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 تیحکومو  های سیاسییوند تحوالت معاصر ایران، تئوردر ر حرکت روحانیت شیعه، تأثیرگذاری

در  ایی آن،ت نهرهبری امام خمینی)ره( بر این جریان و موفقی اقتدار و نفوذ نیز به همراه
رّخان و بازتابی چشمگیر یافت. مو اسالمی ز انقالبنگاری چپ ایرانی قبل و بعد اتاریخ

ها و رفتارهای بار از جنبش و تکاپوی روحانیت شیعه و تئوریپردازان چپ برای نخستینتئوری

بر اساس همین نگاه  دادند و ارائه طبقاتی – لی مارکسیستیعملی آن، قبل و بعد از انقالب، تحلی
وهش بر آن این پژ .گرایی و واگرایی با این جریان اقدام کردندایدئولوژیک، به تحلیل، تبیین، هم

نی، چپ ایرا و نویسندگان تحلیلی نشان دهد که چرا و چگونه مورّخان -توصیفی روش ااست تا ب
)ره(  مینیخی امام گذارود، تکاپوهای کلی روحانیت، و نفوذ و تأثیرتحتِ تأثیر نگاه ایدئولوژیک خ

دام کگرفتن  رنظ ردرا در دو دورۀ قبل و بعد از انقالب تحلیل کردند و از کدام دیدگاه و با 
قالب تحتِ عد از اننهایت ب در و ندسو با آن دست زدهایی هممعیارهای ایدئولوژیک، ابتدا به تحلیل

ین ود با اخهای عمیق های ایدئولوژیک، به نقد صریح و آشکار کردن اختالفتأثیر کدام مؤلفه
 ؟پرداختندجریان 

 (.ره) خمینی امام یرهبر شیعه، روحانیت اسالمی، انقالب چپ، نگاریتاریخ :هاکلیدواژه
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 مقدمه
و  شکار بودآ -ویژه پس از مشروطههب -تکاپو و نفوذ سیاسی جریان چپ در سپهر سیاست ایران 

عاصر تأثیر ماجتماعی ایران  -اسیترین تحوالت سیبرخی از مهمروی  این جریان توانست بر
ت را در وکار قدرعنوان جریانی سیاسی و معطوف به قدرت، روند سازبگذارد؛ ولی هرگز نتوانست به

ه بج شد یا های سیاسی رقیب از صحنه خارایران در دست بگیرد و در هماوردی با دیگر جریان
ر و تان ظهوداس تضعیف شد که توان ایفای نقشی مؤثرتر را در خود نیافت؛ ولی این تمام یدح

درت در قرفتن گوجودِ شکست نسبی این جریان در به دست  افول جریان چپ در ایران نبود. با
های سیاسی، ادبیات، اجتماع و فکری، گفتمانهای روشنایران، ولی تأثیرات عمیقش بر جریان

های ترین میراثتوان اذعان کرد که یکی از مهمکه می نحویران معاصر باقی ماند؛ بهفرهنگ ای
ایران و  ۀ تحوالتمانده از جریان چپ در تحوالت معاصر ایران، نوع دیدگاه این جریان دربارباقی

مفهومی  -اژگانیهای مارکسیستی و با بهره گرفتن از دستگاه وتحلیل و تبیین آن بر اساس آموزه
های کتها و حربر اساس چنین دیدگاهی بود که تمام جریانت. مندرج در این ایدئولوژی اس

یگاهی ن چپ جاو نویسندگا اجتماعی معاصر در ایرانِ قبل از انقالب، در تحلیل مورّخان -سیاسی
قد تبیین و ن ،های خاص مارکسیستی تحلیلیافتند و هرکدام براساس معیارها و آموزهشاخص می

رتش، ف به قدند. در چنین فضایی، عجیب نبود اگر جریان روحانیت، تکاپوهای معطوشدمی
های های انقالبی و معطوف به تغییرش از آموزهاش با حکومت پهلوی، برداشتهای مواجههروش

نهاد روحانیت  ۀکنندهای مطرحاش و تمام آن مؤلفههای حکومتیمذهبی شیعه، نظریات و تئوری
ها و توجهات ل، در کانون تحلیی مجزا در تحوالت سیاسیِ ایران قبل از انقالبعنوان جریانبه

 صورت اَعم، وهبمیان، نهاد روحانیت  این مورّخان و نویسندگان چپ ایرانی قرار بگیرد. در
در  کومتی اوهای سیاسی موجود و نیز نظریۀ حتأثیرگذاری تدریجی امام خمینی)ره( بر گفتمان

های گوناگون توجه طور اَخص، چه قبل و چه بعد از انقالب، به شکلبه قالب والیت فقیه
 گران چپ را به خود معطوف ساخت.تحلیل

های روحانیت از گران، نشان دادن پایگاه طبقاتی روحانیت، نوع برداشتبرای این تحلیل
لی مذهب و توانایی روحانیت در جلب افکار عمومی برای مخالفت با حکومت پهلوی و عوام

تحلیل بود. درواقع، نوع برداشت مورّخان و  دست، همواره از منظری مارکسیستی قابلازاین
دو دورۀ مجزا  ایشان)ره( و تئوری والیت فقیه  نویسندگان چپ از روحانیت، و رهبری امام خمینی
و دورۀ  گرایی()هم ها را دورۀ نخستینتوان آنو متنوع را قبل و بعد از انقالب تجربه کرد که می

طور اعم و رهبری امام بهگرایی و واگرایی جریان چپ با روحانیت نهایی)واگرایی( نامید. این هم
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طورِ اخص تحتِ تأثیر تحوالت قبل و بعد از انقالب قرار گرفت و دو گونه تجربۀ خمینی)ره( به
اه آورد که هر گران چپ به همربرای تحلیل را تحلیلی متمایز از جریان انقالب و روحانیت تشیع

در این پژوهش  ها، کامالً تحتِ تأثیر نگاه مارکسیستی این جریان قرار گرفت.دوی این تجربه
نگاری جریان نگری و تاریخبازتاب این دو مؤلفه در تاریخبا رویکردی توصیفی تالش خواهد شد تا 

جریان ( 1) شود: داده ها پاسخرسی شود و به این پرسشقبل و بعد از انقالب بر ،چپ ایرانی
 های مارکسیستی جریان چپ چه جایگاهی یافت؟روحانیت و رهبری امام خمینی)ره( در تحلیل

جریان چپ، در قبل و بعد از انقالب از کدام منظر و با استفاده از کدام دستگاه واژگانی به ( 2)
کدام آبشخورهای ها پرداخت و بازتاب این تحلیل در این دو دورۀ متمایز، از تحلیل این مؤلفه

 ایدئولوژیک و تکاپوهای سیاسی برخاسته بود؟
شی از م یا بخنگاری در عنوان این پژوهش مدنظر است، درواقع بازتابندۀ تماآنچه از تاریخ
شد؛ هایی است که از جانب نویسندگان چپ عرضه میها و تبیینها، تحلیلرویکردها، خوانش

جام چنین شدند. انمی اری در تحلیل تاریخ ایران نیز واردنویسندگانی که بعضاً در کار نگارش آث
ت تر جریان چپ در حوزۀ تحوالتواند بر آثار صرفاً تاریخی و کتب اختصاصیپژوهشی، هم می

شدۀ این جریان در مجالت و های چاپها و تبیینتاریخ ایران، متکی باشد و هم بر مواضع، تحلیل
ه گران معطوف ب. مواضع نویسندگان و تحلیلبهره بگیرد شاهای اختصاصیها و ارگانروزنامه

