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 1بینِ شک آدمی خواهد رفت.سرانجام هر خدایی به زیر ذره

 2کارگر خدا را در آسمان رها نکرده است که در زمین بتراشد یهطبق

یروهای ننبرد ما یک نبرد ماهیتاً طبقاتی است که در آن نیروهای استثمارشده بر ضد 

بودن و در مقابل، دشمن خدا و استثمارکننده در نبردند. برای ما باخدابودن، با مردم

 3بودن اصل است.مردم

 

چهل شمسی در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از اهمیت خاصی برخوردار است.  یهده

یز گری نطلبی به انقالبیتحوالت، این دهه عصر گذار تدریجی از اصالح یهسوای هم

از  و مستمر که هم تحوالت رادوره این  گران و فعاالن سیاسیتحلیلاز  یکیهست. 

 سال ولدمت ،بود نوشت، مصطفی شعاعیانشان میبارهدرمرتباً  هم کرد ونزدیک دنبال می

نامتعارف بود.  ایآرا و احوال او از جهات عدیده. 3131 سالی درگذشتهو  3131

تدارک مقدمات انقالبی،  فعالیت و پیکار سیاسی،از  یغریباش ترکیب زندگی

ن همچنی. بود البته مطالعه و نوشتن دائمیو عاشقی، شاعری، عرفان، زهد، دهی، سازمان

ها و دیدگاه عمالً دائمی حوادثثبت و ضبط و  کردننظم و تعهد او به مکتوب

ای نهاست که پرداختن به آن فرصت جداگا بدل کرده فضیلتی کمیابرا به هایش تحلیل

 طلبد. می

داز پراز نظر سیاسی ضدسلطنت، حامی مصدق، چپ غیرآیینی، و نظریهشعاعیان 

کری روشنف سیاسی و اجتماعی و تاریخیْو بینش دانش  ای بود. اما از نظرانقالبِ جبهه

شعاعیان  یهابعاد زندگی و اندیش یهاین مقاله توضیح کلی هدفالبته بود. بهنگام کامالً 
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هایی نبهجرداختن به پام انگیزهدفاع یا ضدیت با افکار و آرا او هم نیست.  نیست. غرضْ

از نخستین منتقدان جدی شعاعیان  است. یبهنگاماو برای نشان دادن این  یهاز اندیش

ایی ای که اقتدارگرزمانههم در بود؛ آن در ایران و هر نوع نظریه و عمل اقتدارگرالنینیسم 

 .چندان اهمیت نداشتالن سیاسی برای بخش مهمی از روشنفکران و فعاو دموکراسی 

واهند خایدئولوژی ست دقیق یک باز رهگذر کار بودند کهگمان  ها بر اینتر آنبیش

. اما دنبرکن ریشهاز خواه را مناسبات نادل یهو هم توانست بهشت زمینی را برپا کنند

، شدای که انتقاد از لنین و استالین ارتداد محسوب میدر زمانهاندیشید. ان چنین نمیشعاعی

. کردنتقاد میاترین رویکرد عنوان اصلیبه راحت از اقتدارگرایی نهفته در لنینیسمصاو به

شعاعیان . های عدیده مواجه استبا دشواریهم در آن زمان و هم امروز  رویکرداین طبعاً 

 آن چپ آیینیِ ولنین و لنینیسم ، انقالبویژه در کتاب به ،های متعدد خوددر نوشته

انتقادی،  ، تفکرجدی یهبه مطالعآن را  باورمندانو  تفصیل به تیغ نقد کشیدرا به زمان

کرد. میدعوت  ، و رهایی از تعصب و اطاعت کورکورانهو نوآوری نظری خالقیت

با برخوردهای اما  ،بودبه بازخوانی در مشی خود دعوت چپ از این انتقادات، غرض او 

هدف اصلی از این نوع برخوردها نه  نماید کهچنین میتند و شخصی مواجه شد. بسیار 

 به نمایندگی ازکه حمید مؤمنی  ،برای نمونهکردن او بود. کردن بلکه ساکتمجاب

شورش  ای با عنواندر نوشتهگویی به شعاعیان بود، مسئول پاسخ های فدایی خلقچریک

بودن، نظریتنبلی،  ، بورژوابودن،سازیاو را به کتاب های سنجیده در راه انقالبنه؛ قدم

انتقادات شعاعیان از سازمان مجاهدین خلق . متهم کرد غیرهو پرگویی اهل عمل نبودن، 

 یهتاریخچمرور ها منجر شد. ها مواجه و به جدایی نهایی او از آننیز با برخورد حذفی آن

 گرچهگر آن است که ضروری است، زیرا نشاناما شاید دردناک باشد این مواجهات 

افت، شد یترین و بااستعدادترین افراد را میدر میان مخالفان رژیم شاه برخی از خالص

وجود یک قدر معضل بود که ا همانهو تعصب در آن اندیشیجزم و اما اقتدارگرایی

گویانه از . مرور این تاریخچه همچنین به نحوی پیشعیارتمام گرسرکوب رژیم
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قالبی پساانآزاد  یهاز مذهبی و غیرمذهبی در برپایی جامع اعممخالفان  های بعدیشکست

 عدم تحمل که شعاعیان آن، خودکامگی و اقتدارگرایی یهغلبکه اینطرفهدهد. خبر می

ندان چهنوز هم  ، امارایج است یهسکو گیر کماکان دامنامروز نیز نشانه گرفته بود، را 

  شود.جدی گرفته نمی

ل . او در مقابشودمحدود نمیچپ آیینی  به مواضع او در برابر فقطشعاعیان  اهمیت

غایت نیز بهداشت. درک و دریافت او از اسالم  انتقادینیز موضعی اندیش جزممذهبیون 

الم و ستالش او برای پیوندزدن میان اا رویکردهای رایج در تقابل بود. به همین دلیل ب

 اقدام. گیردقرار میدین از اندیش رایج جزمتفاسیر اکثر در تقابل با نیز  کمونیسم

ویژه دینی به منابعقرائت برای  ی نوینتالش بادر تلفیق اسالم و سوسیالیسم او  یهمبدعان

تی را الهیات کمونیسآن رویکرد که این  همراه است. مانیفست کمونیستقرآن از منظرِ 

و که ا ای، دورهشودمیهای چند سال پایانی حیات او مشاهده ویژه در نوشتهبهام، خوانده

های مخالف اعم از مذهبی و گروهتا  کوشیدمی متحد انقالبی یهدر پی ایجاد جبه

کوشش او در راه ایجاد یک  اگرچهمتحد کند.  فراگیر یهرا تحت یک جبه غیرمذهبی

سالم ا آمیزیِدرهمبرای  حالهراو بهقرین موفقیت نبود، اما  چندان متحدبیِ انقال یهجبه

ک را ایدئولوژیوفاداری تعصب و  مرزهای. با این کار او بسیار کوشید سوسیالیسمو 

 برد. و هر نوع دگماتیسم را زیر سؤال می نوردددرمی

 یاد ای چپهالمی و آموزهاسهای تلفیق میان آموزه همچنین باید از مساعی او برای

 3133جنبش چریکی در سال میان پیوستن شعاعیان به  یهدر فاصل رسد. به نظر میکرد

را تجربه کرد که باعث شد  «شوِرَگِ»نوعی  ، شعاعیان31شدن از آن در سال راندهو 

 جامنظور از گروش در این. نگردویژه قرآن را از منظری جدید ببتواند منابع دینی به

ا به آخر تکشیدن از مرام پیشین نیست. شعاعیان یا دستتغییر از یک دین به دین دیگر 

ف دینی و دیدن آن خروج از سنت متعاراز گروش، منظور  یک کمونیست باقی ماند.

