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چکیده

در این مقاله تأثیر عقل ایرانی برر فمرح برتو ترود ار مارم ی رح را

بررسی میمنیح .بتو تود به عنوان ممرحتررین نااینر ی اشراعهی

مارم ی ح در ایرران نقرت تراریمی مماری داشرته اسرت .ممریلرهی

جاعی میراث فکری و فرهنگی مشترک در میان یک ملت به شاار

میآی  .اینکه تا چه ان ار ای این میرراث فکرری برر فراینر تیییرر در

معانی مفاهیح و تعابیر مارم ی تی مؤثر بود است بنا بر رویکرردی

ترراریمی -تحلیلرری بابررل درک اسررت .افتنرری اسررت مرره ممیلررهی
اجتااعی مفمومی برارفته ار نظریرهی مر یولویی اسرت .ایرن نظریره

تالش دارد تأثیر واسطهها و باملهای پیام بر فراینر انتقرار را مرورد

تحلیل برار دهر  .ار آنارا مره در ایرن ب رتر فکرری انتقرار مفراهیح
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فرهنگرری ار یریررخ ناخودآاررا سیاسرری برره شررکل نامح رروس اناررام

میشود و ناخودآاا سیاسی جتئی ار ممیلهی اجتااعی اسرت فمرح

عناصررر ایررن ممیلرره ترم اسررت .در ایررن نوشررتار بررا ماررک نظریررهی

م یولویی نشان میدهیح مه عناصر ممیلهی اجتااعی ایرانری ماننر

ارایت به مذهب آمیمتگی دین و دولت و دوبنانگاری ار یریرخ

ناخودآاا سیاسری در ممیلرهی اجتاراعی ایرانری یخیرر شر و در

بتو تود تأثیر اذاشته است .به نظر میرس با توجه به ایرن مارانی
نظری میتوانیح شناختی متفراو ار برتو ترود و در وهلرهی بعر
مارم ی ح ایرانی به دست آوریح.

واژگاااک کلیاادی :بررتو تررود ممیلررهی اجتارراعی م ر یولویی

مارم ی ح ایرانی.
 .1مقدمه

هر تا ن و سررمینی ربان و شرایط خاص خود را دارد و با استفاد ار هارین خراصارایری
میتوان در عرصهی بشری متاایت جلو من  .جلو هرای ایرن تارایت را مریتروانیح برا ترأملی
تاریمی در یک سیر م اوم رص منیح و این عوامل را بره عنروان عناصرر فعرار در تر اوم و

بارتولی وضعیت سابخ بر بار مورد بررسی و تحلیل برار دهیح .در ناخودآاا جاعری 5هرر
ملتی ویژایهای پای اری وجود دارن مره در روار رمران دایرر ی ترأثیر آنهرا مراهت یرا
فتونری دارد .مارم ی ررح در ایرران یررک وابعیررت تراریمی اسررت؛ وابیعتری مرره در لحظررهی
نم ررت بیشررتر بررتو تررود را برره یهررن متاررادر مرریمنر  .بررتو تررود برره عنرروان یکرری ار
من احترین ابتاو سیاسی و ب یایترین تشکل جریان مارم ی ح در تاریخ معاصر ایرران

نقت عا ای در تحوت سیاسی و اجتااعی دهههای بی ت تا شصت ایفا مرد است .ایرن
بتو در سرآغار پی ایی خود به دلیل برنامه و را سیاسی مره برر ترالش بررای رسری ن بره
1. unconsciouy-collective
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خواسته های عادتنه و آرادیخواهانهی جامعه و مردم ایران متکی برود و بضرور عر ای ار
افراد صالح و ویندوست در بین تشکیلدهنر اانت توان رت برا اسرتقاار عارومی ترود ی
مردم بهویژ روشنفکران ایران روبهرو شود .سؤار اصلی این مقاله ایرن اسرت مره برداشرت
بتو تود ار مارم ی ح چه ن اتی با مارم ی ح – لنینی ح داشت؟ در بمت نم رت مقالره

ماانی نظری و اختصاری تاریمی ار بتو تود در ایران را بررسی میمنریح در بمرت دوم
ماانی ممیلهی ایرانی را با توجه به عناصر مطرح ش مورد تحلیل برار میدهیح و در بمرت
سوم به رص ردپای عناصر ممیلهی اجتااعی ایرانی در ماانی نظری و مواضع عالی برتو
تود میپرداریح.
بررسی بتو تود ار دی اا م یولوییکی رهیافت ج ی ی به آرای این بتو اسرت.
متاوها و مقات متع دی در باو بتو تود به انتشار رسی است .آبراهامیران در متراو

ایران بین دو انقالو به بررسی جامعهشناختی و تحلیل پایگرا اجتاراعی و برومی -یاقراتی

بتو تود پرداخته است .وی ب ون در نظر داشتن عناصرر فرهنگری در ممیلرهی اجتاراعی
ایرانی و تنما ار دی اا جامعهشناسری تأسری

برتو ترود در جامعرهی ایرانری را بررسری

مرد است .متراو مژراهره ار اب ران یارری خرایرا ایرر اسرکن ری خرایرا انرور

خامهای (پناا سار و سه سار) و متراو خرایرا نورالر ین میرانوری نیرت هااننر رویرهی
خایر نوی ی به م ائل رورمر و در مرواردی آشرکار مرردن روایرا و اعارار بیران نشر و
ناشناخته ی این بتو منحصر ه تن و معاوتً چارچوو نظری برای پرژوهت مرورد نظرر را

ن ارن .متاو بیراهه ار عا اهلل برهان نیت پاسمی به متاو مژراهه و نق ی برر نظررا اب ران

یاری ار جناهی صحت خایرا و وبایع تاریمی است .المه موتیی در متاو استالینی رح و

بتو تود در ایران تکوین و رون تحوت بتو تود و تأثیر خطمشی اسرتالینی برر ایرن

بتو را بررسی مرد است .در این میران نگرا ممررراد بروجرردی در متراو روشرنفکران
ایرانی و غرو تا ب ودی به این نوشتار نتدیک است؛ با این تفاو مره وی ضران تحلیرل

روشنفکران ایرانی اشار ی نتدیکی به م ئلهی درک روشنفکران چپ ار مارم ی رح دارد.
برررای او بیشررتر م ررئلهی درک روشررنفکران ایرانرری ار م رنیترره یررا هارراناونرره مرره خررود او
مینوی

«نق دی اا بومیارایری و سراذشرت نافرجرام آن» مرورد توجره اسرت .بایر
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ابا ی در متاو تاریخ شفاهی چپ ایران بیشتر بر عال سارمان انقالبی بتو تود مره ار
سار  5049فعار ش متارمت ش است و برا عناصرر فعرار ایرن سرارمان (مح رن رضروانی

مم ی خاناابا تمرانی و ایر مشکولی) افتوشرنودی انارام داد اسرت .اثرر دیگرر وی در
این رمینه بررسی شرکلایرری اررو پنارا و سره نفرر بره رهارری تقری ارانری در متراو

تاریمچهی فربهی جاموری انقالبی ایران و اررو ارانری اسرت .برر مانرای منطرخ بارسراری

ش

برخی نوی ن اان به تحلیل بتو تود پرداختهان ؛ بر این اسراس آثراری بره رشرتهی

تحریر درآم ان مه بتو تود را به خیانت و هاگرامی برا اتحراد جاراهیر شروروی مرتمح

مرد ان ؛ مانن بتو تود ار شکلایری تا فروپاشی بره موشرت جاعری ار پژوهشرگران

بتو تود ی ایران در مماجر

برر پایرهی اسرناد امنیتری آلاران شرربی ترألیف ضریااال ین

الارروتی جاسوسرری در بررتو افررتواررو بررا ب ررین و فری ر ون یررتدی نوشررتهی باسررح
نورمحا ی و چپ در ایرران بره روایرت اسرناد سراواک مادرهرای برتو ترود  .منروچمر
هاشای نیت در مقالهی «بتو تود  :عامل روس» به این ساک تحلیل میمنر  .بره براور وی

برتو ترود مطالارا مررردم ایرران را پوششری بررای اجابررت خواسرتههرای اتحراد شرروروی
میدان ت .بابک امیرخ روی مه ار اعضای فعار سابخ بتو تود بود ار جمتی دیگرر بره

انتقاد ار بتو تود پرداخته است .وی در متاوهای اذار ار بتو تود (نظرر ار درون بره

نقت بتو تود ی ایران) مماجر سوسیالی تی و سرنوشت ایرانیان و بررسی و ریشرهیرابی

اشتااها بتو تود ی ایران در چمار سار اور انقالو ار موضعی درونبتبی ار مواضع و

عالکرد بتو تود ی ایران انتقاد مرد است .ماریار بمرور درمتاو نامامی چپ در ایرران

مح ن م یرشانهچی در متاو پناا سار فرار و فرود بتو تود ی ایران و محاود یلروعی

در متاو ا تن و پیوستن به تایین نقت بتو تود در سارهرای اولیرهی شرکلایرری و
فعالیت تا رمان انقالو اسالمی پرداخترهانر و ایرن آثرار ار رهیافرتهرای تراریمی بره شراار

میرون  .متاوهای اسناد ابتاو سیاسی ایران (بتو تود ) نوشتهی بمرور ییرانی اسناد و

دی اا ها بتو تود ی ایرران ار آغرار پیر ایی ترا انقرالو بمارن 501۱مره در دهره 5033

توسط انتشارا بتو تود به چاپ رسی پرون ی پنارا و سره نفرر اثرر ب رین فررانره و
بتو تود ؛ ار آغار تا انقالو اسالمی ایران ار جالره اسرناد و مترون پایره دربرار ی برتو
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تود به شاار میرون  .در میان منابع خارجی متاوهرای جنرات ماونی رتی در ایرران 5و

چپ در ایران معاصر9نوشتهی سپمر یبیح و ترجاهی محا رفیع ممرآبادی جریانهای چپ

و ماونی تی و نقت آنان در تحوت سیاسی -اجتااعی ایران را معرفی و بررسی میمننر .