 های آنان درشهو اندی ءهای تاریخی نهفته یا آشکاری است که در بازخوانی آراچپ، حاوی انگاره
 جمله روحانیت شیعه دارای اهمیتی انکارنشدنی است. قبال موضوعات مختلف از

 

 هپیشین -1

جتماعی ایران تاکنون ا -آن در تحوالت سیاسی گیری جریان چپ و تداوم تأثیرگذاریشکل
خواه: ناکامی چپ در شورشیان آرمان»هایی مانند های چندی بوده است. کتابموضوع پژوهش

ان ز نویسندگنوشتۀ جمعی ا« گیری تا فروپاشیحزب توده از شکل»مازیار بهروز، به خامه « ایران
یر بابک ام از« ی(خاطرات نورالدین کیانورنظر از درون به نقش حزب تودۀ ایران )نقدی بر »و 

هامیان نیز این، مورّخانی مانند آبرا براند. عالوهیان چپ تمرکز داشتهصورت کامل بر جرخسروی به
ش سیاسی این هایی نیز با تمرکز بر نقاند. مقالهدر آثار خود به جنبۀ سیاسی جریان چپ اشاره کرده

توان اشاره کرد. کالیی میهای حمید احمدی حاجیه پژوهشاند که برای نمونه بجریان چاپ شده
خود  ت را بهوجهاتبر بُعد سیاسیِ تاریخ جنبش چپ، بُعد دیگری از میراث این جریان هم عالوه

 نگاری این جریان.معطوف کرده است؛ بُعد تاریخ
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ت تحوالرۀ نگاری چپ ایرانی، اصول و موازین آن، نوع روش و بینش آن دربادربارۀ تاریخ
های نسبتاً وهشف پژتاریخ ایران و چگونگی تحلیل و تبیین تحوالت تاریخی ایران در ادوار مختل

ت امام و شخصی این تاکنون دربارۀ بازتاب نهاد روحانیت وجود است؛ با فراوانی انجام شده
ت. سنشده ا نگاری چپ، پژوهش مستقلی انجامخمینی)ره( و تحلیل نظریۀ والیت فقیه در تاریخ

شود که اگرچه موضوع های نزدیک به موضوع حاضر اشاره میای از پژوهشدر اینجا به نمونه
هایی ها، از اشارهها قرار نگرفته است، ولی محتوای این پژوهشحاضر در کانون توجهات آن

« یرانازب تودۀ نگاری حدرآمدی بر تاریخ»مختصر به برخی ابعاد موضوع حاضر خالی نیست. 
جلۀ م 4مارۀ شکه در بوده سهیال ترابی فارسانی و مریم توسلی کوپایی مشترک  پژوهشعنوان 

ای نسبتاً بندیاند تا با دستهنگاری چاپ شده است. نگارندگان تالش کردهنگری و تاریختاریخ
نگاری حزب توده، به برخی از ابعاد آن توجه کنند. های تاریخترین ارکان و مؤلفهمنسجم از مهم

توجه  ای نیست که جریانی خاص مانند روحانیت را در کانونگونهرویکرد پژوهش نامبرده به نوع
 قرار دهد. 

وش رهای جناح چپ در دو دهۀ اول انقالب اسالمی بر اساس بررسی مواضع و دیدگاه»
نزدیک  حدودی به موضوع پژوهش حاضر ژوهش دیگری است که تاعنوان پ« گرایی دیلتایتاریخ

در  های چپ رااند تا چرایی و چگونگی تداوم انگارهرندگان پژوهش مذکور تالش کردهاست. نگا
ب ها و احزابندی جریاندو دهۀ پس از انقالب اسالمی بررسی کنند و تأثیرات آن را در شکل

عد از چپ ب ۀارگرایِ بعد از انقالب نمایان کنند. بیشتر تمرکز پژوهش مذکور بر تداوم انگچپ
توجه است. این مقاله گرایی قابلهای چپ؛ ولی به دلیل اشاره کردن به برخی از مؤلفهانقالب است

ست. ده اشاز حسین هَرسیج و حسین توسلی است و در مجلۀ مطالعات انقالب اسالمی چاپ 
« ده(ب توبررسی موضع حزب توده در قبال انقالب اسالمی ایران بر اساس اسناد چپ)حز»

سالمی به ازمینۀ انقالب  نگاری چپ و موضِع آن درتمرکز بر تاریخپژوهش دیگری است که با 
 ر کانوندقیه فنگارش درآمده است. موضوع روحانیت، رهبری امام خمینی)ره( و نظریۀ والیت 

ه حزب تود هایی از این پژوهش به برخی از مواضعتمرکز نگارندگان نبوده است؛ ولی در بخش
رمو به خانی و منصور عنبمبرد. این پژوهش را فریبرز مُحرّ یتوان پدربارۀ انقالب اسالمی می

های سازمان گیریها و موضعدیدگاه»با عنوان زاده اسماعیل حسنمقاله اند. نگارش درآورده
موضِع  پژوهش دیگری است که با تمرکز بر« های فدایی خلق در قبال انقالب اسالمیچریک
 .شته شده استنوهای فدایی دربارۀ انقالب اسالمی چریک
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 اسالمي نگاریِ چپِ قبل و بعد از انقالبروحانیت شیعه در تاریخ -2

گردد. میپهلوی بر از حکومت یشهای پکنشگری روحانیت شیعه در سپهر سیاست ایران به دوره
تأملی را  های قابلگراییها و عملپردازیهای سیاسی این جریان، تئوریدر کارنامۀ فعالیت

یخی و ن تجربۀ تارانقالب مشروطه است. پس از ای ن،شاهده کرد که نقطۀ عطف آتوان ممی
ل و هلوی اوپورۀ دناکامی روحانیت شیعه در ایفای نقش تأثیرگذارتر در قدرت و سیاست ایران، 
و خود  ر بگیردها قرادوم مجال مجددی برای روحانیت فراهم آورد تا در کانون تحوالت این دوره

ها و در مقام جریانی ناقد و صاحب تئوری و با گرایش 1342خرداد  15 د از قیامویژه بعبه-را 
درت قبه  تکاپوهای سیاسی مشخص مطرح کند. شاکلۀ این جریان، نوع نگاه و زاویۀ نقدش

دهندۀ نهاد روحانیت و کنشگری های شکلهایش و نیز تمام مؤلفهها و ایدئولوژیپهلوی، خواسته
نگاری چپ ایرانی و در نگاه و تحلیل عنوان موضوعی مهم در تاریخبهاجتماعی آن،  -سیاسی

نیت هاد روحاپردازان چپ در قبل و بعد از انقالب جایگاهی شاخص یافت. ننویسندگان و تئوری
ین توانست با قرار دادن اای برای جریان چپ داشت؛ چون جریان چپ میجایگاه اجتماعی ویژه

گرایی مود، به هخس ایدئولوژی مارکسیستی، آن را تحلیل کند و بر اساپردازی نهاد در نظام تئوری
 با آن یا واگرایی و گسستن از آن اقدام کند. ییرأو هم

 

از  یشهای جریان چپِ پروحانیت و تکاپوهای سیاسي آن در تحلیل. 1-2

  و نفي تا پذیرشطرد انقالب: از 
برد که  یتوان پای روحانیت به این نکته میها به تکاپوهتر به نوع واکنش چپبا نگاهی دقیق

ویژه پس از ها از نوع حرکت و نگاه و ایدئولوژی نهاد روحانیت بهتحلیل و ارزیابی چپ
اجتماعی و حتی اقتصادی از جانب روحانیت،  -و با طرح برخی رویکردهای سیاسی1342خرداد