. میچندانی ندار اطالععمر اواخر از جزئیات زندگی او در متأسفانه جدید است.  از منظری
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 این مؤیدتا حدی های پایانی عمر سالزیست شخصی او در پراکنده از  هایاما گزارش

مصطفی »گوید: می )سید( میثمی به نقل از بهرام آرام اهلللطف جمله. از استرویه تغییر 

رفت زن و شوهرها را به هم کرد. حتی میریش گذاشته بود و جنوب شهر زندگی می

  3.«خوانددر مساجد نماز می کرد وکرد. مثل روحانیون صیغه میحالل می

توان در آثار او نیز پی گرفت. شاید متنی که به بهترین این گروش را می پایرد

باشد  34در سال  ازمان مجاهدین خلقس یهینبیادهد، میرا نشان  شیوه این تغییر بنیادی

دیگر آثار این دوره از همین رویکرد را در شعاعیان بعدتر به آن خواهم پرداخت.  که

د که گیریز در پیش مین راه حسینای بر کتاب مقدمهو  بخش خلقرهایی یهجبهجمله 

 دسترسی بیابم.  ی اخیرنوشتهنتوانستم به اصل من  متأسفانه

ن ای درواقع. متعصب دینانبینه  پسندیدند واندیش جزمداران دین نهضع او را امو

 یهدششناخته های سیاسیِگروهاش از سوی نهایی طردو و تر ابه انزوای بیشرویکرد 

 و تعصبمنجر شد. به نظر هر دو دسته که به  ویژه مجاهدین و فداییانبه آن زمان

و حدود آیینی مرزها و از شعاعیان ، بودندمقید تفکیکِ مرامی و ایدئولوژیک 

 گرشانن اتنهنه تلفیقی او یهاندیشاما شد. تخطی کرده و مرتد محسوب میایدئولوژیک 

یاستِ ساست، بلکه از پیوند با آن زمان در ایران الهیاتی یک جنبش سیاسیاتصال به 

قرائت مسیر ؛ فضایی که در آن داردحکایت  09و  3069های در دههجهانشمول 

تفکران مسوی برخی از از  ترپیشمارکسیسم، از  یالهیاتقرائت از الهیات و تی مارکسیس

ود. بشده هموار تا حدی  و لویی آلتوسر ارنست بلوخ ،والتر بنیامین اروپایی از جمله

ندان چکتاب مقدس توسط بلوخ  انقالبیِ تفسیرِرویکرد شعاعیان به قرآن به درواقع، 

 آشنا های او کامالًشناخت و با نظریهکه شعاعیان گرامشی را میاینبا .شباهت نیستبی

ایی آشنا اروپ مِه او با آثار ارنست بلوخ یا دیگر متألهانِ مارکسیسک احتمال اینبود، اما 
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ر بلوخ به فارسی ترجمه نشده یک از آثا. زیرا در آن زمان هیچاندک استبوده باشد، 

تکار خود ابماحصل تصادفی و های او با بلوخ صرفاً هر نوع تشابهی میان اندیشهلذا بود. 

ای بخش آمریکرهایی شعاعیان با الهیاتِاست که  آنحاکی از قرائن شعاعیان است. اما 

 یهجبه ا عنوانالتین آشنایی داشته، زیرا همین تعبیر را در یکی از مقاالتش ب

الهیات سیاسی باید متذکر شد که  حالبااین 3برد.به کار می( 3134) بخش خلقرهایی

بر  یانشعاع کمونیستیِ )اسالمی( الهیاتِبر مسیحیت استوار است و  آمریکای التین

 . ابداع خود او است متکی است و احتماالً اسالم

 34در بهار شایگان و دیگر دوستان شعاعیان  یمی نادرت یهبه خان ساواکیورش 

ای هرژیم علیه گروهاز تبلیغات  ایتازه ، دورانجامید هاآنبرخی از شدن کشته هبکه 

 .امیدن «های اسالمیمارکسیست»برای تمسخر  ها راآنکه ساواک کلید زد ا پیکارجو ر

قلم شعاعیان به به بخش خلقرهایی یهجبه عنوان اای هم باحتماالً در آن یورش، جزوه

 «میاسال مارکسیسمِ»های آن، برچسب بر اساس ایدهها دست ساواک افتاد که امنیتی

 در این جزوه، شعاعیاناعتبارکردن مخالفان نزد افکار عمومی ابداع کردند. را برای بی

الهیات کمونیستی را طراحی  نوعی نظریانقالب، مبانیِ  ایِجبهه یهدر راستای نظری

ای اعالمیهبا انتشار  3134در مرداد تبلیغات ساواک شعاعیان را بر آن داشت تا کند. می

به  رژیمان در پاسخ به اتهامات اخیر سازمان مجاهدین خلق ایر یهیانیببا عنوان مشهور 

وزیسیون اپدر تاریخِ ترین اسناد نامتعارف ازیکی  متناین  پاسخ بدهد. دستگاهاتهامات 

ه البته مجاهدین در این بیانی. گر داردو پرخاش بسیار تند یحنبیانیه لاست. ایران در 

ته ننوششعاعیان را  آن یهویرایش کرده بودند. بنابراین هموسیعاً دست برده و آن را 

یق برای تلف شعاعیانای است که گر همان خط فکریمحتوای آن بیان حالباایناست. 

بندی درستی به این جمعبه اودر پیش گرفته بود. سوسیالیسم کمونیسم/دین و  میان
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جزوه به وحشت افتاده و برای آن های موجود در دست یافته بود که رژیم از ایده

 زده است.دست به مانور متقابل  هاکردن آنخنثی

دانست. نمیو آیین مبتنی بر مفروضات و مبانی خاص کمونیسم را کیش شعاعیان 

یابی ستدای برای ، بلکه نظریهنه کیش)و نیز اسالم(  به نظر او مارکسیسم و کمونیسم

غییر تبه همین دلیل . نیست ایدئولوژیکهم ها تلقی او از آنبنابراین . به آرمان است

تشکیالتی در سازمان مجاهدین خلق در سال کودتای درونکه با  سازمان مشی اعتقادیِ

ی یرشد، بر او تأثمنجر شدن دو تن از اعضای بانفوذ مذهبی آن به کشتههمراه بود و  31

 3ت.دانسمیاین وضعیت  بمسببهرام آرام را دوستش او منفی گذاشت. ظاهراً  غایتبه

روز بود. ام رژیم شقاق به معنای افتادن در دامِ خوبی دریافته بود که آنبه او ،هرروبه

رژیم  نِامخالفنه تنها به  نزاع داخلین آاضافه کرد که این موضع مؤکدِ  با تأییدِتوان می

در  اسالم از تام نمایندگیِ به هادیدگاه ترینارتجاعی تفوقمسیر را برای بلکه ضربه زد، 

 .هموار کردهای بعد سال

ها ای است که به برخی از آنهای عمدهضعف دچارایِ انقالب او جبهه یهنظریاما 

ا انقالب ر، زیرا گرا استتقلیل غایتکه این نظریه به اشاره خواهم کرد. از جمله این

اریخ تشعاعیان برای کند. میطبقاتی تلقی مسلحانه و نخست یک رویارویی  یهدر وهل

ز ست اا و انقالب هم عبارت طبقاتی بارِخشونتیک نبرد  یهعرصنخست  یهدر وهل

ر دکش. اولویت مفهوم طبقه طبقات بهره کارگر بر ضد یهطبقبارِ خشونت یهمبارز

قدرت  شدن سایر مناسباترنگبه کمتنها نهمسلحانه  یهانقالب به مبارز انقالب و تبدیلِ

، شودمیمنجر شعاعیان ها نزد از جمله متکی بر جنسیت، نژاد، قومیت، مذهب و جز آن

  برد.نیز به حاشیه می راسیاسی  تحول وبلکه رویکردهای بدیل به انقالب 
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با امروز شعاعیان های ها و دغدغهرغم تفاوت عمیقی که میان برخی از دیدگاهبه