مشابه چنین اثری را ان تیتو برینالاللری تراریخ اجتاراعی برا نرام سوسیالی رتهرای ایرانری و

ابررتاو و سررارمانهررای ماونی ررتی 0اناررام داد اسررت .آبراهامیرران در نوشررتاری بررا عنرروان

آیربایاان بتو تود و فربهی دمومرا مه توسط ب ر اهلل روشرنی بره فارسری ترجاره

ش است نقت بتو تود ی ایران در ملیارایی افرایی و بیاعتنایی رهارران ایرن برتو

به م ئلهی ربانهای محلی ایران بهویژ آیربایاان را تحلیرل مررد و شرومه شر ن برتو
تود ار اب ام استقالریلاانهی فربهی دمومرا را ار این مانا مورد بررسی برار داد است .با
اینکه هاه ی این تحقیقا آثار مفی ی در بررسی و شناخت جایگا برتو ترود ه رتن ار
دی اا م یولوییکی به تحلیل بتو تود نپرداختهان  .ار آناا مه در این مقالره رویکرردی
تاریمی -تحلیلی به تعایرر برتو ترود ار مارم ی رح وجرود دارد روش تحقیرخ برر مانرای
نظریهی م یولویی توصیفی  -تحلیلی است.
 .2مبانی نظری

 .2-1مدیولوژی

4

م یولویی را بای نظریهای برای تایین فراین انتقار فرهنگ ب انیح .این نظریه را نم تین برار

ریی دبر  1در دهه ی  5223به مار برد .منظور ار این نظریه مفموم تحلیل شریو هرای انتقرار

فرهنگ بود؛ هرچن این وای تا سار  9334و رمان ترجاهی متاو انتقرار فرهنرگ بره ربران

انگلی ی ناشناخته مان ( .)Debray, 2000: 15بره لحرال لیروی مر یولویی مرمرب ار دو

جتا است .مر یا 3در لیرت بره معنری بالرت میانره یرا واسرطه اسرت و در اصرطالح مراد یرا
واسطهای است مه ار یریخ آن نیرو یا تأثیر بر شی یا بر بواس انتقار مییاب  .لرویی بیرانگر

1. The communist movement in Iran
2. The Left in contemporary Iran: ideology, organisation, and the Soviet connection
3. Iranian Socialist and Communist parties, Organizations
4. Mediology
5. Regis Debray
6. Media
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ویژای علای این رهیافت است .به بیانی ساد ه ف م یولویی (متفاو با م یالویی) ایرن
است مه بفما چگونه میان ممنه و نو ب ب تانی وجود دارد مه هیچ اا متوبف نایشود.
چگونه مواد من وخ ش هنور بابی مان است و به ن ل بع (ما) میرس ؛ به سمن دبیرخترر
م ر یولویی درص ر د فمررح و درک فراین ر و عوامررل و بامررلهررای انتقررار فرهنررگ اسررت.

م یولویی بر اسراس تفراو میران دو مفمروم «انتقرار» 5و «ارتارا » 9بنرا شر اسرت .انتقرار
فراین ی فعار است و برخالف ارتاا مه بر جابرهجرایی در یرک برور ی رمرانی و مکرانی
مشمص دتلت دارد بر جابهجایی در دو بور ی رمانی و مکانی متفاو تأمیر مریمنر .
ااررر بپررذیریح مرره در فراینر انتقررار ارتاررا میرران اذشررته و بررار نمفترره اسررت فرهنررگ و
ناخودآاا سیاسی به عنوان عوامل غایب رمینهسار این انتقار ه تن  .ریی دبر برا اسرتفاد
ار مفموم ناخودآاا جاعی ناخودآارا سیاسری را بره مهابره مفمرومی خراص بره نظریرهی
م یولویی اضافه مرد .این مقوله مه ار علرح روانشناسری وام ارفتره شر اسرت هاچرون
ناخودآاا جاعری بره اررو و اجتارا اشرار دارد؛ امرا ار بیرف فعالیرت سیاسری و میرتان
سرارمان هی آنهرا را مر نظرر بررار مریدهر ( .)Andrew, 2001: 2دبرر بررای دفرا ار
است تلت مانی بر اینکه فرهنگ انتقار مییاب و آنچره امررور بره دسرت مرا رسری مرهرون

پیشینیان است میان رن ای یایعی 0و رن ای تاریمی 4تفاو میاذارد .در رن ای یایعی
عامل رمان هیچ تیییری ایااد نایمن (رن ای ثابت رناوران ع ل)؛ اما رن ای تاریمی در
اثر تحوتتی دچار تیییر میشود مه در یی رمان درونی ش انر (تیییرر سراختار خرانواد ار
بایلهای در اذشته تا ه تهای امررور ) ( .)Debray, 2000: 70برا ایرن توضریح ریی دبرر
درص د بیان این نکته است مه ان ان عالو بر اینکه مترأثر ار بواعر فیتیکری و بیولروییکی
است به صور ویژ تحت تأثیر تاربیاتی برار میایرد مه خود آن را تاربه نکرد است.
به نظر دبر رن ای تاریمی در یی رمان توسط ابتار بیجران منتقرل مریشرود؛ بررای ناونره
فردارایی با اختررا دوچرخره بره ن رلهرای بعر منتقرل شر  .دبرر براور دارد مره هرچنر

1. Transmition
2. Communication
3. Natural life
4. Historical life
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تکنولویی لوموموتیو ار دوچرخه پیشرفتهتر است دوچرخه به عنوان بامل فردارایری بعر
ار لوموموتیو اخترا ش .
به این ترتیب دبر ار مفموم انتقار به جای ارتاا سمن به میان میآورد .به نظرر وی در
رن ای یایعی ب یاری ار جانوران مانن دلفینها مورچههرا و رناورهرا ناریتواننر ارتارا
بربرار منن ؛ اما ویژای ان ان این است مه میتوان تاربیاتت را یخیر من و به ن ل بعر
انتقار ده  .به بور دبر بیوانا ار سمتترین م یرها میاذرن و ار هح تاعیت میمننر ؛
اما را نایسارن ( .)Ibid: 73نکتهی ممح در توضیح این تئوری اشار بره مفمروم ممیلرهی
اجتااعی است .این مفموم ستون فقرا فرهنگ یعنری عامرل اصرلی انتقرار در مر یولویی
است .ه ف دبر ار بیان این مفموم اشار به فراین ناخودآارا انتقرار فرهنرگ ار ن رلی بره
ن ل دیگر است؛ اراینرو وی روش م یولویی را توجه به بمرتهرای ماترر شرناخته شر
میدان و باشیه را مرمت توجه بررار مریدهر ()Ibid: 103؛ بررای ناونره امررور ار تیییرر
مفموم بلقوی رمان بره خطری سرمن ب ریار افتره مریشرود؛ ولری بره ترأثیر اختررا سراعت
مکانیکی بر این تحور ماتر توجه میشود .ه ف م یولویی روشن مرردن ایرن جنارههرای
فراموش ش است.
 .2-2مخیّلهی اجتماعی

1

ممیّلهی اجتااعی موجب پای اری فرهنرگ مریشرود .ممیلرهی اجتاراعی منارع ناخودآارا

سیاسی است .ناخودآاا سیاسی ساختاری است مه برر اسراس روابرط مرادی اروهری بررار
میایرد و فشاری غیربابل مقاومرت را برر افرراد و اررو هرا وارد مریمنر  .برا وجرود بررور
تیییرا در روبنا این ساختار هاچنان ثابت و مارآم بابی مریمانر  .ار نظرر دبرر ممیلرهی
اجتااعی و فرهنگ فرآینر انتقرار را ماکرن مریمنر  .بررور پ یر هرای سیاسری ترابعی ار
ناخودآاا سیاسی است .ممیلهی اجتااعی یک مل است ن ات به ناخودآارا سیاسری مره
یرک جررتا بره شرراار مریرود .ممیلررهی اجتاراعی ابررتار هویرتبمررت و ریربنرای تحرروت
اجتااعی و سیاسی است مه ار لحال نظری و عالی امکان برور در یرک جامعره را دارد .در
1. Social Imaginary
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مطالعهی م یولوییکی معاوتً دو فامتور مرواد سرارمان یافتره 5و سرارمانهرای مرادی شر

9

مورد توجه برار میایرد .مواد سارمان یافته ابتارها و ادواتی ه تن مه ان انهرا متناسرب برا
نیارهایشان میسارن ؛ اما سارمانهای مادی ش نمادهایی ه تن مه بر ان ان اشکار خاصی
ار رفتار را تحایل میمنن ( .)Debray, 1991: 38است تر دبرر ایرن اسرت مره ابرتار بره
یا خود و بهتنمایی نایتوان منشأ تأثیر باشر ؛ مگرر اینکره ب رتر فرهنگری مناسرب وجرود
داشته باش ؛ ریرا ابتار فقط امکان مادی را ممیا میمن  .دبر متابمانه را یک واسطهی عالی
برای انتقار میدان  .اهایت ایرن نمراد نرهتنمرا بره دلیرل ابعراد مرادی آن یعنری محلری بررای
یخیر ساری متاوها و ضاط بادثهها است؛ بلکه بره دلیرل فرهنگری اسرت مره در شراکهی
متابموان پ ی ار میشود؛ ماننر تف ریر مترون ترجاره و ترألیف مترب ( Debray, 2000:

 .)116آنچه فرهنگ را بفظ و بابل انتقار میمن صور مادی ش ی آن است .چنانکره
افتیح دبر دو مفموم سارمان مرادی شر و مرواد سرارمان یافتره را در ایرن ارتارا مطررح
میمن  .او برای توضیح منظورش ار یخیر ساری 0سمن میاوی  .یخیر ساری وجره تارایت
ان ان است؛ عاملی مه رن ای یایعی را ار رنر ای تراریمی متارایت مریمنر  .بره برور وی
برخی بیوانا مهل دلفینها با هح ارتاا دارن ؛ ولی یخیر ی خایرا و تاربیا

ویرژ ی

ان ان است .این فرآین ممیلهی جاعی را پ ی میآورد؛ مفمومی مره دبرر ار روانشناسری
وام ارفته است.
نتد دبر پی ایت ممیلهی جاعی امری ص درص ناآااهانه نی ت .هاین نکتره موجرب
تفاو این مفموم با اصرطالح نراخودآارا جاعری یونرگ اسرت .یونرگ عرالو برر ضرایر
ناخودآاا تیهی دیگری را در ناخودآاا ان ان در نظرر مریایررد مره آن را ناخودآارا

جاعی یا ضایر ناخودآاا جاعی 4میخوان  .این مفموم باالً توسرط برومشناسران فران روی
مهل لوی برور موس و فوراسیته به مار رفته است (یونگ  .)91 :503۱به عقیر ی یونرگ
در میان انوا ان انها رمینههای مشترمی مانن ایدها بمشرت موعرود و  ...وجرود دارد مره
Organized material
Material organization
Archives
Collective-unconscious

1
2
3
4
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آنها را صور های دیرین 5می نام  .ناخودآاا جاعی ار ایرن ناونرههرای دیرینره تشرکیل

ش است.
 .3حزب تودهی ایراک
پ

ار اشیار ایران توسط نیروهای متفقین و برمنراری رضرا شرا پملروی در سروم شرمریور

 5093در نتیاه ی فرمان عفو عاومی ب یاری ار رنر انیان سیاسری آراد شر ن  .اروهری ار
رن انیان چپ مه پیتتر فعالیت های سیاسری و نظرری داشرتن پر

ار آرادی ار رنر ان یرا

باراشت ار تاعیر سرارمانی بررای مارارر ی سیاسری تشرکیل دادنر  .ایرن افرراد ار تشرکیل
اروهی به نام «بتو ماونی ت» به دو دلیل منصرف ش ن ؛ نم ت اینکه در ایران پریت ار
این بتبی به این نام به وجود آم

بود و پایگا اجتااعی مناسب و موفقیرت ریرادی م رب

نکرد بود و دیگر اینکه به دلیل «بانون منع مررام اشرترامی» مره در خررداد  5053تصرویب
ش بود ار فعالیت آن بتو جلوایری ش