جانب آنان  ها را بهی، الجرم نگاهتر روحانیون در صحنۀ سیاسفزونی گرفته بود. این حضور پررنگ
ها و رویکردهای روحانیون بر های حزب توده با تحلیل روشها و تئوریسینکرد. چپمعطوف می

و با اشتباه « اهداف نهضت اسالمی در استقرارِ نظام اسالمی، پندارگراست»این عقیده بودند که 
طرز فلسفه اسالمی و این سیستم چرا این »کردند که ها تحلیل میخواندن مسیر حرکتی آن

گذرد، طی این مدت طوالنی سال از عمر آن می 1350اقتصاد اسالمی که به اعتراف خودشان 
را « جامعۀ جهانی بشر»را بسازد و « مکتب جهانی»را تأمین نماید و « سعادت انسان»نتوانسته 

به نقطۀ مقابلِ کعبۀ آمال ها را آن« مسیر»بینند که طی این تشکیل دهد؟ و آیا مردم وقتی می
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تجدیدنظر اساسی « وسیله»و این « مسیر»رساند، در این صورت حق ندارند در این ها میآن
 (1346، نشریۀ سیاسی و تئوریک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران). «نمایند؟

 حانیت وبارۀ روتوانست موضعِ نهایی نویسندگان و مورّخان چپ دراین نقد و تحلیل البته نمی
ز، فراگیری شمسی باشد؛ دلیل این نی 40جنبش و تحرکات معطوف به قدرت روحانیت در دهۀ 

هایی از الیه و بسط نسبی و پذیرش تقریبی آن نزد1342نسبی حرکت روحانیت در واقعۀ خرداد
قدش به الملل و ناین، نوع نگرش نهاد روحانیت به روابط بین برجامعۀ ایران بود. عالوه

ربارۀ دای مواضع انتقادی روحانیت ومت پهلوی در عرصۀ جهانی، و نیز پارههای حکسیاست
کرد که گران جریان چپ را متقاعد میلیلاجتماعی در بُعد داخلی، تح -های اقتصادیسیاست

نظر  قع، ازند. درواای، در نظر بگیرامکان نزدیکی جریان روحانیت را با ایدئولوژی جریان چپ توده
 دگری و ضتعماراس زمینۀ آمریکاستیزی، ضد عارها و مواضع روحانیت شیعه درنویسندگان چپ، ش

 و 42 ادخرد زدهمپان از قیامنیز پس تأمل بود. نوع تحلیل نویسندگان چپ  امپریالیستی قابل
های نترین آبشخور آن، بنیاشناسی انتقادی ایدئولوژیک آنان برخاسته بود؛ نگاهی که مهمروش

 ( 54- 52 :1379)امینیان،  .سیستی بودتحلیلی مارک -فکری
جامعۀ »خرداد را آخرین واکنش  15ای بود که رهبری حزب توده، جنبش در چنین زمینه

 های چپاین، برای تئوریسین برکرد. عالوهداری تلقی میایران در قبال رشد سرمایه« سنتی
ر طرح شده بود؛ این نکته دتوجه م های سیاسی قابلرفیتظعنوان جریانی با مذهب تشیع هم به

؛ کیانوری، 12 :1358کیانوری، ؛ 60: 1344نام، )بی .تر نیز شدهای منتهی به انقالب پررنگسال
دادند و های خود را بر همین روال انجام میگران جریان چپ هم، تحلیل( دیگر تحلیل9: 1361

و  داستعماریدامنۀ مبارزات ضهای اخیر شاهد گسترش روزافزون میهن ما در سال»معتقد بودند: 
های این ژگیز ویاضدِّ استبدادِ سلطنتی در بین طبقات و قشرهای مختلف مردم بوده است. یکی 

ری از بتاً کثیهای ایران علیه اسارت مادی و معنوی خود، مشارکت عدۀ نسدوره از نبردهای خلق
 ( 60: 1344نام، )بی «است.روحانیت مترقی میهن ما در این مبارزات 

تبیینی  -بر تالش برای گنجاندن تکاپوهای روحانیت در درون ساختارهای تحلیلیعالوه
عنوان موضوعی کردند و بهگران چپ دنبال میمارکسیستی، آنچه مورّخان و نویسندگان و تحلیل

نگریستند، پدیدۀ دین اسالم بود که در نگرش ایدئولوژیکی چپ، ساختار و هدف و مهم به آن می
شد. درواقع، دین اسالم در ند اصلی آن به مبارزه میان طبقات مختلف جامعه تخفیف داده میبرآی

و آنگاه در  غلتیدیواژگانی چپ فرو م -شد که به درون نظام مفهومیاینجا به مفهومی تبدیل می
ها، نظر چپ بنابراین، از .شدهای ایدئولوژیک، بدان نگریسته میدرون همان نظامِ مفاهیم و بنیان
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عنوان یک دین الهی جامع در تمام ابعاد معنوی و اجتماعی و فردی آن مطرح نبود، بلکه اسالم به
کش و محرومان علیه طبقات ستمگر و اغنیاء عنوان پرچم ایدئولوژیک مبارزۀ طبقات ستمتنها به

ستثمار عنوان حربۀ تحمیق و اگونه که طبقات استثمارگر نیز از اسالم بهاهمیت داشت؛ همان
گونه اصالت مطلق و ای طبقاتی است و بازتاب هیچدرواقع، اسالم پدیده» ؛اندها استفاده کردهتوده

: 1344نام، )بی «.و حکم ثابت الهی باشد، موجود نیست« وحی»ماوراء شرایط اجتماعی که بازتاب 
64)  

این  های درونیفیتتر نشان دادن ظراین تأکید بر وجه مبارزاتی اسالم و تالش برای پررنگ
ز جانب تر شدن روند مبارزات به زمان انقالب، اتناسب نزدیک ویژه در قرائت شیعی آن، بهبهدین 

تری نیز به خود گرفت. در چنین بستری بود که گران چپ وجه تحلیلی پررنگتحلیل
یالیسم ماتر»فشردند که ین نظریه پای میبر ا 1357سال هایی مانند احسان طبری در شخصیت

نیت ی برای ذهتوجه قرار گیرد. مقوالت ماتریالیست وردمای است که کمتر در ایران باید مقوله
خواهانه و های برابری بر آرماناست و در ایران صرفاً یزمذهبی ایران واکنش برانگ -جامعۀ سنتی

گاه ناز این نوع  ای که( نتیجه5: 1390مویی، ع؛ 9: 1357)طبری، « .گرایانه باید تأکید شودمحروم
ها و ییدئولوژها، اانگاره حدودی مشخص بود و آن اینکه میان اهداف، آمد تادست میبه اسالم به

ها، بینین جهانی ایسازمان و ساختار اسالم با مارکسیسم تضاد و تباینی نیست و از درون هر دو
گونه، عجیب یندن مقدماتی اتوان استخراج کرد. در چنین بستری و با چیالگویی برای مبارزه می

ا ضروری آی»نند: بینی را تئوریزه کچنین نزدیکی این دو جهاننبود که با طرح کردن سؤاالتی این
ممکن و  یرند، یاناپذیر است که این دو ایدئولوژی حتماً در خط متقاطع یکدیگر قرار گو اجتناب

انش دم، بسط مرد یک، به تجربۀ هر صالح است که در موازات یکدیگر پیش بروند و اثبات اعتبار
نظرها و  فِتالاخ یدنکش یانو ترقی اجتماعی واگذار شود؟ مسئله بر سر آن است که آیا به م

ما، به  ود جامعۀسهای فلسفی و در نقطۀ مقابلِ ]هم[ قرار دادن این دو بینش به پرداختن به بحث
  (62: 1344نام، بی) «؟باشدمیسود آزادی، به سود ترقی و استقالل ملی ما 