ای قدهناست.  اعتناغایت قابلبههنوز هم ها از برخی جنبههای نظری او وجود دارد، تالش

ها، م و جز آنفیدلیسمینیسم، هوشیتالینیسم، مائوئیسم، لنینیسم، اسچپ آیینی و  بهاو 

ا و اکنون جکند و به اینمقلدی که بر شرایط ایران اتکا تالش برای ایجاد چپ بومیِ غیرِ

عیت وضبه هنوز هم کشی اندیشهصب و عاندیشی، ت مجزادهای او به انتقو  ندیشد،بی

 اند. امروز ما مرتبط

 یهمبارزاز پیوستن او به پس پیش و اند: شده ر دو مرحله نوشتهآثار شعاعیان د

 و از وضع موجود ایران او های تاریخیتحلیل یهعمدتاً دربرگیرنداول  یهدست. مسلحانه

های چپ در رویکردها و نظریه ، نقدهای او نسبت به احزاب و جریانات سیاسی وجهان

و تحت شرایط اضطراری  بعضاً عجوالنهدوم  یهآثار دست .است جهان طایران و سایر نقا

ا ج . در اینگیرندرا دربرمی های اوترین دیدگاهبرخی از ابتکاریاند، اما نوشته شده

(، 3133) زدهچند نگاه شتاب(، 34-16) انقالب .اخیر اتکا خواهم کرد یهعمدتاً بر دست

( و مقدمه بر 3134)سازمان مجاهدین خلق  یهبیانی(، 3134) بخش خلقرهایی یهجبه

ید اشاره کنم با اند.( احمد رضایی از این جمله3139)احتماالً حدود  راه حسینِکتاب 

 ها نامعلوم است. برخی از آثار او هنوز در دسترس نیستند و سرنوشت آنکه 

وده ب بیش از گذشتهمراتب های اخیر، توجه به آثار شعاعیان بهبختانه در سالخوش

ه زاد، پیمان وهابناشر آثار او زند شاکری خسرومدیون و آثارش  است. بازشناخت او

 آثار شعاعیانبخش مهمی از خسرو شاکری با انتشار یاد زندهاست. و انوش صالحی 

یمان پ .برداشت او در حفظ آثاررا ترین گام ، مهمتوسط انتشارات مزدک در فلورانس

او  یههایی از اندیشهای متعدد و پربصیرت خود جنبهکتاب زاده نیز با مقاالت ووهاب

 نگاریِکتاند. نیز باید از تر دیده شدهانقالبی را برجسته کرده که کم یهویژه جبهبه

رفی معدر یاد کرد که  مصطفی شعاعیان و رمانتیسم انقالبیانوش صالحی با عنوان 

های ابانتشار برخی از کتسزایی داشته است. سهم به تربرای خوانندگانی عمومی شعاعیان
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ر های اخیافزایش داده است. در سالوجهات را به او تتوسط ناشران داخلی نیز شعاعیان 

فدایی  هایبه چریک هشت نامهعنوان  باهای فدایی چریک بههای او نامه یمجموعه

 یهبا عنوان نام آثار اویکی از ( نیز 3100)اخیراً نشر نی منتشر شده است.  همتبه خلق

نشر صمدیه  همتبهاست،  ملی یهنسل جوان و جبهکه عنوان دیگر آن  یک سرباز

 . ه استمهمی هم در رونمایی آن برگزار شد یهو جلسمنتشر 

قاالت م بر سپس و نخست بر آثار خود شعاعیان یهمن برای نوشتن این مقاله در وهل

رزمان و دوستان او متکی همبرخی از های و نیز خاطرات و دیدگاه زادهوهاب پیمان

تا زمان نوشتن این مقاله امکان دسترسی به کتاب متأسفانه شوم که یادآور می 3ام.بوده

سفر یک شورشی: مصطفی شعاعیان و شعاعیان با عنوان  یبارهزاده درپیمان وهاباخیر 

بنابراین ارجاعات من . مااطالعو از محتوای آن بی امهنداشت را انقالبی در ایران یهنظری

 . خواهد بوداو دیگر آثار به جا صرفاً در این

نوز هزیرا است.  رغم این تالش، میراث شعاعیان کماکان گرفتار فراموشی عمدیبه

ین ا .تلقی شود ناهنجاررو و تکیگانه، تنها، چریک تمایل بر آن است که یک هم 

های شعاعیان، از ویژگیاستدالل آن این است که مقاله منتقد این رویکرد است. 

مبین و ا یعقاید و آرابخشی از رو. نه تک نه تنها بود، فردی برخوردار بود، امامنحصربه

آغاز شده و از نفوذ زیادی در بین ها پیش از سالکه  دار بودریشهاجتماعی  یک جنبش

 یک سر این جنبش رابرخوردار شده بود. ویژه جوانان و دانشجویان بهمختلف طبقات 

، «یستمسلمانان سوسیال»دادند و سر دیگر آن را شکیل میت« خداپرستان سوسیالیست»

                                                      

خاطراتی که در یابی به آثار شعاعیان یا قدردان کمک دوستتان بزرگواری هستتم که مرا در دستت    3

و محمد  زادهوهاب پیمان ،یثمیم اهلللطفدوست، مورد او نگارش شتده یاری کردند: سید احمد هاشمی 

 ی من است.تمامی بر عهدهطبعاً مسئولیت این نوشته به .مالجو
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تا پیش از شکاف درونی در )مجاهدین خلق  ،«رزمندگان پیشگام مستضعفین ایران»

  غیره.و  (3131 سال

تر موارد، تنها به در بیش ایفا کرد، 30این جنبش نقشی کلیدی در انقالب  اگرچه

تفا احمد اکآلجالل و شریعتی علی ویژه آن بهفکری برخی از مشهورترین نمایندگان 

 گیرد. حتی شریعتی ومیآن مورد شناسایی قرار و جزئیتِ تر در کلیت و کمشود می

شوند و خارج از عرف تلقی میرو روشنفکرانی تک در نقشتر اوقات احمد نیز در بیشآل

های فردی خویش، آثاری ماندگار را خلق تنه و با اتکا بر خالقیتیککه توانستند 

اما تالش برای قرائت مترقی از اسالم تنها به این دو ختم نمی شود. محمد نخشب کنند. 

را باید از پیشگامان این « خداپرستان سوسیالیست»گذاران ( از بنیان3194-3133)

ا حد تنهضت فکری سیاسی تلقی کرد. متأسفانه آرا و افکار او نیز همچون شعاعیان 

 و همرسمی  نگاریِتاریخهم گفت  توانمیبه فراموشی سپرده شده است. زیادی 

انقالب  یدربارهمحور روحانیت روایتِاز  30از انقالب نگاری اپوزیسیون تاریخ

کار  زند و دومی با اینمیآن را به نام خود  یهقبالبدین ترتیب . اولی هستندخشنودتر 

م هاحمد شریعتی و آل روشنفکرانی همچونکند. در این میان، از آن اعتبارزدایی می

ش جنب از شوند. در مجموع، روایت غالبروحانیت تبدیل می حوزه و یهنهایتاً به ضمیم

. اما شودخالصه می و مذهبیچپ  یشدهشناخته گروهدر روحانیت و چند  30 یِانقالب

نهضتِ  سهمی کهویژه از منظر ؛ بهبازخوانی استیک جنبش هنوز محتاج این 

بود تر رگبزبخشی از این جنبش متکثر در آن ایفا کرد. روحانیت خود  سیاسیِالهیاتی

تنها  روحانیت انقالبیکه  مسلم اینیا بهتر است بگوییم تالش کرد از آن عقب نماند. 