برود و رهارران برتو یرا در رنر ان یرا تحرت

تعقیب بضایی بودن  .به هاین دلیل با نظر میررا اسکن ری نرام «ترود ی ایرران» بررای برتو
انتماو ش و مرامنامه و اساس فعالیت های بتو مشمصتر مطرح ش  .سیاست بتو تود
در آغار با سات ایری ض استعااری آشکارتر ش  .رورنامهی «رهار» نماد رسای مایترهی
مرمتی بتو در  5۱اسفن  5099اعالم مرد مه دوستی بتو تود با مشورهای خرارجی
به شر مح ود مردن منافع خود در مح ود ی منافع ملی ایران است (رهارر  .)5 :5099در
فضای پرامیر ی مره برا سرقو رضرا شرا در دهره ی بی رت پ یر آمر برود بررای بیشرتر
روشنفکران ایرانی هواداری ار اتحاد شوروی نهتنما با عالیخ ملی تضرادی ن اشرت بلکره برا
آنها هحسو بود .بتو تود در دو برهه ار تاریخ معاصر ایران نقشری برج رته ایفرا مررد؛ ار
سرار  5093ترا مودترای  5009و ار آغرار دهرهی چمرل ترا سرار  .501۱ایرن برتو در ایرن
برهه های رمانی بیشترین تأثیرا ج ی خود را بر جامعه ی ایران اذاشت؛ ار جاله اعتقاد به
فعالیت بتبی اتحاد یاقه ی مارار ملی مردن صنایع ترویج آرادی رنان ار یریرخ ایاراد
اردهاایی های سیاسی و ممحتر ار هاه فراایر مردن تأثیر ای ئولویی در ایرران .ترا پریت ار
1. Arche type
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آن ایران عرصه ی فعالیت هیچیک ار ای ئولوییهای سیاسی ناود و اولین تاربهی جامعرهی
ایران با مفموم ای ئولویی در معنای وابعی با برتو ترود برود .در دوران انقرالو اسرالمی
میانوری مه با برمنار مردن جناح رادمنت توسط هیئت اجرایی مایته ی مرمرتی رهارری
بتو تود را به دست ارفته برود برا برنامره هرای عالری و سیاسری ترالش مررد در فضرای
انقالو ایران و در سایه ی رهاری خود نظرا خود را به رویکرد غالب بتو تا یل منر ؛
بنابراین پابهپرای تحروت و هیاانرا انقرالو مارانی فکرری اسرتراتژی ترار ی برتو در
باایت بیبی و شر ار رویکرد امام خاینی (ر ) یا به اصطالح خود «خط امام» را تکوین
مرد و با ابت ار و ب ر نامح ود درونبتبی برتو ترود را بره سرات پیگیرری سیاسرت
سارش با انقالو سوق داد .در آسرتانه ی انقرالو اسرالمی نیرت نورالر ین میرانوری در مقرام
رهاری بتو باور داشت مره نیروهرای اسرالمی -انقالبری مره در برور امرام خاینری (ر )
وجود دارن متح ان اصلی و ج ی بتو در انقالو در شرف تکروین ایرران در پیکرار برا
امپریالی ح آمریکا ه تن و پیوستن به انقالو ایران در یهن رهارران برتو ترود پیونر برا
رون انقالو جمانی و برمت جمان به سوی سوسیالی ح بود .در ادامه برای درک بمتر ایرن
تحور در بتو تود ابت ا عناصر ممیلهی اجتااعی ایرانی و سپ

تأثیر آن برر فمرح برتو

تود ار مارم ی ح – لنینی ح را بررسی میمنیح.
 .4عناصر مخیلهی اجتماعی ایرانی

ممیلهی اجتااعی بمت ناخودآاا فرهنگ یک ملت است مه انتقار فرهنرگ در ب رتر آن
صور میایرد .در ادامه عناصر ثابت فرهنگ ایران را معرفی میمنیح مه فراین انتقرار را

تحت تأثیر برار میدهن .
 .4-1آمیختگی دین و دولت
تا ن ایران با توجه به پیشینه ی تاریمی خود ب ون شک ار نم تین نظرام هرایی برود اسرت
مرره برره م ررئلهی ب ر ر سیاسرری و بکومررت توجرره خاصرری داشررته اسررت .در ایررن میرران
شکلایری امپراتروری ا رترد در درجرهی اور و نقرا عطرف تراریمی در وهلرهی بعر

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 127 /

موجاا شکلایری نظام سیاسی با تأمی بر اتحراد سیاسرت و دیرن را فرراهح مررد اسرت.
اهایت این م ئله به اونهای است مه پیون دین و دولت را به یکی ار عناصر ثابت ممیلره ی
ایرانی ب ر مرد است مه هح در دوران ایران باستان با پیون میان دین اهرورایی و پادشراهی
ساسانی و هح در دوران اسالمی با شکلایری بکومتهای دینی بهویرژ مترأثر ار مرذهب
تشیع شاه استارار این عنصر در ممیله ی جاعی ایرانی ه تیح .تفکیک عرصره ی سیاسرت
و بیا اجتااعی ار باورها و عقای دینی در ان یشه ی سیاسی ایرانشمری امکانپذیر نی رت.
در این دور بیا سیاسی و بیا دینی در ارتاایی تنگاتنگی به سر میبرن مه به صور
متقابل مناع مشروعیتبمت هح به شاار میرون (رستحون ی  .)34 :5033ممیلهی جاعری
ایرانیان پیون میان دین و دولت را به عنوان یکی ار عناصر ثابت خرود ترا امررور بره میرراث
اذارد است .ساسانیان برای متح مردن جامعه و مقابله با تم ی ا امپراتروری روم خرود
را نگماان دین و دین را پشرتیاان خرود بررار دادنر و اردشریر بابکران بنیانگرذار شاهنشراهی
ساسانی دین را پایهی پادشاهی بلا اد میمرد (محرمخانی  .)59 :5032در رمان ساسرانیان
مه متارمتترین دولت پیت ار اسالم در ایران باستان بودنر یکری ار نترایج اسرتقرار چنرین
ب ر متارمتی تقویت بشر روبانیون واب ته به بکومت در شررایطی برود مره ار بر ر
دهقانان و ابشار دیگر جامعه مح میش  .جناهی دیگر ب ر متارمرت ساسرانیان در اسرتفاد
ار دین بره عنروان وسریلهای بررای مشرروعیت بمشری ن بره بکومرت و ا رتران ن صرور
ای ئولوییک دین ررتشتی بود .در نظریه ی سیاسی -دینی ساسانیان پادشا به عنوان میانای
میان خ ا و خلخ پن اشته میش ؛ به این صور مه او پادشا است خ اونر فرمرانروای هرر
دو عالح است و ان ان مه بامح بر عالح موچک (عالح اصیر) خود اسرت در میران ایرن دو
پادشا برار ارفته ش است (رنر  .)42 :50۱1ساسانیان بررای بفرظ وبر

امپراتروری و

التاما مقابله با دشانان خارجی به ویژ امپراتوری روم مه به م یحیت اروی بودنر
یک سپر وب

بره

ای ئولوییک نیار داشتن مه برای تأمین آن به دین ررتشتی روی آوردنر .

بیتردی در ماحف آمیمتگی دیرن و دولرت ناریتروانیح نقرت موبر ان و «میران» را نادیر
بگیریح .ب یاری ار منابع ممن یونانی و رومری میران را نااینر

ی دیرن ایرانیران دان رتهانر

(رستحون ی  .)32 :5033این ارو مه با ظمور ررتشت بره عنروان یاقره ی روبرانی شرکل
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ارفت بره دنارار تحروت سیاسری و اجتاراعی در دوران همامنشریان و برهویرژ در دوران
ساسانیان نقت دینی -سیاسی خود را به شکل مامل ثابت مررد .ا رترش دیرن ررتشرت و
تالیغ این آیین در خار ار مررهای ایران یکی ار وظایف اساسی این ارو بود؛ بره یروری
مه برخی ار پژوهشگران معتق ن ب یاری ار متن های اوستا در دوران ت لط میان بر دربرار و
بع ار مرگ ررتشت نوشته ش است (هاان .)23 :شکلایری امپراتوری ساسانی و رسرای
ش ن دین ررتشت در ایران یکی ار نقا عطف تاریخ ایرانشمری به عنوان مظمری خاص ار
پیون دین و سیاست است .در این دوران میران ار یریرخ ایاراد بورومراسری دولتری بررای
نم تین بار نقت های سیاسی دینی و ابتصرادی را بررای خرود تعریرف مردنر و بره نمرادی
ب رتان در منار امپراتوری سیاسی تا یل ش ن ؛ به این صور مره در ایرن دور پادشرا و
میان مالرمتی متقابل به عنوان عوامل مشروعیتبمت بر هح پیر ا مردنر  .ممررداد بمرار در
بیان ویژایهای نظام سیاسی ایران باستان بر سرشت ایتدی بر اتی ی خ ا بودن و تق س
شا تأمی میمن (بمار  .)21 :50۱1شا در رأس جریانهای دینی و رسای پادشراهی بررار
داشت و بای دبیقاً هاه ی سنت های دینی را رعایت می مرد .موب ان بلن پایه مشاوران و اا
مح ودمنن اان اختیارا وی بودن و شا بر رییاری عقیر تی -دینری بکومرت مریمررد
(هاان.)553 :
در تایین رابطهی میان دین و دولت این م ئله تا پیت ار اسالم برا نظریرهی شرا آرمرانی
در ان یشررهی ایرانشررمری و پر

ار اسررالم بررا نظریررهی سررلطنت مطلقررهی اسررتا ادی مطرررح

میشود .هاانیور مه در نظریهی شا آرمانی شا به عنوان دارن ی فر ایرتدی مرمتیرت
نظرام سیاسری را در دسرت دارد در مرمرت نظریرهی بکومرت مطلقرهی اسرتا ادی نیرت شرا
خودمامه برار دارد .در نظریهی شا آرمانی شا نااین ی خ ا روی رمرین و جر ا و براتتر
ار جامعه و فرمانروای خودمامره در پر
بکومت استا ادی تا پیت ار تأسی

