاشيستي است
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 تبخش يازدهم ـ بررسي هاي دانشگاهي دربارهء انقالب پنجاه و هف

 .)به زودي به اين قسمت اضافه خواهد شد (

 

 بخش دوازدهم ـ خمينيسم

 .)به زودي به اين قسمت اضافه خواهد شد(

 