آن  های، هرچند در بسیاری موارد با دیدگاهتفوق یابداین جنبش توانست  با اتکا بر

اتکای  و ارتجاع/ استبداد یهدوگاناز  با تخطی کوشید. این جنبش سخت مسأله داشت

 ماسال ردّدر این جنبش  .بگشاید رهاییراهی به  سالما مانده بهآن بر رویکرد واپس

 گرگونهد تفسیری یاز رهگذر ارائه استبداد و ارتجاع با آن دستیهم دادننشان و فقاهتی
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 هک داشت جدید سیاسی تخیل به دادنشکل در مهمی سهم اسالم،و تاریخ  الهیاتاز 

ی این نهترین نموبرجسته .دهد شانسوق مبارزه مسیر به وکند  بسیج را هاتوده توانست

انی در آثار شریعتی جست. شریعتی با بازخورا باید  فکریتحول تفسیری و دگرگونی 

ها را از زیر خروارها ارتجاع تفسیری ، آنتاریخ اسالم و مفاهیمی همچون شهادت و جهاد

این زد.  وضع موجود گرهمبارزه علیه  هبیرون کشید و بتاریخی شیعه و و انفعال سیاسی 

م با سرخوردگی از مدرنیس ،بر یک پویایی قوی اجتماعی متکی بود کهتفسیر نو 

بگشاید.  تای متفاوبومی، راهی به آینده تفکرِ یهگر، بنا داشت با اتکا بر خزانسرکوب

 همچون حسین، علی، ابوذر، فاطمه، شیعه آشنایهای نامشخصیتشریعتی در همین راستا 

 منفعلِ تشیعِشریعتی . امروزی بدل کردها را به مبارزانی احیا و آنسمیه، و عمار را 

ا ر آن پرداخت، به سخره گرفت،و طهارت میرا که صرفاً به نجاست  یپرستقدرت

بر دو ریعتی ش یع علویِشت. را برجسته کردتشیع علوی مقابل، در  ،ونامید صفوی تشیع 

 یقْتلفو دوم، سوسیالیسم. این منهای روحانیت  اسالمِعنصر مهم استوار بود: نخست، 

بسیاری از روحانیون آن روز ازجمله مرتضی  به همین دلیلخاصیتی انفجاری داشت. 

 حکم به تکفیر شریعتی دادند. حتی که  برآشفت مطهری را چنان سخت

هم از چشم ا خواب ررویکردی بدیل در تعابیر گوناگون بود که  تشیع سوسیالیستی

ویژه بههای مردم در میان تودهزیرا این ربود، سلطنت دستگاه هم  دستگاه فقاهت

از  رگیبزکه حتی بخش طوری  شده بود،از محبوبیتی روزافزون برخوردار دانشجویان 

برخورد  از اندیشیانقالب با مصلحتی ها تا لحظهآنکشید. میبه دنبال خود روحانیت را 

یی فرصتی طالپیروزی انقالب اما کردند. اجتناب میآشکار با این جریان مستقیم و 

 و شریعتی تکفیر و آثارش ممنوع برای مدتیپس از انقالب، فراهم کرد.  برخوردبرای 

ورد سختی برخشد انتظار داشت که با او هم بهماند، میاگر شعاعیان زنده می شد. نایاب

وردهای آن جنبش و آی دستبا تفوق اسالم فقاهتی پس از انقالب، همه شود.

ی رهبری روحانیت اهمیت در سایهپردازانش مصادره و خود آن به حرکتی بینظریه
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وردهای آن پس از انقالب به آی دستشکست این جنبش و مصادرهاما  فروکاسته شد.

 اهمیتی آن است نه به معنای توافقنه به معنای بینفع یک جریان برای تحکیم قدرت 

ه نافی نقش مهمی کها های آنتوافق با دیدگاهعدم همچنین آن با روندهای پساانقالبی. 

 گیری جنبش انقالبی ایفا کردند نتواند بود.در شکل

مهمی  نقش وترین نمایندگان این جنبش بود شعاعیان نیز یکی از مهم ،به گمان من

ا مشخص نیست که آیا شعاعیان شریعتی ر دادن به تخیل انقالبی آن ایفا کرد.در شکل

 شعاعیان که تقریباً هیچ نوشته یا جریان اما نظر به کنجکاوی فراوانِشناخت یا خیر. می

شناخته بلکه آثارش را داد، به احتمال زیاد نه تنها شریعتی را میمهمی را از دست نمی

 یینیهحس برخالف شریعتی، شعاعیان نه از تریبونهرحال، بهکرده است. نیز دنبال می

م منتشر کند. درگیری مستقیراحتی بهتوانست آثار خود را ارشاد برخوردار بود، نه می

 و ، استفاده از اسامی مستعار،دائمی خانمانیِدر سیاست، زندگی چریکی و مخفی، بی

ب که به طرد و سرکوی آن زمان شدههای سیاسی شناختهابر سازماندر برموضع انتقادی 

در سایه باقی ها برای مدتو آثارش از عواملی بودند که باعث شدند او او منجر شد، 

کرد مرتباً بنویسد و آثار خود را در اختیار ند. به جبران این کمبودها او تالش مینبما

آن را برای  نزدیکان خود قرار دهد. عادت داشت پس از دریافت نقدها و اصالح نوشته،

است نگری و آیندهکوشی سخت ،انتشار به بیرون از ایران بفرستد. به یُمن همین انضباط

را در تکمیل تصویر توانند ما و می اندهای او به جا ماندهکه اکنون برخی از نوشته

  .ی ابعاد آن دسترسی نداریمد که هنوز به همهننتری کمک کبزرگ

 او متکیخود های جا که ممکن است، بر نوشتهتا آن در بازخوانی آثار شعاعیان،

کم تاو شود که دس یههایی از اندیشبهگرفتن جنتواند باعث نادیده. این کار میامبوده

 ها نیست. اما به معنای انکار آن ام،نیافتهها ارجاعی تاکنون در آثار او برای آن

کل که شرا در بستر زمانی و تاریخی خاصی  شعاعیانآثار باید ر این باورم که ب

د های او با وجوایدهرویکردها و . بسیاری از داوری کرد شانبارهدرقرائت و اند، گرفته
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اهمیت خود را از دست جذابیت و امروز ممکن است شان در آن زمان، اهمیتبداهت و 

ایِ جبهه یهنظریمسلحانه و و  چریکی یهو مبارززندگی داده باشند. از این جمله است 

روریسم تبرخالف امروز که در آن پیکار مسلحانه هستند ای زمانهها متعلق به آنانقالب. 

از ز نیپیکارجوی مختلف  هایجنبشآمد. شد؛ بلکه مقاومت به حساب میتلقی نمی

شان آثار او در بستر زمانی یهمالحظ حالاینبادربرگرفته بودند. سر جهان را سر تا آناین

. شانکردنمحکوم ست نه به معنایو رویکردهای اوها ایدهبه معنای پذیرش دربست نه 

نیز  هاآن یبارهدهیم، داوری ما درقرار میشان طور که گذشتگان را بر بستر زمانیهمان

 بر بستر امروز قرار دارد و تاریخی است. 