فرر ایرتدی برود .در دوران پر

ار اسرالم اصرل

بکومت های نیاهم تقل ایرانری در نظریره ی خالفرت

مطرح ش بود؛ اما با روی مار آمر ن بکومرت هرای ایلری یاهریران صرفاریان و برهویرژ
سامانیان بکومت های استا ادی با باراشتی به نظریا پادشاهی ایرانی در عصر ساسرانیان
نظریه ی سلطنت مطلقه را بنیانگذاری مردن  .در نتد متفکررین سیاسری دور ی اسرالمی نیرت
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این آمیمتگی مورد توجه بود است .خواجه نظامالالک دین و دولت را به برادرانی تشرایه
میمن مه بای پیوسته در منار یک یگر و یاریگر هح باشن ؛ ریررا خلرل در دیرن «موجارا
بوّ مف ان» و «روا ب عت» را فرراهح مریآورد (نظرامالالرک  .)94 :5032امرام محار
غتالی دین و دولت را به «برادرانی مه ار یک شکح راد ش انر » تشرایه مریمنر (غتالری
 .)10 :5051با روی مار آم ن صفویان رمینه برای استقرار دین رسای شیعه در ایران فراهح
ش  .صفویان مانن دولت ساسانیان برای مقابله با منارعهای مه عهاانیان و اربکان بر مررهرای
ایران تحایل مرد بودن به یک ای ئولویی رسای و فراهح آوردن سپری ای ئولوییک در
برابر عهاانیان مه به اصل خالفت متکی بودن نیار داشتن و بتی برای تقویرت مرردن ایرن
سپر ن ب خویت را تا امام هفتح شیعیان جعل مردن (باضری مررادی  .)23 :50۱3اارچره
در م ئله ی انتماو تشیع به عنوان مذهب رسای ار سوی صرفویان نظررا متفراوتی مطررح
است در مذهب تشیع امامت به معنای رهاری و راهاری جامعره اصرل اساسری اسرت مره
بع ها در بالرب امامرت سیاسری «فقیره عرادر» مطررح شر  .در ایرن آیرین امامرت و رهارری
موضوعی المی است مه در بیطه ی عال عاوم برار ناریایررد؛ بنرابراین برر وبر

میران

بکومت و تشیع تأمی می شود و آمیتش این دو نماد به یور مامل در این دوران بره تهایرت
میرس .
 .4-2گرایش به مذهب

ممیلهی اجتااعی ایرانی به شکلی اساسی با مذهب آمیمته است .این آمیمتگی بره اونرهای

است مه دور ای ار تاریخ ایران ب ون ارایت های مذهای رص نایشود .مصرطفی ملکیران
معتق است مه به اروا تراریخ ایرانیران ترامنون هفرت برار مرذهب خرود را تیییرر داد انر
(ملکیان  :5034/3/53متن سمنرانی) .ار لحال تاریمی تأسی

دین ررتشرت را مریتروانیح

ما أ دین ایرانشمری بلا اد منیح .اارچه نایتوانیح این م ئله را به صور یک ادعا تهایت
منیح ررتشت بورومراسی دین را به صور ماملتر و جامعتر بره ممیلره ی جاعری ایرانری
ارائه مرد؛ به یوری مه در این بورومراسی «میان» مارویژ ی روبانیت دیرن را در اختیرار
داشتن  .ابت ار دولت در ایران یکی ار عوامل ممح ا ترش ادیران در جامعرهی ایرانری اسرت
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مه ار آغار با امپراتوری و مشوری پمناور و اختالفا متنو برومی سررومار داشرت و ایرن
یکی ار عوامل ممح در پیون مذهب و دولت است .دولت ها نیت مرذهب را منارع مشرروعیت
سیاسی خود برار دادن و به ایرن صرور رابطرهای ج انشر نی میران دیرن و دولرت وجرود
داشت مه تا بره امررور پابرجرا اسرت .بره نظرر مریرسر مریتروانیح برا تأمیر برر دو مفمروم
«آرمانشمر» در معنای سررمین مق س و «فرّ » در دوران باستان ارایت ممیلره ی ایرانری بره
مذهب را بررسی و تحلیل منیح.
 .4-2-1آرمانشهر

تحقخ آرمانشمر و تالش برای رسی ن به جامعهی آرمانی در غایت ممیلهی ایرانیان باسرتان
بود است .ار دی اا اساییری در رورااران پیشین آدمی در بمشتی آرام مری ری رت مره
سرشار ار جاودانگی و آرادی بود؛ اما یکاار جمان مورد تاختوتار نیروهای اهریانی بررار
ارفت و ار آن دم به بع آدمی دیگر روی آرامت ن ی  .ان ان ار بمشت هارو مررد و بره
رمین انتقار یافت .ایرن دوری ار بمشرت نم رتین ار یرک سرو و درد و رنرج رمران ملاروس
تاریمی و بی ع التی های آن ار سوی دیگر یهن آدمی را متوجه مقولهای به نام «آرمانشمر»
مرد .مفموم آرمانشمر پیون نتدیکی با ان یشه ی منای ارایانه داشت .آرمانشرمر ایرانری مره
جامعهی آرمانی ان ان ایرانی است بر اثر ماارر ی نیروهای خیرر و اهرورایی علیره نیروهرای
ظلات و اهریانی و پیروری نمایی نیکی بر ب ی متحقخ می شود« .سررمین» در تفکر سیاسی
ایران باستان با انگار ی «آرمانشرمر» متناسرب اسرت؛ چنانکره مصر اق اصرلی آرمانشرمر در
ایران باستان «خُوَنیرَث» «ایرانویج» و «وَرْجَاکردْ» (جایی مه جاشری بره دسرتور اهرورامتدا
برای نگم اری آفری های اهورایی برپا داشت) است (عفیفی .)943 :50۱1
 .4-2-2فرّه

فرّ ایتدی هاروار یکری ار عوامرل ممرح در تقویرت نقرت مرذهب در مناسراا اجتاراعی
اعتقادی و سیاسی بود است .فرّ پادشا بامح و رهار در تراریخ ایرران ارتارا تنگراتنگی
میان جامعه و مذهب بربرار مرد است؛ وجوو فرّ ایتدی و نوعی بکومرت ماریتماتیرک
مه ب ون آن تصوری ار بکومت وجود ن ارد .جوهر بکومرت ار نرو «آسراانی» اسرت و
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پادشا به این دلیل مه این اوهر را در اختیار دارد ار هاه شای رتهترر و برترر اسرت .مفمروم
سیاسی فرّ ار لحال تاریمی با استقرار دولت همامنشی مطرح میشود .تا پیت ار این تاریخ

در ان یشهی ایرانشمری «مایا» 5نشانگر بمر من ی خ ایان ار توان و نیروی شمریاری و ایاراد
نظح و بربراری سامان هر چیت است .مایا فقط خ ایی آساانی و مظمر ساد ی یایعت نی ت؛
بلکه جلو ی فرمانروایی نیرومن و شمصیتی روبانی است .فرّ میانی در عصرر ساسرانیان و
متون پملوی اهایت بیشتری یافت و ار این مفموم برای توصیف نیررو بر ر و مارآمر ی
استفاد ش  .در دوران اسالمی نظریه ی فرّ ایتدی مق مهای برای توجیره بکومرت سرلطنت
دینی در بالب نظریهی «بخ المی سلطنت» یا «سلطان ظل اهلل» ش مه با وجود برور تیییراتری
در سطح اعتقادی تا ب ود ریادی مشرابه برا دوران باسرتان اسرت .در ایرن نظریره بکرومتی
مشروعیت دارد مه ار یرف خ ا تعیین ش باش و شمصی بامح مشرو شناخته مریشرود
مه ار عنایت خ اون در بالب جانشین پیامار خ اون و امامان معصروم برخروردار باشر  .در
ارتاا با م ئلهی ایرانشمر و سررمین مق س تأمی ملی بر تاایال منایارایانه است مره
هح در دین ررتشت با «سوشیانت» و هح در دین اسالم با «مم ی موعود» توجیه میشود.
 . 4-2-3دوبنانگاری

2

تقابل میان نیکی و ب ی یکی ار بنیادی ترین اصور ان یشه ی ایرانشرمری اسرت .ایرن اصرل

ب ود و غایت رن ای را معین میمن ؛ به یوری مه بایر بره عنروان ممرحتررین ریرسراخت
ممیله ی جاعی متدایی مورد توجه برار ایرد .نارد ارلی خیر و شر یا اهرورامتدا و اهرریان
اساسی ترین بمت ار فل فه ی سیاسی در ایران باستان اسرت .در یرور تراریخ ایرن سرررمین
هایشه دشان و دشانان این مرر و بوم به نیروهرای اهریانری منت رب مری شر ن و ار سروی
دیگر شمریاران مه هح فرّ ایتدی داشتن و هح ار پایگراهی روبرانی و اخالبری برخروردار
بودن به اهورامتدا منت ب می ش ن  .اهورامتدا در آیین متدایی ناادی بیمح و ماسرت ار
خیر مطلخ بود .تعالیح ررتشت بر این اصل استوار است مه اهورامتدا نور خیر و نیکی مطلرخ
1. Maya
2. Dualism
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اسررت؛ دربررالیمرره اهررریان محاررل ظلاررت و ترراریکی مطلررخ اسررت .تصررور نررور ب ر ون
موچکترین فاصله ی فکری تاریکی را به یهن متاادر می من ؛ هااناونه مه ایر ی خیرر
مطلخ انگار ی شر را در آیین ررتشت به وجود می آورد .نکتهی ممح این است مره ایر ی
ثنویت یعنی خیر و شر دی ن جمان نه به معنای دواانه پرستی بلکه به معنای دوبنان یشری
است؛ ریرا هیچ متدی نایی به ستایت اهریان و پرستت او ناری پرردارد .ایرن م رئله مارالی
است برای اینکه مالم ررتشتی توسط آن منشاا شرر را وجرودی غیرر ار اهرورامتدا ب انر .
هاانیور مه در «بن هت» آم است «چنین است مه ار آن پر

(بالرهی اهرریان) هاره

چیت ایتی برارد دوبن نارد دو دشان و آمیمتگی فرار و فرود پ یر ار شر » (بمرار :5033
.)40
این دوبنانگاری در بالب پیکرار میران نیکری و بر ی ایرران و انیرران و خیرر و شرر در
ان یشه ی ایرانشمری مشمص منن ی نو جمرانبینری و غایرت بیرا اجتاراعی و سیاسری
است؛ به اونهای مه با ایااد یک ربان ویژ بیشتر امور اجتااعی سیاسی و اعتقرادی برا دو
سطح اهورایی و اهریانی ار یک یگر متاایت میشون .

در دور ی اسالمی با پی ایت دین اسالم و تأمیر برر وبر انیت 5نروعی یکتاپرسرتی در

سطح اعتقادی پ ی آم ؛ به این صرور مره ثنویرت ررتشرتی جرای خرود را بره وبر انیت
اسالمی داد .اار در آمور هرای ررتشرت اهرورا و اهرریان بر رتی برابرر دارنر و اهرریان
میتوان با ب رتی م لط بر اهورا تاریکی را در دنیا ربح بتن در ان یشه ی توبی اسرالمی
شیطان یکی ار بن اان و آفری اان خ ا شارد میشود مه نه در اثر ب ی یا

بلکه در اثر

نافرمانی و تکار در مقابل خ اون برار میایرد و به دلیرل بمشرت و ربارت او ار نرابودی
ناا

مییاب ؛ به سمن بمتر در اسالم مانن مذاهب یکتاپرست هاه چیت تابع مشریت المری

است و بتی وجود شر نیت تابعی ار بکات مامله ی وی است .نایتوانیح تقابل ضعیف خ ا
– شیطان را در سطح اعتقادی دوبنانگاری بررسی منیح .به نظر میرس در دور ی اسرالمی
این دواانگی نه در بالب مناساا دینی -اعتقادی بلکه در سطوح اجتاراعی و سیاسری بره
بیا خود ادامه داد است .در ایرن دور دوبرنان یشری ار سرطح اعتقرادی و مراورایی برر
1. Monism
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سطوح عینی جامعه تنتر پی ا مرد و در سطح عینی -اجتااعی در بالرب دو مقولره ی «تروهح
تویئه» و «مطلخانگاری» مطرح ش .
 .4-2-3-1توهم توطئه

توهح تویئه مص ابی ار دوبنان یشی است؛ ریرا در آن بر مرر میان «من» و «دیگرری» ب ریار
تأمی میشود؛ به این صور مه در آن برر دوانگراری مرربنر ی و پیکرار میران خرودی و
بیگانه تأمی میشود .توهح تویئه ار نظر شالود ی فکری یا ساختار یهنی برر ثنویرت اسرتوار
است .ثنویت یعنی بمت مردن جمان به دو بمت نیک و ب ؛ جمان خودی مه نیکوسرشت
و یتدانی است و جمان بیگانره مره تامکرار و اهریانری اسرت (اشررف  .)11 :5039اارچره
بیشررتر متفکررران سیاسرری نظریررهی تویئرره را برره برررون ج ی ر و ار رمرران ورود ب ر ر هررای
نیاهاستعااری به ایران ن ات میدهنر در ان یشره ی ایرانشرمری و در دنیرای اسراییری نیرت
میتوانیح ردپای این نگا را بیابیح .این نگا در امور ماورایی مانن «فرّ » نیت دیر

مریشرود.