ها و تمایالت ها و گرایشزمینهبر اساس این دیدگاه، هر نوع تحرک و جنبشی با پیش
گران گونه بود که برخی از تحلیلشد. ایناعتقادی، در چارچوبی مارکسیستی تحلیل می -مذهبی

ت به این نتیجه های حرکت روحانیای از ویژگیگرفتن برخی از ابعاد اجتماعی و پاره نظر چپ با در
کش مذهبی و مبارزات محافل ملی و های ستمدر کشور ما نیز بیداری توده»رسیدند که 

فهمند و کراتیک اسالمی مسائل نوینی را به وجود آورده است. آنان تعالیم اسالمی را چنان میودم
تیک در کراوامپریالیستی و دم انجام یک انقالب عمیق ضد یکنند که به معناچنان تفسیر می
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کشی انسان از روَد و به هرگونه بهره سوی سوسیالیسم فراجامعۀ ایران است؛ انقالبی که باید به
 (795 :1360، گروه نویسندگان)« .انسان پایان دهد

 

)بعد از  نگاری چپ و تحلیل تحوالت نهاد روحانیت از جنبش تا نهادتاریخ. 2-2

 انقالب تا انحالل حزب چپ(

ر گیری و تثبیت موقعیت روحانیون شیعه دهای نخستین شکلالمی و در سالبعد از انقالب اس
های جریان چپ نیز داری، تحلیلها برای تدوین شیوۀ نوین حکومتصدر حکومت و تالش آن

 ونتقادی های اروند متمایزتری را پیمود. درواقع در این دوره که روحانیت از دورۀ حرکت
یگری از ددسازی و تثبیت گام نهاده بود، فصل به مرحلۀ نهاآمیز های سیاسی اعتراضکنشگری

نگاه  بود که ضاییتحوالت را رقم زده بود که به تحلیل و تبیین دیگری نیاز داشت. در چنین ف
گرایی با حکومت یا واگرایی از آن نسبتِ هم د و بهشگران چپ به این موضوع معطوف تحلیل
ه نوع های جریان چپ کامالً بحلیلتیگاه نهاد روحانیت در دست دادند. جاهای متفاوتی بهتحلیل

دو سال  های بعد از انقالب بستگی داشت. در یکیها در سالبرخورد حکومت مرکزی با آن
به  ست ایرانعنوان جریانی نسبتاً فعال در سپهر سیانخست بعد از انقالب جریان چپ هنوز به

صورت هبحکومتی نهاد روحانیت  -یاسیسرد پرداخت و تحلیل موقعیت و رویککنشگری می
 نوعشدن حزب توده و مم چندان انتقادی از جانب جریان چپ تداوم داشت؛ ولی بعد از منحلنه

توان گفت که تر و تندتر شد. میها نظر جریان چپ دربارۀ روحانیت انتقادیشدن فعالیت چپ
کوشید ه میکهایی بود آن دست تحلیل تحلیل طبقاتی جریان چپ از روحانیت بعد از انقالب، از

های موزهاساس آ ن برنهاد روحانیت و جایگاه طبقاتی آن را تئوریزه کند تا برای تحلیل ابعاد آ
 تئوریک مارکسیست، راهی بیابد.

 -های تحلیلیترین جنبهعنوان یکی از مهمهای اجتماعی همواره بهاین نحوۀ تحلیل پدیده
شد تا شد. موضوع تکاپوی روحانیت شیعه نیز سبب میکار گرفته میهگران چپ بتبیینی تحلیل

شناسی جریان چپ ضمن تحلیل ابعاد این جریان تالش کند تا روحانیت را نیز در چارچوب روش
د. این زاویۀ دید نمحور و موازین و معیارهای آن، در تحلیل مارکسیستی بگنجانتئوریکِ طبقه

طبقاتی آن بعضاً و  سیاسی-ه و شناخت جایگاه اجتماعیهای چپ به روحانیت شیعگرایش
ترِ معطوف به کرد و هر گروه و جریانِ کوچکهای چپ ایجاد میاختالفاتی را نیز میان گروه

زمینۀ تحلیل طبقاتی روحانیت بهتر و  ترِ چپ در تالش بود تا نگاه و رویکرد خود را درجریان کلی
های جریان پیکار، از تماعی نشان دهد. برای نمونه، در تحلیلاج هایبر واقعیت یو مبتن کارآمدتر
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روحانیت، نمایندۀ سیاسی طبقات »های چپ، دربارۀ پایگاه طبقاتی روحانیت آمده بود که شاخه
بورژوازی سنتی( است؛ بنابراین یک نیروی داران تجاری، بازار و خردهها و سرمایهارتجاعی )فئودال

 ( 315-314 :1387، عی از پژوهشگران)جم« .سیاسی ارتجاعی است
ا یک ه آن ردانست، بلکاین تحلیل، اصوالً روحانیت را نمایندۀ سیاسی طبقات اجتماعی نمی

« کاست روحانیت»دانست. تئوری د میسیاسی خاص خو-دارای منافع طبقاتی« کاست حکومتی»
رزیابی چنین ا یت راروحان آن را تبیین کرد،«( راه کارگر»که محمدرضا شالگونی )تئوریسین گروه 

 اینکه با یل؟ به دل«کاست»؛ چرا «است« کاست حکومتی»نظر ما روحانیت یک  از»کرد: می
 :1358، راننقالبی ایاسازمان کارگران ) «.های اجتماعی کامالً انطباق نداردکدام از گروهمنافع هیچ

قد یعه و نشت روحانیت و موقعیتحلیل از مقام  گونهینولی حزب توده ضمن خرده گرفتن بر ا (29
گون و گونا ، روحانیت را طیفی ناهمگون و نمایندۀ طبقات اجتماعی«کاست حکومتی»تئوری 

 بورژوایی و لذاخرده نه ومتضاد و در آن میان، روحانیتِ خط امام خمینی)ره( را نمایندۀ قشرهای میا
تر ه، همچنین برای گنجاندن بهگران حزب تودها و تحلیلنکرد. تئوریسیانقالبی ارزیابی می

بندی نوینی هدست روحانیت در درون نظام تئوریک مارکسیستیِ مبتنی بر تحلیل طبقاتی، مجدداً
طبری، ) .نام بردند و نه یک کاست حکومتی« قشر»عنوان یک خلق کردند و از روحانیت به

1361: 305 ) 
ی در این زمینه انجام دهند: های بیشترها تحلیلبندی جدید سبب شد تا آنهمین تقسیم

روحانیت، قشری اجتماعی است. جامعۀ معاصر از دو نوع واحد اجتماعی تشکیل شده است: طبقه »
لحاظ  لحاظ مقامشان در تولید اجتماعی، و از اجتماعی، از -و قشر. طبقات از جهت اقتصادی

کند، و ار تولید است، استثمار میزباند؛ یعنی یا مانند بورژوازی، مالک اشان با استثمار همگونرابطه
شود، و زار تولید است، استثمار میبدر تولید شرکت مستقیم ندارد یا مانند پرولتاریای معاصر فاقد ا

کند؛ زار تولید است و استثمار میببورژوازی، صاحب ادر تولید شرکت مستقیم دارد و یا مانند خرده
( ولی قشر قرار بود مفهومی 306 -305 :1361ی، )طبر ؛«ولی در تولید نیز شرکت مستقیم دارد

تا چارچوب ایدئولوژیک تحلیلی بتواند واقعیت اجتماعی  باشد جدید برای تحلیل واقعیتی اجتماعی
گرفت، که روحانیت شیعه در ذیل مفهوم قشر قرار میبنابراین، هنگامی .را بهتر تبیین کند