 

 شکست
ترین تحول کننده در تاریخ ایران است. شاید مهمتعیین ایدهه چهل خورشیدی یهده

و م طلبی به رادیکالیساز اصالحتدریجی ، گذار فکریادبی و  شکوفاییِ آن در کنارِ

شویم، این تمایل می ترچه از اوایل این دهه به اواخر آن نزدیک هرباشد. گری انقالبی

اوج این تحول، رویارویی مسلحانه با حکومت  یهنقطنخستین گیرد. می تریبیش شدت

ترین مهمهای فدایی خلق نام گرفتند. توسط گروهی است که بعدها چریک 10در بهمن 

مرداد و سقوط مصدق و  41نخست در کودتای  یهاین گذار را باید در وهل یهزمین

ی سیاست حزبی، انتخابات، و طلبانه برای احیاهای اصالحدر شکستِ تالش سپس

 یهل دهملی در اوای یهجبهویژه های سیاسی بهگروهتوسط سلطنت مشروطه بازگشت به 

این  یهمجموع جو کرد.وجستتوسط رژیم  14خرداد  33و نهایتاً در سرکوب قیام  ،19

 یکارپای جز و چاره پذیر نیستاصالحتحوالت بسیاری را به این باور رساند که رژیم 

 باقی نمانده است.

 در وآن را تحلیل کرد  ،خود به این تحول آگاهانه اندیشیدشعاعیان هم در آثار 

ی اه در نوشتهویژبه ،برخی از مقاالت خود کرد. او در اشتجربهنیز زندگی عملی خود 
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یخی و تار هایدیدگاهبرخی از بهترین  یهکه دربرگیرند زدهچند نگاه شتاببا عنوان 

تاریخ معاصر ایران از قبل از مشروطه تا پس از شکست نهضت نفت است، سیاسی او از 

کردن برجستهبا و اکند. میرا خالصه ارتجاع -مردم ایران بر ضد استعمار یهریخ مبارزتا

طلبانه شکست خورد و چگونه سیاست اصالحکه  دهدنشان میمهم این تاریخ  مقاطع

اگر  تحلیل او حتی شد.یا باید می رادیکال شدضدارتجاع مردم ایران -ضداستعمارجنبش 

وج ی برای خرحلوان راهنعمسلحانه به یهویژه مبارزنظرات و بهنقطه یهبه توافق با هم

 :دادن مسیری که پیموده شد، نظرگیر استبست، نینجامد، اما در نشانبناز 

ود. ای بهای ریشهستیز دارای کاستی یهشیو یهجنبش نفت نیز در زمین»

طلبی و حرکت افزار و انقالب خویشاوندی نداشت. اصالحجنبش با جنگ

ود خخودیو این به -ای بودآرام سرشت آن بود. جنبش نفت نه در آغاز توده

خود هم عیب است. خودیشد که این به ایو نه سرانجام توده -عیب نیست

 یهتجاوز نکرد. ستیزه از شهرها پای بیرون نکشید. شیوستیزه از باال و میانه 

یز، آمآمد، همواره سیاسی و مسالمتبرخورد با مسائل گوناگون که پیش می

و گفتگومنشانه بود... مصدق کوشید تا ارتش را از دست شاه، از  جویانهصلح

 یهبیرون بکشد. شاه ایستادگی کرد... شاه با سخاوت شاهان ،دست ضدانقالب

های بسیاری ها را به روی کوشندگان شهری گشود. سینهمسلسل ،ویشخ

های فراوانی روان شد. و مغزهای زیادی پراکنده شد. سوراخ شد. خون

ه هایی شد کهمه پیروزی از آنِ خوناینباخواستند... کوشندگان مصدق را می

 هروان شد. این درس کوچکی نبود، بزرگ بود و بسیار هم بزرگ: باید تود

هایی که یک از سازمانمرداد هم هیچ 41را مسلح کرد... به دنبال کودتای 

هایی گوناگون دنبال کردند، به گونهشکل گرفتند و یا زندگی خود را به 

ای بنیادین نپرداختند. چه نهضت مقاومت ملی و چه حزب توده، ستیزه

 بستی که در آن گیر کردهدند که مبارزه را از بنای برنگزیکدام شیوههیچ
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و  هانطبغیرمسلحانه، اصالح و. مبارزه همچنان غیرانقالبی کشندبود، بیرون 

 یهپایگی است که سرانجام همپایه بود. همین بیکارانه و بیشحتی ساز

ه، بلکه به کاغذ و حداکثر خیزش نهضت نیز نه به اسلح ریزد.میفروها را طاق

اندیشید... تضادهای درونی دستگاه به ر مییا قیامی همانند خیزش سی تی

کشید. این آزادی رایگانی بود.  13-3110های های ساختگیِ سالآزادی

ی تسارافتادنی! و چه راه ملی ]دوم[ این بار بدون مصدق به راه افتاد یهجبه

مصدق آغاز نشد، بلکه بدون همگی  دوم تنها بدون یهاین است که جبه

سوم تشکیل شد، ولی  یهاول آغاز شد... جبه یهجبههای فضایل و خوبی

را  ای ابتکار هیچ عملیه در هیچ زمینهتی نوین آفریده نشد... این دو جبهسرش

های کاغذین نیز ابتکار در شعار و برنامه یهدر دست نداشتند. حتی در زمین

  3.«استعمار بود؛ نه جبهتین-دست ارتجاع

 از رهگذرها آن یگیری نیروهای مخالف، بلکه غافلنه تنها ورشکستگی سیاس شعاعیان

 کند:رژیم را نیز نقد می« اصالحات»

ای های بود که شعار برنامهها تا به چنان اندازهماندگی در آنپس وناآگاهی »

ها از این گیر کرد. آنها را پاک غافلآن ʻانقالب سفیدʼ یهمسخره و مزوران

ان ناگهبودند. در همین روزگار است که بهتر آمیز نیز واپساصولِ نیرنگ

های نادرست را.. ولی شعپردازند.ها میمنبرها به شورانداختن در دلِ پامنبری

اه تری را نسبت به دستگشد که منبر عمالً موضع ارتجاعیو انحرافی باعث می

کردن زمین مالکین روحانیت آشکارا و رسمی با پخش یهاشغال کند. جامع

لی روحانیت محم یهجامع سانینخیزد و بدستائیان به ستیزه برمیدر میان رو

اییان سوز روستچه بیشتر پشتیبان و دل که دستگاه را هر شود برای اینمی
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خرداد  33کشد... در روز خونین بنمایاند. منبر مردم شهری را به خیابان می

د حتی خردا 33همه گیرد. بااینویژه تهران و قم را فرامیهسیل خون ب 3114

 انقالبʼ ماسد. دستگاه با شعارهایتیر هم نیست. شکست همراه خون می 19

 مصنوعی اصالحات و تحوالت بر یهو با سیمای نوینی که هال ʻسفید

د شود. تباهی ضشود. تباهی آغاز میگرداگرد آن تابانده شده است، چیره می

 یهارزه را به آستانبمها آفریند. همگی این رویدادها و شکستخود را می

 سرانجامی است، بلکههای بیآمیز نه تنها راههای مسالمتکشاند: راهنوینی می

ها نیز دیگر نشدنی است. ضدانقالب حتی همگی پیمودنِ ده گام در این راه

چه کورتر  و هر جویانه را نیز آشکارا کورصلحآمیز و های مسالمتروزنامه

 گشتگی نیز راهی نیست. تنها برای رستگاریکرده است. دیگر حتی برای گم

 -ارضد استعم یهسان یک بار دیگر توداست که راه باز است: انقالب! بدین

عیِ ترین یار طبیاستعماری توده، شفیق -ارتجاع ایران و جنبش ضد ارتجاعی

ود... ششناسد. از این به بعد است که سیمای جنبش روشن میخود اسلحه را می

 3.«دودهای جنبش میخون در رگ

تیز های گوناگونی از سایران تاکنون شیوه یهجنبش ضداستعماری تود»به اعتقاد او 

و بنابراین اها به نتیجه نرسیده است. راهن یک از ای، اما هیچ«وده استیا مبارزه را آزم