فرّ میانی هح مه در ان یشه ی ایرانشمری به معنای نیرو و مارآم ی است ار دایر ی تروهح
تویئه خار ناود است و هاوار در معرض چالت و تصابب اغیار بررار دارد .ب ریاری ار
بیگانگان تالش فراوان مرد ان مه به این ب ر دست یابن ؛ اما هاوار نامام مان ان .
باسح افتماری ار دیر اا شرناختشناسری تئروری تویئره را پیامر وضرعیتی مناعرف ار
مطلخان یشی میدان  .ار نگا وی مطلخان یشان برای هر ه تی یرا امرری تنمرا یرک علرت
مطلخ در نظرر مریایرنر و آن علرت هرح هاران بر ر شریطانی اسرت مره هرردم سررارم
تویئهآفرینی است .وی معتق است در فرهنگ سیاسی ایرانی تئوری تویئره هایشره برا امرر
سیاسی ار خورد است و به لحال تاریمی پریت ار بربرراری روابرط ایرران برا مشرورهای
پیشرفته ی غربی بلارو مارمرد تویئه بیشتر ان رونی دربار و یا بلقرهی ایرافیران شرا برود؛
ولی بع ار بربراری رابطه با مشورهای پیشرفتهی غربری و اب راس بقرار در برخرورد برا
آنها بلارو مارمرد تئوری تویئه ار داخل به خار ار ایران منتقل شر و رفترار و انگیرت ی
تویئهآلود وابعیرت سیاسری پذیرفتره شر در جامعره ی ایرران شر (افتمراری .)۱1 :5023
محا علی هاایون ماتوریان معتق اسرت مره تئروری تویئره در سیاسرت محصرور روابرط
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استعااری م رن نی ت؛ بلکه ریشه هرای عایرخ در مشرور دارد و در تراریخ یروتنی دولرت
خودمامه وجود پررنگ داشته است .بر این اساس بامایت خودمامه به این معنرا برود مره
رن ای و مالکیت ب یار بیاهایت و پیتبینیناپذیر است و بر اساس اراد و هوس باماران
و فرمانروایان محلی و متأثر ار تصادف تق یر و سرنوشت در تویئههرای فریاکارانره تعیرین
مرریش رود (ماتوریرران )549 :5039؛ در نتیارره روانشناسرری اجتارراعی مانرری بررر اینکرره هررر
بادثهای محصور دسی ه است پ ی آمر و ار بر ود نیارههرای سر ی نروردهح بره یرور
فتاین ای به تصایحایریهای فوق ان انی و ب ر های بترگ خارجی ایالق داد ش  .در
میان روشنفکران متأخر و مرتاط با بتو تود خلیل ملکی نیت تئوری تویئه را عامل ب بینی
در میان یاقه ی روشنفکر ن ات به چشحان ارهای آینر ی مشرور مریدانر (ملکری :50۱4
 .)14ممیلهی جاعی ایرانیان ار رمان ررتشت در دایر ی ثنویتی اهریانی و اهرورایی شرکل
ارفت مه اساییر ملیت آن را شکل میدهن  .اار پارادایح بامح بر جوامع سنتی و بایلگری
را نیت به آن اضافه منیح نتیاه می ایریح مه در این دایر خیر و شر بر اساس «بُرو» و «بُع »
معنا می یابن و در هر ب ی و شر بیگانهای نقت دارد یا به عاار بمتر بیگانه شرر بره هاررا
دارد؛ اراینرو میتوانیح بیگانهستیتی را نیت در منار نتایج ریاناار دیگر تئوری تویئه در نظرر
بگیریح .در میان ریشههای سیاسی و فرهنگی توهح تویئه نگرش ثنویتارا اعتقاد بره بضرا
و ب ر و یالع یا به عاار بمتر نیار به نیروهای بیرون ار بیطرهی دخالرت ان ران ه رتن و ار
نتایج آن در سطح سیاسی بای به نگرش اسطور ای تصلب سیاسی ع م پاسرمگو برودن و
اغراق در تواناییهای بکومت اشار منیح.
 .4-2-3-2مطلقانگاری

یکی دیگر ار جلو های دوبنانگاری در ممیله ی اجتااعی ایرانی مطلخنگری در سطح نظر
و عال است .پن اشتن خود و فکر خرود بره عنروان مصر ر بقیقرت و بایرل دان رتن عقایر
دیگران ار ممح ترین افعار ایرانیان در تاریخ ب یح و معاصر بود است .این عامل با توجه بره
رمینررههررای ترراریمی و اجتارراعی بابررل بررسرری و سررنات اسررت و بررا تأمیر بررر دو عنصررر
«خررودمحرروری» و «اسررتا ادپذیری» در ممیلررهی اجتارراعی ایرانرری بابررل تحلیررل اسررت.
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خودمحوری وضعیتی ناشی ار شرایط جاود و انحصار فکری و عالی است مه فرد با توجره
به مقتضیا محیط بیرونی آن را در خود نمادینه میمن  .عوامل ب ریاری در نمادینره مرردن
این ویژای مؤثر ه تن مه بکومت اسرتا ادی ممرحتررین آنهرا اسرت .ایرران برا توجره بره
تاربه ی ت اوم یوتنی بامایرت اسرتا اد مرح مرح مرارویژ هرا و ویژاری هرای بامایرت
سیاسی مانن مطلخنگری یرکجانارهارایری و تشر ی بر بینی را در روح جامعره بارتولیر
مرد است.
بکومت استا ادی نیت در این رمینه نقت اساسی دارد .متناسب با دور برودن یرا نتدیرک
بودن به مرجع ب ر خودمامه فرد هیچمار یرا هارهمرار اسرت .در عرین برار اارر فررد
معینی مه به یور مهرار نتدیرک منارع بر ر اسرتا ادی اسرت و هارهمرار در نظرر ارفتره
میشود به هر دلیلی ار مناع بر ر یررد و دور شرود یکارار بره فرردی هریچمرار تار یل
میشود .ویژای دیگر بکومت استا ادی در استع اد پایانناپذیر آن در یرد و نابود مرردن
ان ان های شای ته است؛ به این صرور مره در جامعرهی اسرتا ادرد «هرر فررد شای رتهای
بهسرعت به مانونی تا یل میشود مه هاان وجود مانونیاش به معنای بره معارضره یلایر ن
تنما مانون مارار بر ر در بکومرت هرای اسرتا ادی اسرت و تراریخ اسرتا اد در ایرران ار
جالهی تاریخ برذف ان رانهرای شای رته ار صرحنهی رنر ای سیاسری و اجتاراعی اسرت»
(ماتوریان  .)32 :5039هراونه پرذیرش و توجیره شررعی بقروبی و برانونی و عرام جلرو
مردن استا اد را میتوانیح استا ادپذیری بنامیح .پ رساتری و ترس و بقار پراییندسرتان
ن ات به باتدستان ناونه هایی ار این نرو رفترار ه رتن  .اسرتا اد در یا خرود هاروار برا
ساخت عاودی ب ر ارتاا دارد و بر هاین اساس در یک ماست منحصر مریشرود .ایرن
ماست میتوان در سل رله مراترب خرانوادای (مروروثی) یرا بایلرهای ایاراد شرود .در ایرن
دایر ی محصور ب ر راهی برای اشاعه ی عاومی ن ارد .ار سوی دیگر نتیاه ی این نو
انحصار ب ر این است مه برای جامعه پادشا مانن پ ر میشود و چون بر ر مطلرخ در
دست وی است ناخودآاا هاه ی خوبیها و ب یها به پای وی نوشرته مریشرود؛ بتری در
موابعی مه وی دخرالتی در وبرو ایرن امرور ن اشرته باشر  .در جروامعی برا تراریخ یروتنی
پادشاهی مانن ایران این م ئله ناود بیشتری یافته و جتئی اساسی در ممیلهی جاعی شر
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است .درک این نو ساخت ب ر در ایران بای با توجه به فراین جامعهپذیری سیاسری آن
نیت صور بپذیرد .ار نظر تاریمی فراین شکلایری بکومت در ایران هاوار به صرور
پیروری بایلهای بر بایله یا بوم دیگر بود است و معاوتً رهار بایله یا بوم ریاست بکومرت
را به دست میارفت .نگاهی به پی ایت بکومت ار رمان ساسرانیان و اشرکانیان ترا دو بررن
اخیر مه رن یه و باجاریه بره سرلطنت رسری انر ایرن افتره را تأییر مریمنر مره سراخت
بکومت در ایران نو ا ترد ی ساخت بایلگی آن است.
 .5مبانی مارکسیستی حزب توده

در این بمت ضران معرفری مارم ی رح – لنینی رح برامح برر روسریه بره مقای رهی آن برا
مارم ی ح بتو تود مریپررداریح .برا ایرن مقای ره تفراو ایرن دو مارم ی رح مشرمص
میشود .تأثیر عناصر ممیلهی اجتااعی ایرانی موجب تفاو مارم ی ح برتو ترود یرا بره
تعایری مارم ی ح ایرانی با مارم ی ح – لنینی ح میشود.