اجتماعی و رابطه با  -شرها، از جهت اقتصادیاما ق»داد که گونه توضیح میگر چپ اینتحلیل
ها تنها در تولید همگون نیستند و در آن، متعلقان به طبقات مختلف شرکت دارند و همگونی آن

فکران و روحانیون. کارمندان اعم از هاست، مانند کارمندان و روشننوع عملکرد اجتماعی آن
ها متعلقان به اند؛ ولی در میان آنصوصیلشکری یا کشوری در خدمت دستگاه اداری دولتی یا خ
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بورژوازی )کارمندان متوسط( و متعلقان به بورژوازی )کارمندان ارشد( و متعلقان به خرده

 قشر است همچنین. دارند وجود( …و ها و فرّاشانخدمتزحمتکشان )کارمندان جزء و پیش
منش و وابسته به دال و اشرافشباهتی بین یک روحانی فئو ترینکوچک. روحانی قشر و فکرروشن

نتیجه  فقیر نیست. در درون قشرها، تضاد طبقاتی و در ییخوان روستابورژوازی بزرگ و یک روضه
)طبری، « .توان سخن گفتنمی« کاست روحانیت»گونه مبارزۀ طبقاتی وجود دارد؛ بنابراین از هیچ

1361: 305- 306) 
هایی را بندیرابر حکومت پهلوی، بعضاً دستهر بهای گوناگون روحانیت شیعه دمواضع طیف

مت ها بر سر چگونگی اتخاذ موضع در قبال حکوها ایجاد کرده بود و اختالف آننیز میان آن
های لیلبخشید. جریان چپ بعد از انقالب در تحها را هم تمایز میپهلوی، نوع نقد و مبارزۀ آن

ارهای های روحانیت توجه کرد و با معیها بین برخی جریانخود به همین اختالف دیدگاه
اش، تیمارکسیس شدۀ خود و با بهره گرفتن از همان مفاهیم اصلی مندرج در نگاه و تحلیلشناخته

 ینا بر های روحانیت را در درون هستۀ تئوریک خویش گنجاند. بناهای مختلف جریاناین گرایش
ها داله به فئوکیم شدند: روحانیت ارتجاعی قستطور اعم( به سه جناح تحلیل جدید، روحانیون )به

کار که به شرو و سازداران بزرگ وابسته است؛ روحانیت میانهداران و سرمایهزمینو بزرگ
نگر منافع بورژوازی مرفه وابسته است و روحانیت مبارز و خَلقی که بیاداری متوسط و خردهسرمایه

وری، )کیان .است یدهانقالب ایران به حکومت رسطبقاتی طبقات متوسط و محروم جامعه است و با 
د که فکران، این تحلیل، به این ختم شه، با مقایسۀ روحانیون با روشن( در ادام267-269 :1361

فکر جامعه بندی طبقاتی قشر روشنبندیِ کامالً طبقاتی روحانیت، نظیر همان تقسیماین تقسیم»
دهند و به سه قشر میهمگون را تشکیل ن لحاظ طبقاتی قشری فکران هم، ازاست. روشن

فکران حال و سازگار، و روشنفکران میانهفکران خودفروخته به طبقات غارتگر، روشنروشن
 (269 :1361)کیانوری، « .شوندهای محروم تقسیم میانقالبی هوادار توده
ب و هم بعد از از انقال یشگران چپ، این پایگاه طبقاتی، موضوعی بود که هم پبه نظر تحلیل

تنها بندی روحانیت، نهاین تقسیم» ؛نیز مشهود بود اسالمی گیری روحانیون پس از انقالبقدرت
اکنون پس از انقالب نیز در جامعۀ در دوران پیش از پیروزی انقالب ایران وجود داشت، بلکه هم

ژیک اسالمی اختالفی بین لحاظ اعتقاد به مبانی ایدئولو اینکه از ینایران کامالً مشهود است. در ع
های سیاسی و اجتماعی گیریشود، در موضعهای گوناگون روحانیت شیعه در ایران دیده نمیگروه

های جدی و بنیادی کامالً مشهود و بارز است. های گوناگون آن اختالفها و شخصیتبخش
اهلل گیری سیاسی و اجتماعی مراجع مهم تقلید، مانند آیتالف جدی را میان موضعکیست که اخت
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اهلل طالقانی و پیروان سو و امام خمینی)ره( و آیتصادق روحانی از یک یداهلل سشریعتمداری و آیت
طور روشن ها را بههای آندیگر نبیند و وابستگی طبقاتی دیدگاه یخط امام خمینی)ره( از سو

 (269: 1361)کیانوری، « .ندهد تشخیص
تبعِ آن نیروهای بندی روحانیت و بهشود، حزب توده در تقسیمطور که مالحظه میهمان

یت ، روحان«لقیروحانیت مبارز و خَ»سیاسی مسلمان، به پایۀ طبقاتی قائل بود و منظورش از 
وحانیت خه از رسید و این شارنمی یانپا هبجا نزدیک به امام خمینی)ره( بود؛ ولی موضوع در همین

( گرایش 305 :1387، جمعی از پژوهشگران) .شدنوبۀ خود به سه گرایش طبقاتی تقسیم می نیز به
ال قرار طور مشخص در مواضع بورژوازی لیبراول مربوط به آن بخش از روحانیت است که به

کند و قوانین اسالم را در یمالکان دفاع مداران و بزرگکشی سرمایهگیرد و از مالکیت و بهرهمی
ی از کند. گرایش دوم مربوط به بخش دیگرچارچوب نگهداری منافع این طبقات تفسیر می
ود کردن گیرد و از محدامپریالیستی قرار می روحانیت است که در مواضع قاطع و پیگیر ضد

بخش نمایندۀ  کند؛ اینکشی دفاع میداری و مالکیت زمین و محدود کردن بهرهمالکیت سرمایه
ت است روحانی ش ازمنافع بخش باالیی و متوسطِ اقشار بینابینی جامعه است. گرایش سوم، آن بخ

ترتیب،  این کند. بهمی یها میلیونی جامعۀ ما جانبدارهای محروم دهطور پیگیر از منافع تودهکه به
ا رخورد بمینۀ بز ت، دراینکه در درون خود دارای عوامل همبستگی اس وجود روحانیت ایران با

انوری، )کی .های طبقاتی یکپارچه نیست و ساختار طبقاتی داردموضوعات اجتماعی و خواست
1361: 270) 

 

 بییني آن در قبال نهاد روحانیتت -انحالل حزب توده و چرخش تحلیلي. 3-2

ایرانِ بعد  حزبی -انحالل حزب توده و ممانعت از فعالیت و کنشگری این جریان در ساختار سیاسی
تر و تندتری را از جانب آن دربارۀ تحوالت بعدی انقالب از انقالب، گفتمان انتقادی و البته صریح

ها و رویکردهای تمرکزگرایانۀ آن در رأس ایجاد کرد. هدف این انتقادات، نهاد روحانیت و سیاست
از حذف حزب توده از میان، آنچه اهمیت داشت این بود که نقدهایی که پس  این قدرت بود. در

های مشخص ایدئولوژیک جانب نهاد روحانیت سرازیر شد، در همان چارچوب ساختار سیاسی، به
هایی که در منظومۀ اعتقادی مارکسیسم ها و گرایشبار، تمام آن ضد ارزششد و اینگنجانده می

د، به نهاد روحانیت نسبت شداری، امپریالیستی و استعمارگرایانه نقد میهای سرمایهعنوان ارزشبه
های تمرکزگرایانۀ روحانیتِ پس از انقالب گیری و گرایشداده شد. اینکه این نحوۀ تحلیلِ قدرت

درست یا نادرست بوده است، اینجا محل بحثش نیست؛ بلکه اهمیت این نحوۀ نقد از  یزانتا چه م
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وژیک مارکسیستی و با بهره این نظر است که معیار نقد حزب توده در اینجا همان اصول ایدئول
هایی زمینهشده بوده است. بر اساس چنین بسترها و پیشگرفتن از همان دایرۀ مفهومی شناخته

بود که در تحلیل نویسندگان چپ، نهاد سیاسی برآمده از انقالب، با موازین و شعارهای پیشین 
 -آشکار را در مشی سیاسیخوار انقالب، تغییراتی عنوان میراثهماهنگی نداشت و روحانیت به

 اجتماعی خود ایجاد کرده بود.