های دیها و ناکارآمسیستم و ممانعت آن از هر نوع اصالح، بر کاستی تصلبِ ییدتأ ضمن

ای با این انتقادات در نوشته یکند. مجموعهملی تأکید می یهویژه جبهاحزاب سیاسی به

گرد آمده که شعاعیان آن را  ملی یهنسل جوان و جبهیا  یک سرباز یهنامعنوان 

نوشته است؛ هرچند این تحلیل هرگز در  نملی ایرا یهجبه یهخطاب به اولین کنگر

منتشر شده است. شعاعیان این  3100کتاب در سال /ن نامهآن کنگره خوانده نشد. ای
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بود. پاسخ مصدق به این نامه نیز در نامه را برای مصدق در تبعیدگاه او نیز فرستاده 

 ابتدای آن مندرج شده است. 

حتی  وملی پس از کودتا  یهانتقادات صریحی نسبت به عملکرد جبهحاویِ ین نامه ا

ملی این است که  یهاز جمله انتقادات او به جبه است.های خود مصدق برخی از رویه

 بینیو روشنبصیرت نیت و صداقت، در قیاس با مصدق از رغم حسناعضای آن به

ه و تر آزمودهای پیشهرامتمایل به اند، فاقد ابتکار عملیستند، سیاسی برخوردار ن

کادر  ر تربیتاند، ددست رژیم یه، بازیچگیرنداز شکست درس نمیاند، خوردهشکست

رغم برخورداری از پایگاه و نتوانستند نیروهای مؤثری را پرورش دهند، به اندناموفق

ت دریج این پایگاه را از دستو در نتیجه بهیستند اجتماعی نیرومند، با جامعه مرتبط ن

گران و رملی و ناتوانی آن در جذب کا یهاو از اهمال جبهها. و جز آناند داده

تواند با صرف شعار نمیملی  یهجبه»نویسد: کند و میکشان شهری انتقاد میزحمت

که هنوز هم  کشان شهری نیز روی آورد... چنانقانون به سوی کارگران و زحمت

ت های اطراف تهران حتی هفپزخانهست در بین هفتادهزار کارگر کورهجبهه نتوانسته ا

: استقرار وان در زیر شعارِتنمیها را توده یهنفر را به طرف خود جلب نماید. هم

او با در انتهای نامه،  3.«مجتمع نمود ملی ایران است، یهقانونی، هدف جبه حکومت

نتخابات بر سر ا جبهه کند کهملی پیشنهاد می یهیم به جبهژتوجه به ضعف اقتصادی ر

ای قو یههمروشنی داشته باشد،  یهملی باید برنام یهجبهبه نظر او  4آزاد کوتاه نیاید.

های ابتکاری و بکشاند، و به روشهای مبارزه خواه و ناراضی ایران را به میدانآزادی

 بدیع روی آورد.
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ی ها و احزاب سیاسسایر گروهاو نیست. عیان شعاملی هدف نقد  یهفقط جبه البته

از مقاومت قدردانی ضمن از جمله داند. را نیز مشمول مماشات، ناتوانی و شکست می

و با وجود  ،داندمیها را ناکافی آن یهجویانهای مسالمتاعضای نهضت آزادی، تالش

و ان را تشکلی ناتو هاسوسیالیست یهنیروی سوم و جامعستایش از شخصیت ملکی، 

  3اند.دمیسیاست در ایران  کهولتِ یهدور نماد

شدید است. او حزب را نه تنها به بسیار در این میان حمالت او به حزب توده اما 

د های ضبه آرمان آن« خیانت» تر از آنآن، بلکه مهم یانهطلبی اصالحهاسبب سیاست

مرداد  41حزب در کودتای  یهدستانسکوت همکند. نقد میعمار مردم ایران تاس-ارتجاع

یالیستی امپرهای سیاست برابر دستِ شوروی بودن و سکوت آن درآلت به نفع سلطنت،

های ملی همچون جنبش جنگل و به نهضتشوروی کردن پشتو  شوروی در ایران

اعیان شع کند.به حزب توده وارد می نفت، از جمله انتقاداتی است کهشدن نهضت ملی

جوی و برخالف لحن آشتی 4دهدهیچ فرصتی را برای حمله به حزب توده از دست نمی

نویسد: از جمله می عمیقی دارد. خصومتحزب توده  با ملی، یهجبه یبارهاو در

کم از جهت این حزب ]توده[ که از ننگ و رسوایی سرریز است، دست یهتاریخچ»

ت بود. سر انحرافی و نادرسستیز که وابسته به گفتار کنونی ماست، خود یک یهشیو

وده عی خود و تیاور طبی یهاین حزب که حزبی مطلقاً انقالبی نبود، به اسلحه به منزل

ای که نگریست... حزب ورم کرده بود، لیکن استخوانی نداشت. استراتژی و شیوهنمی

ای آشکارا خود آشکارا اعالم کرد، استراتژی و شیوه 3140کم تا سال حزب توده دست

 1.«طلبانه بوداصالح

                                                      

 .313صالحی، پیشین، ص  3

 زند؟چرا حزب توده اتهام میاز جمله در: 4 

 .31، ص زدهشتابچند نگاه  1
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 زهای ارتجاعی آن و نیشعاعیان نسبت به روحانیت نیز به سبب دیدگاهکه بااین

در اما  ،شتای که با حمایت از دولت کودتا ایفا کرد نظر خوشی نداگرایانهنقش واپس

 یه. لذا با مشاهداندیشیدواحدی از مخالفان رژیم می یهچهل به ایجاد جبه یهسرتاسر ده

که  به این نتیجه رسیدایفا کرد،  اهلل خمینی در آنقیام پانزده خرداد و نقشی که آیت

رو ینازا. ستفراگیر مخالفان بهره ج یهسیج روحانیت برای تقویت جبهاز قدرت ب باید

ی سه تن از روحانیون که برا جهاد امروز یا تزی برای تحرکبا عنوان در تحلیلی 

به ا ها رفرستاد، آن ،شریعتمداری و میالنی و اهلل خمینیمان،آیتآن ز یهبرجست

ادی تحریم اقتصرای بمردم بسیج که در واقع عبارت بود از  دعوت کرد« مقاومت منفی»

 .هاها، نخریدن محصوالت و کاالها و جز اینکردن پول از بانکاز رهگذر خارجرژیم 

میرزای مشی خطی همچون ااتخاذ مشی ها را ترغیب کند تا باهدف او این بود که آن

خود را  یهاو بعدها انگیزند. نشینی کنه عقببرا وادار نسبت به حکومت، آن شیرازی 

 کند: میبندی طور جمعدر فرستادن این نامه این

تواند و دارای آن شناخت و آگاهی و فن هست روحانیت می یهآیا جامع» 