اتحرراد جارراهیر شرروروی برره عنرروان مرمررت اشرراعهی مارم ی ررح برره صررور م ررتقیح و
غیرم تقیح در مشورهای دیگر جمان بهویژ ها ایگان خود نفوی مرد .بره نظرر مریرسر
الگوی ا ترش ای ئولویی مارم ی ح توسط اتحراد جاراهیر شروروی برا توجره بره الگروی

نظریهی پمت یا اشاعه بابل بررسی است .بنابر نظریهی اشراعه  5مره یکری ار نظریرا رایرج
درباو توضیح میفیت انتشار نوآوریها و انتقار ان یشهها است ای های فرهنگری شراخص
در یک جامعه با توجه به عواملی چون م رافت رمران سررعت و میرتان هاگرایری محریط
جیرافیایی در میان جوامع دیگر مورد انتقار و پذیرش بررار مریایررد (بررارر .)9 :5039
مرریترروانیح ایررن نظریرره را برره صررور خرراص در برراو توضرریح چگررونگی ورود و نفرروی
مارم ی ح -لنینی ح به ایران بررسی منیح؛ به سمن بمتر مارانی نظرری مارم ی رح شروروی
المامبمت مارم ی ای ش مه در بتو تود مورد تأمیر بررار ارفرت .نم رتین یلیعرهی
ظمور مقوله ی «چپ» و به صور خاص مارم ی ح در ایرران در منرایخ هااروار روسریه
مانن بفقار بامو و بن رانتلی در شکل ابرتاو عر الت اررو هارت و برتو ماونی رت
1. Diffusion Theory
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ایران ظاهر ش ؛ بنابراین بای به تحلیل مارانی نظرری مارم ی رح شروروی بپررداریح مره بره
صور بالقو به الگوی تفمح مارم ی ح در ایران شکل داد.
 .5-1اصول مارکسیسم  -لنینیسم

تعایر مارم ی ح در روسیه را میتوانیح نتیاهی ممراجر ان یشرهی مارم ی رح بره صرور
فیتیکی براساس نظریه ی پمت ب انیح مره باصرل تحروت در ان یشره ی اولیره و اونرهای
تطایخ با جامعهی روسیه است .تعایر لنین ار آرای مارم

هحاام با وبایع عینی و رورانرهی

روسیه مانای نظری بکومت در آن مشور ش  .عالگرایی لنین بعر ار تصر ی بر ر دبیرر
مل بتو بلشویک افتایت یافته بود و پیون ضروری وضرعیت عینری روسریه و مارم ی رح
مورد نظر وی را یلب میمرد .غلارهی سرنت اثارا ارایری و توجره بره مراد و عرین مره ار
دیالکتیک عین و یهن مارم

نیت فراتر رفتره برود در عقایر خراص لنرین در براو مرذهب

ب یار آشکار است .لنین مذهب را یکری ار اشرکار سرتحروانری مریدان رت مره در نتیارهی
ناتوانی یاقا استهاارشون در ماارر علیه استهاارمنن اان باصل میشرود و بره صرور
اجتناوناپذیری ت اوم این وضعیت نابرابر را به بیات آین و رن اانی بمتر در دنیای دیگرر
توجیه میمرد .به نظر وی مطیع بودن و بردباری ار نتایج مذهب برای ان ان است؛ بنرابراین
او به این ای ی سوسیالی تها مه معتق بودن «مذهب بای امر خصوصی تلقی شود» ب ریار
باله مرد و این نظر را باعف ت اوم جمل در تود ها دان ت (لنرین  .)1 :5294در نظرر لنرین
آااهی یاقاتی آناونه مه مارم ی تهای انقالبی در نظرر داشرتن بره شرکل خودجروش
باصل نایش ؛ بلکه بای آن را بهاونهی رادیکار در میان ترود هرا ایاراد مریمردنر  .ایرن
فراین آااهیبمشی در نظر او به یک الولهی برفی میمان مه در نتیاهی برمت خرود ار
باتترین نقطه ی مو جریان عظیای به نام بمان ایااد میمن  .این بمان مهار خراص بررای
تود های دارای آااهی است مه میتوانن برهآسرانی بره خواسرته هرای خرود جامره ی عارل
بپوشان  .نکتهی ممح نظریهی انقالو لنین برج ته مرردن نقرت اراد در تحروت تراریمی
است .ب ون اراد ی انقالبی و سارمان هی ترود «تراریخ» در نظرر او سرامن اسرت .نظریرهی
انقرالو لنررین بررا تأمیر بررر والنتاری ررح (اراد ارایری) و القرراا آارراهی یاقراتی بررر تررود هررا
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هحاامساری انقالو در جوامع غربری در پری انقرالو روسریه را مرورد توجره بررار مریداد.
ویژایهای مارم ی ح روسی در سه مقولهی ماتریالی ح دیالکتیرک ماتریالی رح تراریمی و
ماتریالی ح فل فی بابل بررسی است .ماتریالی ح فل فی به شکل تلقی «تقر م مراد برر روح»
تف رریر شر اسررت مرره برره صررور م ررتقیح مانررای مطرررح ش ر ن اب ررام دیگررر نحلررههررای
ماتریالی ای در مارم ی ح برار ارفته است .در منار این م ئله میتوانیح بره دیالکتیرک نیرت
اشار منیح مه مانای عال و عالگرایی است .در این ماحف یعنی رجحان عین بر یهرن بره
عنوان اساس ماتریالی ح ار نو روسی وابعیا اجتااعی با یهرن منفعرل ان ران را مره فقرط
جایگا بارتاو این وابعیا بودن بررسری مریمنریح و نشران مریدهریح مره بررخرالف نظرر
مارم

نظح نه رایی ی یهن خالق بلکره محصرور رابطرهی غلارهی عرین برر یهرن اسرت

(بشیریه .)591 :50۱3
انگل

در آنتری دورینرگ اسرت تر مریمنر مره ماتریالی رح دیالکتیرک علرح بروانین

عاومی برمت و تکامل یایعت جامعه ی بشری و ان یشه است .نظریا او در ایرن براو در
مارم ی ح روسی مورد تأمی دوبرار بررار ارفتره اسرت .انگلر

ایرن برمرت تکراملی را

غیرمکرانیکی میفی و مرواری برا اراد ی ان ران در نظرر مریایررد مره شرناخت آن م رتلتم
بررسی سه بانون جمت ت اخل اض اد و نفی نفی است .در نگرا ملری نقطره ی برج رته ی
تأثیر مارم ی ح روسی در ت اخل اض اد است مه لنین ضان تأمیر برر اهایرت اصرور آن
نظریهی وب

اض اد و تعارض اض اد را عرضه مررد .در نظرر انگلر

برمرت نتیارهی

منارعه است و در سطح اجتاا نیت یاقا با توجه به رابطه ی متضاد و متعارض برا یکر یگر
تکامل پی ا میمنن  .در نگا لنین این تعارض به نوعی هرحری رتی متضراد منارر مریشرود؛
بهاونهای مه او بر پیوستگی و هحری رتی اضر اد یرا یاقرا توجره دارد و شرر تکامرل را
برمت پیوستهی یاقا متضاد در منار هح هرچن به صور مروبتی و مشررو مریدانر .
بر ایناساس او به شرمت دهقانان در فراین تحقخ انقالو و برج ته مردن نقت آنان توجره
می مرد .مارم ی ح روسری ماتریالی رح تراریمی را علرح بروانین عارومی توسرعه و تکامرل
جامعه تعریف میمن  .م ئله ی مورد نظر این مقوله این است مه آیا افعار ان ران محصرور
اختیار یا اراد ی ان انی یا عواملی خار ار این دایر -مانن جریانرا عینری -اسرت یرا نره؟
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برخالف نظر مارم

و انگل

مه بر نقت فعار ان ان و آااهی ان رانی در برمرت تراریخ

تأمی میمردن مارم ی ح روسی تاریخ را ساخته ی عوامل و نیروهای عینی تلقی میمن .
این جار در رابطهی ان ان و بوانین یایعت نیت دی

میشود؛ بهیوریمه براساس مارم ی ح

روسی خاصیت دترمینی تی به محض آااهی ان ان ار وجود ایرن بروانین نرابود مریشرود و
آرادی به دست میآی ؛ آرادی در معنای غیرمر نی مره مریتروانیح وجرود آن را در هارهی
ادوار مارم ی ح روسی تصور منریح .ار نظرر مارم ی رح فل رفی جمران مرادی اسرت و در
اذشته و پیوسته نیت چنین خواه بود .لنین ماد را وابعیتی میدان مه در ورای مرا م رتقل
ار فکر و شعور ما وجود دارد و ما آن را با بواس خود درک میمنیح .شعور مره بره شرکل
نابص و ابت ایی در بیوان و به شکل مامل و رش یافته در ان ان وجود دارد نتیاه ی تکامل
یوتنی ماد است و خاصیت یک ماد ی پیچی به نام میت است .رابطهی ریربنا و روبنرا نیرت
در نگا تحولی مارم ی ح روسی فراموش نشر اسرت .رابطرهی دترمینی رتی میران روبنرا و
ریربنررا مرره مررارم

و انگلر

بررر آن تأمیر مرریمردنر برره ایررن صررور بررود مرره ریربنررا

تعیینمنن ی هاهی منتها و تعامال در هاهی انوا آن میشود .این رابطره بره صرور
عینی بر تعیینمنن ای وجه تولی ن ات به آااهی ان ان و منتهای عاومی تابع آن تأمیر
دارد؛ اما ار نظر مارم ی ح روسی بهویژ مارم ی ح اسرتالین ایرن رابطره ناریتوانر نقرت
روبنا را آناونه مه وجود دارد توضیح ده  .برایناساس اسرتالین نقرت ریربنرا را فقرط بره
عنوان مول روبنا مح ود میمن و به اهایت روبنا و تعیینمنن ای و مانا برار ارفتن آن بره
ماک منت فعار ان ان در ایااد رن ای اجتااعی توجه می من  .عنصرر نمرایی ماتریالی رح
تاریمی در میتان اهایت ای ئولویی است .ماتریالی ح فل فی فقط بر نقت انعکاسدهنر ی
یهن به جای یهن خالق و معرفتشناس تأمی می منر و برراینمانرا ایر ئولویی را براینر
منفی یهن انعکاسدهن میدان مه تصرویری وارونره ار وابعیرا
بامح ارائه میده (بشیریه .)513 :50۱3

شرامل سرلطهی یاقرهی
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 .5-2مخیلهی اجتماعی ایرانی و حزب تودهی ایراک

در این بمت ویژایهایی را معرفی میمنیح مه در اثر دخالت ممیلهی اجتااعی ایرانری برر
تعایر بتو تود ار مارم ی ح به وجود آم است؛ بنابراین براساس تئوری م یولویی بره
نقت واسطههای انتقار فرهنگ در ورود آرای ج ی به ایران در ارتاا با مارم ی ح توجره