سیستی( ای از این نویسندگان چپ )مارکآنچه در این دوره و در درجۀ نخست برای پاره
های درونی اهمیت داشت، جایگاه نگرش مذهبی در روند تکاملی تاریخ و نیز بررسی ظرفیت

سانه، شناجامعه -های تاریخیست از تحلیلایدئولوژی مذهب در مسیر ادارۀ اجتماع بود. در این د
ت به شکس حکومبرخی از این مورّخان اصوالً شیوۀ تفکر مذهبی را در جریان تکامل تاریخ م

حال سبک ادارۀ اجتماعی از  عین دادند و درح میای غیرعقالیی ترجیا شیوهدانستند، آن رمی
چنین ( رصد این177: 1359)طبری، . ندکردکراتیک قلمداد میودمجانب این ایدئولوژی را آنتی

های( تندروتر تأییدکنندۀ این نکته های)مارکسیستجتماعی چپا -هایی در نگرش تاریخیدیدگاه
تواند رد، نمیندا است که از نگاه آنان جریان مذهبی چون جایی در تکامل تاریخی مدنظر مارکس

های یکدگان چرای از بازماننگرش پاره ایفاگر نقشی درخور در این مسیر باشد. برای نمونه، در
خوندهای نیروهای انحصارطلب که آ»شد که فدایی خلق در دهۀ شصت، بر این نکته تأکید می

گرا و ارتجاعی دارند. های شدیداً عقبتوان در زمرۀ آنان جای داد، گرایشمسلک را نیز میقشری
انۀ مالت خصمحنحصارطلبی ایدئولوژیک و ورزند. اگرایانه خصومت میآنان با هر نوع تفکر مادی

ری به ت ضدکارگگرایانه، شدیداً ارتجاعی است و خصلآنان به کمونیسم و نیز باقیِ مکاتب مادی
 ارگان و« ).جهت خواهد شدنهایت با امپریالیسم هم اساس این جریان در این گیرد؛ برخود می

جی در سیاست خار جمهوری اسالمی ایران ( بر اساس این دیدگاه،47: 1360، نشریه فداییان خلق
خلی ت داچرخشی کامل به راست به سمت وابستگی به امپریالیسم و بلوک غرب و در سیاس

ها انجام داده بود. داران و فئودالداران، زمینسرمایه چرخشی به سمت دفاع از منافع بزرگ
« داری وابستهافع سرمایهترین نیروهای قشری مدارتجاعی»دست  حاکمیت جمهوری اسالمی به

ریالیسم به امپ داری وابستهافتاده بود و در یک کالم، نظام جمهوری اسالمی به یک نظام سرمایه
 (307-306 :1387، جمعی از پژوهشگران) .بدل شده بود

ای از دلیل اصلی جریان چپ در رویکرد انتقادی به روحانیت در اوایل دهۀ شصت، پاره
نکردن  تحمل»و « انحصارطلبی ایدئولوژیک و مکتبی روحانیت»مانند های اجتماعی واقعیت

زمینۀ  بوده است. از بدو انقالب در« ئیست و مارکسیست به دلیل عقایدشاندگراندیشان آته
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سرکوب نیروهای چپ را که موضوع آزادی، دو جریان در رهبری روحانیت وجود داشت. افرادی 
مخالفت ایدئولوژیک با نیروهای چپ، توسل به  ینکه در عکسان دیگری هم بودند  و طلبیدندمی

ترین نمایندۀ گروه دوم شمردند و خواهان جدال آزاد افکار و عقاید بودند. برجستهزور را جایز نمی
 (926 :1387، جمعی از پژوهشگران؛ 278-276: 1361مرتضی مطهری بود. )کیانوری، 

 

 نگاری چپدر تاریخ انایش سیاسي ها و رویکردهایکنشگری ،)ره(امام خمیني -3

ذهبي م -نگاری و مباني تحلیلي جریان چپ دربارۀ تکاپوهای سیاسيتاریخ. 1-3

 قبل از انقالب: دورۀ پذیرش ایدئولوژیک)ره( امام خمیني

بوده  یت زیادیاهم های پرامام خمینی)ره( در تحوالت تاریخ معاصر ایران معلول علتتأثیرگذاری 
گرفته است.  های چشمگیری قرارها و پژوهشتحلیل ،ای خود موضوع تفسیرهاکه هرکدام در ج
امام  های متمایزاضچند علت داشت: نوع برخوردها و انتقادها و اعتر امام)ره(این تأثیرگذاری 

 -ادیهای اعتقموزهکه از دل آ )ره(خمینیامام پایگاه مهم انتقادی  ،به قدرت پهلوی )ره(خمینی
 . امام)ره(ده بود؛ و مقاومت سرسختانه و فسادناپذیر مذهبی شیعه برآم

های نزد دیگر جریان )ره(خمینیامام تدریج سبب ارتقای پایگاه مشروعیت عوامل مذکور به
امام  هایهای اعتراضسیاسی و منتقد دورۀ پهلوی شد. این سیر حرکتی، از نخستین دوره

پیروزی او در مقام رهبری انقالب و نیز تا  1342خرداد  15خمینی)ره( قبل و بعد از واقعۀ 
های جریان چپ بازتاب یافت. ها و دیدگاهنگاری و تحلیلهای پس از انقالب، در تاریخسال

های گوناگون قبل و بعد از انقالب از گران نزدیک به جریان چپ، امام خمینی)ره( را در دورهتحلیل
کت و نوع کنشگری او و طرفدارانش و نیز های گوناگونی بررسی کردند و به تحلیل حردیدگاه

ها در قالب نظام تأمل این تحلیلتوجه و قابلها پرداختند. اکثر قابلمبارزاتی آن -رویکرد سیاسی
واژگانی مارکسیستی بود؛ نظامی که  -گیری از همان نظام مفهومیتئوریک چپ و با بهره

های جریان چپ دربارۀ امام ررسی دیدگاهداد. بترین وجوه انتقادی جریان چپ را تشکیل میمهم
ها و مواضع ایدئولوژیک دهد که نگاه این جریان به امام)ره( تابعی از سیاستخمینی)ره( نشان می

است. برای رصد این مواجهۀ  شدهیجریان چپ بوده و براساس تحوالت سیاسی دگرگون م
رد که جریان چپ به نهضت امام اشاره ک 1342 های پس از خردادتوان به دورهمیایدئولوژیک 

کرد، که این جنبش را جنبشی ضد دیکتاتوری شاه ارزیابی می آنجا خمینی)ره( توجه نشان داد و از
ای و نهایی خود بر اساس تاکتیک جبهۀ واحد کوشید تا از آن به سود اهداف استراتژیک مرحله
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، جمعی از پژوهشگران؛ 609: 1360، گروهی از نویسندگان ؛23-17 :1358)کیانوری،  .بهره جوید
1387: 315 ) 