که بتواند توده را از گذرگاه ستیز مسلحانه به پیروزی برساند و اگر هم 

دستگاه آغاز کرده است، آشکار با ای که بهرا در ستیزه روحانیت یهجامع

ای بنا به مشخصاتش که آشکارا صمیمی و پیشرو انگاریم، تازه چنین جامعه

 یهای بگذراند. جامعهای ریشهتواند جنبش را از گذرگاهشود، نمیدیده می

باال راستی صمیمی به توده باشد، در چنین روزگاری دستهروحانیت اگر ب

 3.«منفی یهبکند؟ مبارزتواند چه می

ماالً احتبه این پیشنهاد روی خوش نشان ندادند.  آیاتِ عظامرغم استقبال اولیه، به

اهلل ی شعاعیان برای آیتنوشته ضد ای بود که مرتضی مطهری بریکی از دالیل آن، نامه
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 یگرایانهسبت به مواضع چپبا هشدار ندر این نامه مطهری  3فرستاد.خمینی و دیگران 

اند در اسالم مفهوم طبقه اصل نیست و پیامبران هم هرگز نگفته که نویسدمی شعاعیان

ا اشاره او ب امااند، ای اهل حقیقت متحد شوید. کشان متحد شوید! بلگه گفتهای زحمت

ه کند کوجود داشت، پیشنهاد میرژیم  ضدبر که در میان روشنفکران  به تحرکی

  «.در میان مردم محکم کند موقعیت خود را»روحانیت نیز باید حرکتی بکند تا 

ها رایش ارتجاعی آنگ، به پیوستن به مبارزه شعاعیان در عین دعوت از روحانیون

انقالب سفید[ روحانیون نیز  یباره]در»... : دانستمی کی از نقاط ضعف این جریانرا ی

ردن زنان بسربازیقدیس مالکیت، بهشان به هوا رفت. تجدیدنظر در تبتفریاد وامصی

 اهلل میالنی وناموس اسالم تلقی شد. بر عناصری همچون آیت یهمسلمان... دریدن پرد

یز ن ای همچون سید محمود طالقانیشریعتمداری و خمینی حرجی نبود. شگفتا که چهره

یس تقد یهباره با گرفتن زمین از دست مالکین و دادن آن به رعایا، به بهانبه یک

 4.«مالکیت به ستیزه برخاست...

 

 برزخ
ای از سیاست در ایران و آغاز دوره پایاننماد ، 3111در شهریور  احمدجالل آلمرگ 

 های سیاسی و فکری بود.احمد شخصیتی پرنفوذ در میان جریانآل .بود ای دیگردوره

شاید هیچ سندی بیش از از این اعتبار و نفوذ کاسته شد.  چهل یهاما در اواخر ده

را  پهلویمدرنیسم به همراه آن شخص او و مُهر شکست سیاسی و فرهنگی  زدگیغرب

ایستا و  دادن جوهریسازی و نسبتبر پیشانی نداشته باشد. جالل در این کتاب، با کلی

او  .داندمشکالت سیاسی ایران می یهتقریباً همرا مسبب ، آن «غرب»به غیرتاریخی 
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از  حتیرود که جا پیش میتا آنکند و مینیز مبالغه ستیزیِ روحانیت ر باب غربد

جالل  .کنداهلل نوری با عنوان شیخ شهید یاد میکاری همچون شیخ فضلهظفروحانی محا

قدر تجدیدنظر کند، اما آن زدگیغربخود در  یهزدفرصت نکرد در مواضع شتاب

و  سیاسی یهاز صحن چند ماه پیش از مرگ را جدی بگیرد وشکست مند بود که هوش

نه فقط برای فضای سیاسی ایران در  3111در  احمدمرگ آل کنار بکشد.کل بهفکری 

درست چند روز پیش  عطف مهمی بود.نقطه نیز بلکه برای شعاعیان چهل یهاواخر ده

از این مالقات  در اسالم گیالن مالقات کرده بود.مرگ جالل، شعاعیان او را از 

یادماندنی که آن دو به همراه یک عکس به به جای مانده؛ هایی به نقل از هر دوروایت

شناسایی است و سختی قابلن عکس بهجالل در ایهرچند  دهد.را در کنار هم نشان می

ز اشعاعیان ظاهراً نماید. میخورده یشتر ندارد، اما بسیار سالوشش سال بچهل کهبااین

نظرات ترین نقطهبا جالل برخی از مهمزیرا توانسته بود خاطر داشت؛ رضایتاین دیدار 

یده به پایان رسطلبی و سیاست حزبی را مطرح و او را متقاعد کند که عصر اصالح خود

کردن تالش شعاعیان برای متقاعد 3است.آغاز شده مسلحانه انقالبیِ  یهمبارز و فصلِ

کیل تش یهدغدغجالل نیز همچون تالش پیشین او برای دعوت روحانیون به مبارزه، با 

ضدارتجاعی صورت گرفت. این دغدغه پس از پیوستن او -واحد ضداستعماری یهجبه

مله ترین آثار او از جگیری برخی از مهممسلحانه نیز پابرجا بود و به شکل یهبه مبارز

  منجر شد. انقالب

به اعتقاد احمد برای همیشه خاموش شد. روز پس از این دیدار تاریخی، آل هجده

ل کاری متمایطلبی و محافظهخالف امروز جالل به اصالحبرروز و بسیاری از جوانان آن

سم؛ از امپریالی خشمگینبا عنوان  ماندگارای امیرپرویز پویان در نوشتهبود. از جمله 

 اعالم« موقعبه»او را ضمن برشمردن نقاط ضعف مواضع جالل، مرگ  ترسان از انقالب

                                                      

 . 310صالحی، پیشین، ص  3
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 یهوشتنبه پایان رسیده. « طلبانهاصالح»ورزی که فصل سیاست به این کند؛ اشارهمی

جوانان  برخی از، نظر شد قلمی 11احمد در شهریور آلچند روز پس از مرگ که پویان 

 : کندرا آشکار میاحمد زمان نسبت به آلرادیکال آن

های سیاسی خود را اش از آن گاه که فعالیتاحمد در تمام دوران زندگیآل»

رو باقی بورژوای مترقی و میانهکرد تا زمانی که مُرد، همواره یک خرده آغاز

ت تواند این را ثابتنهایی میبه زدگیغربماند. او یک ضدامپریالیست بود. 

سم تر به صورت ضداستالینیکند. ولی همچنین یک ضدمارکسیست که بیش

گی قیمت برهنهای انگلیسی به دید پارچهمیشد، نیز بود. وقتی متجلی می

های منچستر کارخانه یهفدای سر من که همʼگفت: شود، میمردم بافته می

ود؟ پیچید، چه بضدامپریالیستی می یهای که برای مبارز. اما نسخهʻبخوابند

 بورژوازی چپ نیز هراس داشت.یک انقالب پرولتری؟ نه، او حتی از خرده

 گاه برای دشمنیر که گاهپس این نسخه چه بود؟ عمالً یک رفرمیسم آشکا

امپریالیسم است، اندکی نیز آزاردهنده بود. خلیل ملکی در  یهکه نمایند

ه خواهید به فئودالیسم خاتماکنون که میʼنوشت: میاصالحات ارضی  یهآستان

ما نیز در  هایخواهید دهقانان را آزاد کنید، به توصیهدهید، اکنون که می

ی بلبشوʼ. و آل احمد ʻبهتر عملی ساختن این اصالحات توجه کنید یهزمین

. دشمن دادرا انتشار می ʻای از سر چاهمقالهʼنوشت و را می ʻدرسی یهاکتاب

ه ک که هدایتش کند، نه برای این داد اما فقط برای اینرا مورد حمله قرار می

د، علتش فقط آن بود نمونابودش سازد. و اگر این انتقادات گاه آزاردهنده می

خواست کسی تعفن او را به مشام مردم )حتی اگر این مردم که دشمن می

موقع او را، هرچند .. من مرگ بهفقط حدود دوهزار روشنفکر باشند( نرساند.