میمنیح.
 .5-2-1گرایش به مذهب

 .5-2-1-1اتحاد دین و دولت

بتو تود به عنوان یک سارمان سیاسی در یور دوران فعالیت خرود برا م رئلهی رابطرهی
دین و دولت مواجه ش  .او تالور این عنصر در بتو ترود در آسرتانهی انقرالو اسرالمی
(سار  )501۱است .در این دوران رهاران بتو تود تحت ترأثیر ممیلره ی جاعری ایرانری
بتی در آستانه ی وبو انقالو بر اتحاد میران دیرن و دولرت بره وسریله ی شررمت رهارران
مذهای در فراین بکومت تأمی میمنن ؛ بهیوریمره مرذهب تشریع را بره لحرال تراریمی
دارای ظرفیت های مناسب برای بامایت سیاسی می دانن (میانوری  .)59 :5013نورالر ین
میانوری جاموری اسالمی را ادامهدهن ی سنت آرادای و ع التیلای میدان مه برنهرا
پیت توسط امام ب ین ( ) دناار ش برود (میرانوری  .)9 :5035وی در یکری ار مقرات
خود این بای تگی دین و دولت را در بالب تلفیقی ار اسالم و سوسیالی رح مطررح مریمنر
(میررانوری  .)92 :5035میررانوری در دور ی بعرر ار انقررالو اسررالمی در نقرر موضررع
ارو های دیگر چپ بر این پیون مذهب و سیاست ار جانب برتو ترود تأمیر مری منر
(میانوری .)51 :50۱0
در رمینه ی فعالیرت بتبری برتو ترود یکری ار وظرایف اساسری خرود را بفرظ نظرام
جاموری اسالمی به معنرای نظرامی مریدانر مره براوی برافظ و مارری نظرام و ابکرام
اسالمی است و اعالم میمن مه بتو ما امنون برای خود وظیفهای مقر سترر ار «دفرا ار
انقالو و جاموری اسالمی ایران» نایشناسر  .وبرو انقرالو در جامعرهی ایرران اب راس
هاکاری و اتحاد یک سارمان مارم ی رتی را برا اررو هرای مرذهای و بامایرت دینری بره

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 141 /

وجود میآورد مره آشرکارا ایر ئولویی اعالمری خرود را ار منگرر ی دوم برتو در سرار
 509۱مارم ی ت -لنین ت میدان ؛ امری مه ابتااتً در تاریخ مارم ی ح بیسابقه اسرت.
این اتحاد با توجه به اتینت مقوت مشمصی ار مارم ی رح مرورد توجره اسرت .اب ران
یاری اعتقاد دارد مه ماتریالی ح در ایران مقولهای اسرت مره ماترر بایر مرورد توجره بررار
بگیرررد .وی معتق ر اسررت مقرروت ماتریالی ررتی برررای یهنیررت جامع رهی سررنتی  -مررذهای
«آراردهن » و «وامنتبرانگیت» است و در ایران فقرط بایر برر «آرمرانهرای برابرخواهانره و
محرومارایانه» تأمی شود (یاری  .)2 :501۱سیاست بتو تود ی ایران در سارهرای بعر
ار انقالو تحت لوای دفا ار سیاست ض امپریالی تی و خلقی «امام خاینری» برا معیرار بررار
دادن «خط امام» بهعنروان معیرار انقرالو سیاسرت تحکریح اسرالم فقراهتی و امترتا دیرن و
سیاست بود .پشتیاانی بتو تود ار انقالو اسالمی بکومرت اسرالمی و پشرتیاانی ار نظرام
وتیت فقیه در این راستا بابل تحلیل است (میانوری  .)53 :5013بتو تود اصرل وتیرت
فقیه را با توجه به ریربنای معنوی جامعهی ایرانی تف یر میمن و ار ابتکار امام خاینری (ر )
در مطرح مردن این اصل استقاار میمن :
در نظام مذهای  -سیاسی وتیت فقیه وب

امت ستونی است مره برار تارامی بنرای

مادی و معنوی جامعه بر آن نماد اسرت .در چنرین رمینرهای اسرت مره وصرف برآنری
«اش اا علی الکفار» معنا و مفمروم مرییابر ...؛ بره سرمن دیگرر تقلیر اهررم برمرت
تود هاست در دست مرجع بهویژ در امر انقالو (بهآیین .)4 :5033

میانوری اعتقاد داشت مه سیاست برج ته ی بتو بای ماارر برا امپریالی رح و دفرا ار

روبانیت انقالو باش  .وی در اوایل دور ی انقالو اسالمی در متاو بکح تاریخ به پیت
میرود بر نتدیکی میان جریان انقالبی و بتو تود تأمی میمن (میرانوری .)52 :5013

محا علی عاویی ار دیگر اعضای ارش بتو تود در مورد اررایت برتو بره انقرالو
اسالمی ضان اینکه فضای مذهای آن رورها را در پیوستن به این ارایتها مؤثر مریدانر
دفا ار انقالو را در لتوم هاپایی با جریان مذهای توجیه میمن (عاویی .)591 :5023
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 .5-2-1-2موضع حزب توده نسبت به مذهب

بتو تود به عنوان یک سارمان سیاسی مارم ی تی در دوران فعالیت خرود اررایتهرا و
تاررایال مررذهای داشررت .در سررارهررای اولی رهی فعالیررت بررتو تررود راررههررایی ار ایررن
تأثیرپذیری وجود دارد .تقی ارانی متأثر ار دیالکتیرک مرارم
اشارا ممتلفی به مذهب دارد .در یکی ار هاین مقرات

در مترب و مقرات خرود

برااشرار بره جامعره ی ایرانری برا

تأمی ی مه بر مفموم «مذهب اصالحش » دارد نو متفاوتی ار نظررا پیشرین خرود ارائره
میده مه اویی به نوعی عرفیارایری معتقر اسرت ترا نفری مرذهب (ارانری .)41 :501۱
بتو تود در دوران نم ت فعالیت خود در دههی بی ت اعرالم مررد مره نرهتنمرا ممرالف
مذهب نی ت بلکه به مذهب بهیور ملی و بهیور ویژ به مذهب اسالم ابترام مریارذارد.
این بتو بتی روش بتبی خود را منافی تعلیاا عالیهی مذهب محار ی ناری دان رت و

معتق بود مه در را ه فهای مرذهب اسرالم برمرت مریمنر ( نامرهی مرردم .)0 :5091
بتو تود در دهه ی چمل .ش در بحف اصرالبا ارضری موبوفرا مرذهای را ار ایرن

اصالبا منار اذاشت و جل ا و عتاداری های مذهای به مناساتهای ممتلف ار جاله
عاشورا و یادبود آیتاهلل م رس براتار مرد (آبراهامیان  .)013 :5030این بتو در سرار
 5090در مراسح بترا اشت به تروپ ب رته شر ن بررم امرام رضرا ( ) و جریحرهدار شر ن
اب اسا مذهای مردم ایران ار این فاجعه ابرار انتقاد مرد (ییرانی  )113 :5034و در سار
 5091ناود آرادی مذهب و مراعرا نشر ن برخری آیرینهرای مرذهای را بره انتقراد ارفرت

(نامه ی مردم  .)0 :5091در سار  5094مایتهی محلی بتو تود در تاریت بمو خانههرا و
مشرووفروشی ها را در ما رمضان ب ت (ییرانی  .)239 :5034بتو ترود پناارین سرار

دراذشت تقی ارانی در سرار  5090را در امرامراد عار اهلل تمرران برارتار مررد و خرود را
م لاان و بائل به برآن دان ت (ییرانی  .)9۱3 :5034محار علی عارویی افرتون برر اینکره
صور ض مذهای بتو را به یور ملی رد میمن به «خصوصی بودن مذهب» در برتو
تود اشار می من (عاویی  .)593 :5023با نگاهی به پایگرا یاقراتی و خرانوادای برخری
رهاران برتو ترود ارایشرا دینری و خرانوادای آنران مشرمص مریشرود؛ بررای مهرار
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نورال ین میانوری نواد ی شیخ فضلاهلل نوری است و مرتضری یرتدی ار اعضرای پنارا و
سه نفر ار خانواد ی برج تهی روبانی است.
به نظر میرس بتو تود رابطره ی مرذهب برا مارم ی رح را در جامعرهی ایرران دارای
تنابض اساسی نایدان و برایناساس موضرع نفری ن رات بره آن نر ارد .در یکری ار اولرین
شاار های نشریهی مردم به عنوان نماد رسای بتو ترود ی ایرران در سرار  5091در سرر
مقالهای تحت عنوان «برف ب ابی ما چی ت؟» بتو م ائل مرذهای و رابطره ی روبرانی
میان خ اون و ان ان را در رمر ی م رائل فرردی و خرار ار وظرایف بتبری دان رته اسرت

( نامه ی مردم  .)0 :5091نکتهی ممح این است مه این نگرش بره مرذهب مرامالً در نقطرهی
مقابل مارم ی ح روسی و یکی ار ممحترین نقا تاایت مارم ی ح ایرانی برا لنینی رح اسرت.

در لنین ح به مذهب مامالً به صور باع ای جاعی و بتبری نگری رته مریشرود؛ بره ایرن
صور مه نفی آن و تأمی بر خاصیت «افیرونی» آن ار مرارویژ هرای بتبری اسرت (لنرین
 .)1 :5294در هاین مقاله برتو ترود م رائل مربرو بره مالکیرت را ار لحرال باایرت ار
بقوق مظلوم در برابر ظالح مامالً با مروارین شررعی و «روح مرذهب متربری اسرالم» مطرابخ
میدان و اعالم میمن مه مرامنامه ی بتو تود ی ایران بررخرالف آنچره دشرانان آرادی
میخواهن عوامفریاانه جلو دهن موچکترین نکته ی خالف مذهب بنیف اسالم نر ارد

(نامه ی مردم  .)9 :5091در بیانیه های نم تین بتو تود دیرن را «ودیعتری المری» در نظرر
میایرد مه مورد ابترام بتو است و اعالم میمن مه «ما در دیانت تابع بیگانگان نی تیح»

(ییرانی  .)233 :5034بیانیه های این بتو هاوار بر م لاان بودن بائل بره بررآن برودن و
استفاد ار ادبیا دینی در برتو ترود تأمیر دارنر  .ناونرههرایی ار ایرن نرو نگررش در
بیانیههای بتو ترود در دهرهی  5093اعرالم شر اسرت (هاران)425 :؛ امرا شرای بتروانیح
باررترین ناونه برای اثاا تاایال مذهای در بتو ترود را در شمصریت اعضرای برتو
تود و افرادی چون خ رو ال رخی باینیح .دفاعیا وی در دادارا رییرح پملروی در سرار
 5010آشکارا ارایت وی بره مرذهب تشریع را نشران مریدهر ؛ برهیروریمره وی «عر الت
اجتااعی» را برای نم تین بار در «مکتب اسالم» مییاب و را خرود را ادامرهی م ریر «مروت
ب ین» میدان  .ار نظر وی اسالم به عنوان یک «روبنا» بابل توجیره اسرت و چنرین اسرالمی
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تحت عنوان «اسالم ب ینی» و «اسالم علی» مورد تأیی بتو تود است« :ان الحیاة عقیر و
جماد .سمنح را با افتهای ار موت ب ین شمی بترگ خلخهای خاورمیانره آغرار مریمرنح.
من مه یک مارم ی ت -لنینی ت ه تح برای نم رتینبرار عر الت اجتاراعی را در مکترب
اسالم ج تح و آناا به سوسیالی ح رسی م» (امینیان .)19 :50۱2
نکتهی ممح دیگر در ادبیا بتو تود استفاد ار تاهیلهای مذهای برای آااهیدهری
به تود ی جامعه است .استفاد ار تاهیلهایی ماننر ناررد معاویره و علری مراررار عاشرورا و
ع الت امام ب رین در بیانیرههرای برتو ترود در دور ی پریت ار انقرالو اسرالمی دیر
میشود (ییرانی .)34۱ :5034
 .5-2-2دوبنانگاری