 دهی به نگرش ایدئولوژیک جریان چپ به حرکتهای ابتدایی و در شکلآنچه در این دوره
نیت نبش روحاجتر شوروی دربارۀ روحانیت به رهبری امام خمینی)ره( بسیار مهم بود، موضع کلی

 .پرداختندنیت میبه تحلیل حرکت روحا یز به تبعیت از شوروی،گرایان ایرانی نبود؛ بنابراین چپ
عنوان نمایندۀ هب( از دیدگاه حزب توده، امام خمینی)ره( در رأس جریان و 242: 1366)طبری، 

س این . بر اساهای طبقاتی خاص خود را داشتندطیفی از اقشار اجتماعی درآمده بود که خاستگاه
انان و بورژوازی سنتی و دهقافع خردهب منلحاظ خاستگاه طبقاتی، بازتا ها، این حرکت، ازتحلیل

داری وابسته هرمایسبخشی از بورژوازی متوسط و کوچک )کسبه و بازاریان( بود که در اثر توسعۀ 
لیستی و امپریا د، این جریان ضلحاظ سیاسی دادند. ازبه غرب در ایران، منافع خود را از دست می

عۀ ت با توسرفت. این مخالفگآمریکا قرار -شاه بزرگ بود و در ستیز با رژیم دارییهضد سرما
داری صنعتی یهیرا مخالف رشد سرماز ؛نظر ماهیت اجتماعی، ارتجاعی بود داری وابسته ازسرمایه

تی مپریالیساتوانست مترقی باشد، زیرا در خدمت براندازی سلطۀ نظر شکل سیاسی می ولی از بود
 (307 :1387، پژوهشگران جمعی از) .گرفتو بورژوازی وابسته قرار می

 تر و اعالمتر شدن جریان تحرکات اعتراضی به مسیر انقالب، لزوم بررسی جدیبا نزدیک
 یگری احساسداز هر زمان  یشجانب امام خمینی)ره( ب ها بهتر در قبال رشد گرایشموضع صریح

 50هۀ ان در دی ایرهای درگیر در مسائل سیاسبنابراین، در کنار مواضعی که دیگر جریان .شدمی
گرایی و نوعی اقعوتر و البته مبتنی بر اتخاذ کردند، جریان چپ نیز ضروری دید تا تحلیلی مناسب

خی از ود که بربنگری از حرکت و تأثیرگذاری امام خمینی)ره( به دست دهد. در این مرحله آینده
جریان »آنِ  زد که آینده اَگران و رهبران جریان چپ مانند کیانوری به این نتیجه رسیدنتحلیل

ردند و کدارترین نیروی اپوزیسیون تلقی اهلل خمینی( است و آن را آینده)به رهبری آیت« اسالمی
: 1366ی، )طبر .کردندعنوان آماج اصلی تاکتیک جبهۀ واحد توصیه میلذا حمایت از این نیرو را به

اهلل خمینی، در کانون رکت آیتکرد که حمایت از ح( کیانوری صراحتاً اعالم می263-264
روی نیز داشت شوو بر نظر او، این تحلیل و برداشت، تحلیل توجهات حزبی باید قرار گیرد، چون از

تر و تر و روشنگیری جناح طرفداران روش کیانوری محکمبود. با پیشرفت انقالب در ایران، موضع
رأی مثبت  ،شدط تهیه میخی که در این شد به اسنادشد و هیئت اجرائیه مجبور میتر میمُقنِع

انوری، )کی. شد وخم بحث، بر اسکندری تحمیلپیچ دهد. پیروزی تام کیانوری در نبرد طوالنی و پر
 (264-263 :1366؛ طبری، 18-19 :1358
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گرایي : از هم)ره(خمیني امامهای پساانقالبي از حرکت ها و تحلیلچپ. 2-3

 نخستین تا واگرایي کامل

گرانه و تهای نخست استقرار حکومت جدید، رویکرد حمایاصله بعد از انقالب و در ماهبالف
اوم یافت. قدرت تد گرایانۀ جریان چپ از امام خمینی)ره( و راه و روش و دیدگاه او در سیاست وهم

ریک زین تئوموا و، معیارها )ره(خمینی امامآنچه مهم بود اینکه در تحلیل جریان چپ از حرکت 
 امامکت شد و جریان چپ از همان آبشخورهای ایدئولوژیک به تحلیل حرروشنی لحاظ می بهچپ 
اه رپیروان  و ا امام خمینی)ره(مبه نظر »اساس بود که جریان چپ اعالم کرد:  این پرداخت؛ برمی

ابسته و وعنوان وابستگان به بورژوازی او طی قریب یک سال و نیمی که در قدرت هستند به
عنوان نمایندگان قشرهای متوسط اند؛ بلکه بههای فاشیستی عمل نکردهبسته و با اسلوبوایرغ

گران حلیل( برخی از ت306 -305 :1361)طبری،  «.اندتر از آن عمل کردهخلق و گاه حتی چپ
زب ح»کردند که گذاشتند و بر این نظر تأکید میچپ در این دورۀ حساس، حتی پا را فراتر می

 (3: 1360آذین، )به« .کندیت فقیه را زیربنای مذهبی جامعۀ ایرانی تفسیر میتوده، وال

ردهای ذ رویکاتخا این رویکرد همدالنه زیاد طول نکشید، چون روند تحوالت پس از انقالب و
ویژه حزب توده، جایگاه های سیاسی و بهگیرانه از جانب حکومت جدید در برابر دیگر جریانسخت

رد. کرگون و رویکردش دربارۀ حکومت را در نگرش و تحلیل جریان چپ دگامام خمینی)ره( 
زمینه به  زیر یله دالبدرواقع، به فاصلۀ دو سال بعد از انقالب حزب توده به این نتیجه رسید که 

یژۀ وقعیت وم ،ی(کراسی انقالبونفع جناح راست فراهم شده است: ضعف نیروهای جناح مترقی )دم
فقه اسالمی  از اهرم است با استفادهفشار شدید جناح ر ،زل و نوسان جناح میانهتزل ،اهلل خمینیآیت

بودن  یمکتب ،(داری در آن وجود دارد)که ماهیتاً کارمایۀ زیادی به نفع فئودالیسم و سرمایه
کند و ئیست و ملحد دور میهای آتهحاکمیت )که آن را در عرصۀ داخلی و خارجی از مارکسیست

و  ،کنند(های مردمی را تحریک میزنند و تودهلیسم هم به این موضوع دامن میعُمّال امپریا
 (1363نشریه و ارگان رسمی حزب توده ایران، ) .همچنین عامل مهم جنگ تحمیلی

های رهبر انقالب اسالمی بود. این، ایدئولوژی فداییان نیز در تضاد آشکار با اندیشه برعالوه
ای، اعتقاد بر اصل مارکسیستی تضاد طبقاتیِ حاکم بر جنبش توده آنان با درک این تضاد و با

کردند و اعتقاد هستۀ مرکزی حاکمیت را متشکل از طبقات مختلف با اهداف گوناگون ترسیم می
 .بورژوازی تندرو و بورژوازی وابسته تشکیل شده استداشتند که حاکمیت انقالبی از دو طبقۀ خرده

بورژوازی تندرو آنان رهبری انقالب و طیف وابسته به آن را خرده (54-53: 1384زاده، )حسن
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های طور متزلزل و موقتی به روشدانستند؛ زیرا معتقد بودند این قشر برای مبارزه با دشمن، بهمی
محض  کند و بههای انقالبی در مراحلی از انقالب دفاع میجوید و از آرمانانقالبی تمسک می

کند. فداییان معتقد بودند که خصلت ایِ خود موضعِ ضدانقالبی پیدا میرسیدن به منافع طبقه
ای های توده بلکه در جهت منافع و مصالح طبقهانقالبی موقتی طبقۀ حاکم نه در خدمت آرمان