دوبنانگاری یکی ار مشمصا اصلی ممیله ی اجتااعی ایرانی است .دوبنانگاری به معنای

دونگری و هاه چیت را در دو امر خالصه مردن است .در جامعهی ایرانی فضرای سیاسری و
اجتااعی دواانه است .در هاین فضا رهاران سیاسی مانن محا رضا شا به جرایی رسری ن
مه شعار «هرمه با ما نی ت پ

علیه ما است» سر دادن  .در این فضا به «نیروی سوم» خلیرل

ملکی توجمی نایشود و توهح تویئره پرسرتت مریشرود« .مرن» و «دیگرری» و «خرودی» و
«بیگانه» تنما وای نی تن و التاماتی میشون مره بررای ممیلرهی ایرانری مررر و دیروار ایاراد
میمنن ؛ مررهایی مه ما با آن دوست و دشان را تعریف میمنیح و در فکر و عال مطلخ و
مح ود میشویح .بتو تود با تأسی ار مارم ی ح دوبنان یشری را برا ثنویرت سراختاری-
یاقاتی «بوریواری -پرولتایا» در یا خود به هارا داشت؛ بنابراین در جامعره ی ایرران مره
ب تر مناسای برای بارتولی دوبنانگاری است بهخوبی در این خط سیر دوانگارانه فعالیرت
میمن  .در ایناا برای درک بمتر دوبنانگاری در بتو تود آن را با توجره بره دو عنصرر
«توهح تویئه» و «مطلخنگری» با تأمی بر سیر تاریمی فعالیت این بتو بررسی میمنیح.
 .5-2-2-1توهم توطئه

براساس توهح تویئه تضادها مح ود ی یهنی و عالی جامعره را مریسرارن و هویرتهرای

اجتااعی در ب تر تضادهای اجتااعی شکل می ایرن  .فمح «اینکه ما مه ه رتیح» و مشرمص
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ش ن اینکه در فراین اجتااعی چه م ی میشویح در ارتاا با دیگران بره وجرود مریآیر .
آااهی یک سوی ی عقالنی برر پایره ی پر رداری یرا تنرتر شرأن دیگرری اسرتوار اسرت.
براساس فرض تویئه ما شاه مهات نشان دادن ارو «خود» و منفری نشران دادن «دیگرری»
ه تیح .یاخ این رویکرد هاوار «ما» با «آن هرا» مقای ره مری شرود؛ پر

معاروتً عارارا و

مارمردهای مهات مانن بقیقت و درستی به «مرا» ن رات داد مریشرون و صرفا منفری
انحرافها و مح ودیتها به آنها .توهح تویئه در بتو تود با پ ی ی تمریرب نتدیکری
دارد .بتو تود خود را محخ و موضع خود را در تاامی امور بقیقت محض میدان رت؛
بهیوریمه ان یشه های ممالف خود را هرات برنایتابی و بره تمطئره ی جریانرا ممرالف
خود بتی دوستان درونبتبی نیت میپرداخرت؛ بررای ناونره ابر اما محار مصر ق بره
عنوان نم توریر ایران در ملی مردن نفت را «سارش های خائنانه»ای میدان ت مه باعرف
ش بود سرنوشت دولت ایران در واشنگتن تعیین شود (شماار .)4 :5003
پ

ار بیام سی تیر لحن بتو تود ن رات بره مصر ق ترا بر ودی تعر یل یافرت؛ امرا

هیچ اا به پشتیاان انتقادی وی یا «اپوری یون سارن » بر ر نشر ؛ چنانکره وبتری مصر ق در
دی ما  5005باضر نش امتیار به پایان رسی ی شوروی برای ماهیگیری در دریای خرتر را
تا ی من بتو تود اعالم مرد مه او ماهیگیری شاار را به دستور «اربابانت» ملی مرد
است .بع ار نم ت وریری مص ق در اردیامشت  5003ترا بیرام تیرر  5005برتو ترود ار
هیچاونه تمات شفاهی و متای ن ات به مص ق و هاکاران و یرف ارانت خودداری نکرد.
در یک ماریکاتور یکصفحه ای مص ق را به شکل رباصه ی نیارهلمتری مشری ن مره در
بار ربصی ن برای آمریکا و انگلی

بود .بمر ایری ار این ادبیا تکفیرری توسرط برتو

تود به ابتاو ممالف محر ود نارود اسرت؛ هنگرامی مره اپرریح اسرحاق 5در سرار 5093
بتو تود را ترک مرد و انتقاداتت ار بتو را در جتو ای با عنوان «برتو ترود در سرر
دو را » منتشرمرد در مقابله با این اب ام وی دفترر مرمرتی برتو پر
اپریح در بیانیهای او را جاسوس انگلی

ار اسرتعفای دمترر

معرفی مرد و چن ی بع اب ان یارری در ابر امی

 . 5دمتر اپریح اسحاق ار اعضای ارمنی ارو پناا و سه نفر بود مه به هارا تقی ارانی دستگیر ش و پریت ار مودترای
 93مرداد  5009به خار ار مشور رفت.
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مشابه خلیل ملکی را مه «نیروی سوم» را تشکیل داد بود «خائن و جاسوسری» خوانر مره
سررراناام برره ربالررهدان ترراریخ افترراد (یاررری  .)25 :5033نشررریا بررتو تررود برررای خررود
هیچاونه مح ودیت نظری در استفاد ار وایاان و الفال تن در باار دیگران بائل ناودنر و
ار آنها به عنوان دشنام استفاد میمردنر  .نوشرته هرا وافتره هرای آنهرا پرر برود ار عارار
«دولت فاشی تی مص ق» .اسرتفاد ی لاراما ریمته ار ملارا و تمری مرردن آنهرا ار برار
معنایی تاریمیشان در بتو ماری مت اور بود .مرسوم برود مره برتو در نشرریا خرود
بهرابتی نوی ن ی متون نشریا دیگر را بیسواد و مرحدانرت نشران دهر ؛ ماننر انتقراد ار
فروغی نادر نادرپور و  .الف .سایه .منطخ دوبنانگاری در بتو تود ساب شر برود هرر
م ی را مه با برنامهها و اه اف آنها ممالف بود «بروریوا» و موافقران خرود را «پرولتاریرا»
بنامن و هاهی م انی را هح مه در این دایر جایی ن اشتن «خرد بوریوا» معرفی مننر  .در
دور ی بع ار انقالو اسرالمی و در سرار  5012نورالر ین میرانوری تنمرا مشرکل شرورای
انقالو منصوو ار سوی آیرتاهلل خاینری را عضرویت چنر ترن ار نااینر اان «بروریواری
لیارار» در آن میدان ت و بتو تود چن ی بع استعفای دولت بارراان را نتیاه ی «مرو
عظیح ض امپریالی تی و ابرار ع م اعتااد تود های وسیع بشرهای مردم» اعالم مرد (ناراتی
 .)915 :50۱۱نکته ی جالب این است مه این روبیه در باار هرر فررد یرا نمرادی مره بره هرر
نحوی در مقابل افکار و نظرا بتو برار مریارفرت (بتری اعضرای برتو) سراری برود.
افرادی چرون اسرحاق اپرریح خلیرل ملکری نورالر ین میرانوری رضرا رادمرنت فریر ون
مشاورر و  ...نیت ار این باال بیبمر ناودن .
 .6نتیجهگیری

این نوشتار تالشی بود برای پاسخ به این پرست مه مارم ی ح بتو تود با توجه بره مارانی
ممیلهی اجتااعی ایرانی چه ویژایهایی دارد؟ با استفاد ار نظریهی م یولویی مه بر تأثیر
واسطهها و باملهای پیام بر فراین انتقار تأمی دارد شاخصههای ممیلهی اجتااعی ایرانری

و عناصر فعار آن (واسطههای انتقار) را شناسایی و ارریابی مردیح .به نظر میرس تفکیرک
عرصهی جامعه ار دین و تفکیک عرصرهی سیاسرت و بیرا اجتاراعی ار باورهرا و عقایر
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دینی در ممیلهی جاعی ایرانی امکانناپذیر است؛ ریرا بیا دینی و بیا سیاسری برا هرح
ارتاا تنگاتنگی دارن  .یلیعهی بضور فرهنگی مارم ی ح در جامعرهی ایرران بره اشراعهی
فیتیکی ماانی آن ار اتحاد جااهیر شوروی برمیاردد .مارم ی ح موجود در اتحاد جااهیر
شرروروی بررا تأمی ر بررر شاخصررههررایی چررون افیررونی و عاررومی بررودن مررذهب ماتریالی ررح
دیالکتیک تاریمی و ماتریالی ح فل فی المامبمرت مارم ی رح برتو ترود اسرت .انتظرار
میرفت هاین نو مقوت مارم ی تی در بتو ترود مطررح و اجررا شرود؛ امرا ممیلرهی
اجتااعی ایرانی مه واسطهی انتقار مفاهیح فرهنگی (مارم ی ح) میان دو جامعه (شروروی و
ایران) بود است با تأمی ی مره برر مرذهب و اتحراد دیرن و دولرت داشرته اسرت صرور
مارم ی ح را در ایران به نحوی شکل بمشی مه مذهب و بره تارع آن توجره بره آمیمتگری
دین و دولت نیت بتوان در آن نقشی ایفا من  .دوبنانگاری ار ویژایهای دیگرر مارم ی رح
ایرانی است؛ ویژای مه در مارم ی ح نیت به شکل تأمی بر دواانگی پرولتاریا -بوریواری
وجود دارد .بتو تود به عنوان ممحترین نااین ی اشاعهی مارم ی ح در ایران نیت بامرل
این شاخصهها است .با این رهیافت مریتروانیح روایرت ترار ای ار برتو ترود ارائره دهریح؛
روایتی تاریمی مه در آن بتو تود با عینیت و دبیختر مورد مطالعه و بررسی بررار ایررد.
برداشتی مه ار مارم ی ح – لنینی ح در بتو تود جاری بود به دلیل دخالت واسرطههرای
ممیلهی اجتااعی ایرانی ارتاا نتدیکی با دین و مذهب داشت؛ بنابراین جمتایریهرای
مذهای بتو تود و هحاامیهای آنها در برخری ار مقرایع تراریمی برا انقرالو اسرالمی
ناشی ار هاین امر است .تحلیل به اصطالح «صفر و یک» ار سروی برتو ترود و براریگران
سیاسرری را در جامررهی دوسررت و دشرران برررار دادن و هاررهی امررور را مطلررخ دیرر ن ار
ویژایهای دیگر بتو تود بود مه ردپای عناصر ممیلهی اجتااعی ایرانی در آنها دیر
میشود .براساس تحلیل این مقاله موضعایریها و اب اما عالری برتو ترود در تراریخ
ایران بیت ار آنکه ناشی ار تصایاا آااهانهی اعضای بتو باشر برخاسرته ار دخالرت
ممیلهی اجتااعی ایرانی و امری ناخودآااهانره اسرت .ممرحتررین ارواهی ایرن ادعرا ورود
عناصر دینی در تحلیلهای مارم ی تی بتو تود و سران آن است.
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