بورژوازی تندرو در مراحل آغازین انقالب و در شرایط ضعف گفتند که خردهرو، میازاین .است
 .دست گرفتن رهبری انقالب استن رقیب طبقۀ کارگر در جنبش برای بهتریبورژوازی ملی، مهم

 (54: 1384زاده، ؛ حسن27: تابی ،)جزنی
مان هواجد  ی)ره(در ادامۀ این تغییر مبانی تحلیلی، جمهوری اسالمی به رهبری امام خمین

با  و مبارزه این نیز در حکومت پهلوی مشاهده شده از ها و رویکردهایی شده بود که پیشویژگی
 آمده ازی برآن، هدف اصلی جریان چپ اعالم شده بود. بر اساس این تحلیل، جمهوری اسالم
پ از چیان انقالب، سه سال پس از وقوع آن فرقی با حکومت پیشین نداشت. این تحلیل جر

 وزمینۀ سیاست داخلی  چرخش هیئت حاکمه به راست در»شد: گونه بیان میوضعیت موجود، این
ری، وازی تجاداری وابسته، تقویت بنیۀ مالی بورژشکل احیایِ نظام منحط سرمایه ی که بهخارج

ول دبا  شتریه باحیایِ مواضع اقتصادی و مآالً سیاسی امپریالیسم، و همسانی و همسویی هرچ
رو ساخته است. دی و سیاسی روبهاقتصا -بحران اجتماعی کند، جامعه را باامپریالیستی تظاهر می

یم تصادی رژاند، چیزی جز تداوم نظام اقگرفته یشی که سران جمهوری اسالمی عمالً در پراه
داران غارتگر فراری کند تا سرمایهسبب نیست که ارتجاع حاکم با تمام قوا سعی میشاه نیست. بی

نجر ته مداری وابستواند به احیایِ نظام سرمایهزودتر به خود جلب کند. این راه فقط می را هرچه
سان، بقایای حزب توده بر این ( بدین1363نشریه و ارگان رسمی حزب توده ایران، )« . شود...

مالکان داران و بزرگسرمایهعقیده بودند که سران جمهوری اسالمی که خود را در آغوش کالن
ارث شاهی به کنند که از نظام ستماند، زیرِ پوشش موازین شرعی همان راهی را طی میجای داده

 (928: 1387، گرانجمعی از پژوهش؛ 1363نشریه و ارگان رسمی حزب توده ایران، ) .اندبرده
تناسب فاصله گرفتن حکومت جدید از فضای انقالبی، و تالش بیشتر برای تثبیت وضع  به

خمینی،  امامهای تئوریک شیعه و در رأس آن نظریۀ والیت فقیه موجود بر اساس اصول و آموزه
ها از حکومت روحانیت پرداخت و با نشاندن به تحلیل انشقاق و جدایی دیگر جریان جریان چپ

گرا در ذیل مفهوم بورژوازی لیبرال، آن را در تضاد و تخاصم با های دیگر ازجمله ملیجریان
رویکرد سیاسی روحانیون در ذیل مفهوم والیت فقیه دانست و با مفاهیم ویژۀ خود، مجدداً درصدد 

موجود برآمد. به اعتقاد جریان چپ، اختالف درون حاکمیت در مرحلۀ نخست پس از  تحلیل وضع
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اقتصادی، خصلت سیاسی نیز داشت. بورژوازی لیبرال  -بر خصلت اجتماعیپیروزی انقالب عالوه
سازگار « والیت فقیه»توانست با اصل که هدفش تحکیم حاکمیت سیاسی خود بود، منطقاً نمی

والیت »یک بنا به عللی و در درجۀ اول منافع شخصی، با اصل  تقلید نیز، هر باشد. برخی از مراجع
در جدال بودند و در این زمینه با بورژوازی لیبرال همگام شدند. ولی مجموعۀ روحانیت، اعم « فقیه

ایجاد ساختاری  یجامعه، به معنا« کردن یاسالم»در اصل « والیت فقیه»از مخالفان و موافقان 
 (1363نشریه و ارگان رسمی حزب توده ایران، ) .می باهم توافق داشتنداسال -سیاسی

نقالب اپس از  های جریان چپجایگاه امام خمینی)ره( از دیدگاه دیگری نیز مجدداً در تحلیل
رونی، دها به علت فساد هم زمانی که حکومت جمهوری اسالمی به عقیدۀ چپ قرار گرفت؛ آن

ها ، ولی تندست در حال سقوط بودور انقالب، و عواملی ازاینتمایل به راست، تالش برای صد
 ؛دشبارۀ آن وجود امام خمینی)ره( در رأس کار سبب وحدت و دوام آن و مانع گسست یک

هاست. ار آنهای متضاد و مانع انفج، حلقۀ واسطه میان این نهادیقتاهلل خمینی، در حقآیت»
 ازپیش تشدیداو به هر شکل، این تضادها بیش تردیدی نیست که در خأل حضور و اعمال قدرت

زب رسمی ح رگاننشریه و ا)« .خواهد شد و رژیم را با سرعت بیشتر به پرتگاه سوق خواهد داد
 (1364توده ایران، 

 

 گیرینتیجه

انیت و د روحاهمیت انقالب ایران، یعنی نها هدف از این پژوهش بررسی بازتاب دو وجه پر
ه( مام خمینی)رحکومتی ا -سیبعد از انقالب و نیز شخصیت و رویکرد سیاها قبل و تکاپوهای آن

 قالبعد از اننگاریِ چپ ایرانی در دو دورۀ قبل و بدر تاریخ اسالمی در مقام رهبری انقالب
رهای و آبشخو ترین معیار نقدکه مهم شد حدودی معین تا الذکرمطالب فوق بود. بر اساس اسالمی
بل و قه، یعنی گران چپ ایرانی در این دو دوریسندگان، مورّخان و تحلیلتبیینی که نو -تحلیلی

ها و ترین بنیانهماس مدست دادند، تحلیلی ایدئولوژیک و بر اسبعد از انقالب از این دو مؤلفه به
 .اصول و معیارهای مندرج در ایدئولوژی مارکسیسم بود

اد روحانیت و امام خمینی)ره( در ذیل گران با گنجاندن نهاین گروه از نویسندگان و تحلیل
های اجتماعی را از دریچۀ تئوری مارکسیسم نظام مفاهیم و واژگان چپ سعی کردند تا واقعیت

ش و رویکرد تحلیلی نسبتاً ها در دو دورۀ قبل و بعد از انقالب به اتخاذ دو رومشاهده کنند. آن
گران وردند. برای این دست از تحلیلروی آ -ولی در درون همان نظام تئوریک مشخص - متمایز

توجه تبدیل شد. ، به موضوعی قابل1342مارکسیست ایرانی، نهاد روحانیت پس از تحوالت خرداد 
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کار گرفتند تا از درون های نزدیک به وقوع انقالب، تمام تالش خود را بهها در دورهآن
بینی روحانیت شیعه و شخص های ایدئولوژیکی، اهداف، رویکردها، تحرکات و جهانچارچوب

گرایی و اتحاد رویکردی خود تئوریک خود بیابند و هم -اهلل خمینی، اشتراکاتی با نظام اعتقادیآیت
های موجود، را با این جریان، رصد کنند. این البته در دورۀ پس از انقالب و تحتِ تأثیر واقعیت

های ایدئولوژیک مارکسیستی داد و سبب هایی آشکار بر اساس همان معیارجای خود را به واگرایی
 اش و مقابله با آن شد.حکومتی -بینی سیاسینقد صریح قدرت روحانیت و جهان
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