عوام از  یهدانم. اگرچه افسانناک بود، برایش موفقیتی میبه یک اعتبار اندوه

 .«اندتفاوتمرگ او بی یهدر زمین تختی و صمد بهرنگی یک شهید ساخت،
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احمد[ در صف ما نبود، در صف دشمن هم هرچند ]آل» که گیردپویان نتیجه می

 ، به نسبتی کامالً محدود و مشخص، دوستنبود. به اعتبار مبارزه با همین دشمن مشترک

 . «ما بود

 ها پیشکه او از سال رغم اینبه شکست اصالحات و بهبا وجود اعتقاد شعاعیان 

کرد، بر اساس آثارش در این تری آماده میای روزهای سختخود را از نظر جسمی بر

ناگهانی  باره ونه یکشدنش  و مخفیمسلحانه  یهاو به مبارزستن پیو رسددوره به نظر می

 لطی حدفاصبرزخی  یهدوراز او های . نوشتهآن به قطعیت رسیده بود یبارهنه در؛ بود

 نندکحکایت می مسلحانه یهپس از پیوستن او به مبارزتا  11مرگ جالل در شهریور 

ه این نه بالبته ؛ داشته است های جدیمسلحانه تردید یهدر آن هنوز نسبت به مبارزکه 

نقالبی که به گروه پیشروی ا سببدلیل که به اقدام مسلحانه باور نداشت. بلکه به این 

ر پارتیزان، بلکه دقالب، نه با یک گروه کوچک یا یک عده برای او ان. باور نداشت

شدن رؤیای پذیر بود. شاید بهترین مقطع تاریخی برای عملیفراگیر توده امکان یهمبارز

مردم با رژیم در روزهای آخر سلطنت پهلوی باشد. به نظر  یهاو، رویارویی مسلحان

ؤیای راما هنگی کامل داشته است. آتصویر هم د تصور شعاعیان از انقالب با اینرسمی

 او زمانی محقق شد که خود او دیگر نبود تا آن را ببیند. 

 گوید:مینوشته، ( 3111) زب و پارتیزانحر ب 3131 سال ه درای کدر مقدمهشعاعیان 

م و اصولی که بعدها در کتاب [ برزخی است میان لنینیزپارتیزان حزب واین جزوه ]»

 یها هستلنینیستی و ب ʻوضع انقالبیʼجا هنوز تکلیف نه با طرح شد. مثالً در این انقالب

وسان سر نشده است. نکدام یکپیشتازِ صلح انقالبی و انقالب طوالنی؛ با هیچ یهاولی

خورد و این درست گشتگی شخصی در میان این دو کامالً به چشم میثمر و گمبی

انقالبِ  یهجبهʼگروه احتماالً منظور ما ] یهجرگای است که بازتاب همان مشخصه

گشتگی داد. سرنوشت این نوسان و گم[ از خود بروز میاست ʻبخش خلقرهایی
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سره کرد. این یک ʻدایی خلقهایِ فچریکʼخطرناک را عمل انقالبیِ گروه پیشگامِ 

  3.«شودمیآشکارا نگریسته  انقالبکیفیتِ نوین در کتاب 

اتژی و هم مسلحانه: هم استر یهمبارزکه نقدی بر ( 3139) گیری نابردهچند خُدر 

مسلحانه  یهمبارزکه نقدی بر  (3139) چه نباید کرد؟نیز در و احمدزاده  مسعود تاکتیکِ

ند چدر دهد. امیرپرویز پویان است، همین تردید را بروز می یهتنوش و رد تئوری بقا

 نویسد: می گیری نابخرده

 یهگذاری تاریخی و کاری بر پایداری، یک ارزشدادن به سرمایهکم بها »

ها و رنگ یهداری با هماست! جایی که سرمایه بازیخرد نیست. بچه دانش

تاریخ و  یهباره همیککه بههای گوناگونش نابود شود، جایی است چهره

ی اپاافتادههای طبقاتی نابود خواهد شد. و این کار کوچک و پیشارزش

ی و روایی سیاسنیست که با یک انقالب و یک جابجایی تاج و تخت فرمان

داری، کردن تولید پایان یابد. همین اندازه بدانیم که سرمایهیالیزهسنیز گویا سو

تر از آن است که هر تیراندازی بتواند او را از این اسفندیار طبقاتی رویین

متأسفانه هنوز به آن تیر گز و نیز پای درآورد. و کارگر، این تهمتن تاریخ 

رزند گرفتن آن زندگی این فای که بتواند با نشانهمتأسفانه به آن عضو ویژه

  4.«درستی دست نیافته استاهریمنان تاریخ را بستاند، به یههم

 یهرا برای همحوادث دور سیاهکل  یهحادثکه رسد بااینبر این اساس به نظر می

ارجحیت این نوع  یبارهدر، اما او تند کرد سیاسی از جمله شعاعیان و فعاالن هاگروه

یل داده تشکاو کوچکی که  گروه البته در عمل،به قطعیت نظری نرسیده بود. مبارزه 

 ،زدگی به رویکرد مسلحانه روی آوردبا شتاب 10سیاهکل در بهمن  یهپس از واقعبود، 

                                                      

 . 1، ص حزب و پارتیزان 3

 .30، ص گیری نابچند خرده 4
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تر مسلحانه برای او نیز همچون بسیاری دیگر بیش یهرسد پیوستن به مبارزبه نظر می اما

اس نه بر اساین تغییر فاز را  شعاعیانچند هر. بوده است هاماندن از آنقبنگرانی از عاز 

 کند: طور توجیه میماندگی بلکه بر اساس تحوالت تاریخی اینترس از عقب

استعمار به  -حوالی پانزده سالی بود که سازمان امنیت برای ارتجاع»

ها خط ستیز ضد ولی در همگی این سال نازیدهای خود میسربریدن

ارتجاعی ایران همان خط قبلی بود... ولی دیگر خط ستیز عوض  -استعماری

اند و قطار ها عوض شدهبان تاریخ سوزن را زده است. ریلشده است. سوزن

 3.«رودینی در سرزمین نوینی پیش میباره به سوی نویکبه

ه و ب بود جنبش ضعف نظریِفردی تئوریک، همواره نگرانِ  در نقش ،او همهبااین

را پدید آورد و در نهایت به  هاییها و کینهخوریاض داشت. اعتراضات او دلآن اعتر

سازمان . هر دو منجر شدخلق های فدایی و سازمان مجاهدین یکچراز کامل او گسست 

أکید ت بلکه بر اطاعت کامل اعضا از رهبری تشکیالتنه تنها بر اولویت عمل بر نظر، 

این گسست  اگرچهبود.  های او در تضادعیان و ایدهشعا یهبا روحیها این. کردندمی

 یهو شرایط مبارز های اوویژگیاما با درنظرگرفتن ، نمودمیو سخت  ردناکبرای او د

ها دتس بر تئوری که میاولویت پراکسشعاعیان هرگز به طبیعی بود.  کامالً چریکی

اکنون )فالسفه ت فویرباخ ارائه شده بود یهتز یازدهم از تزهای مارکس دربار پیشتر در

داشت و همواره آن را نوبت تغییر آن است(، اعتقاد ن اند؛ اکنونجهان را تبیین کرده

 ستخآن هم که بگوید چگونه باید انقالب کرد، باز ن»نویسد: از جمله می کرد.نقد می

 یهیعنی در پهن کنیم،گو میای که ما در آن گفتدر پهنهتئوریسین است ای برادر! 

اتیک تر بگویم، تئوری ضد پرئوریسین ضد پراتیسین نیست. بگذار ژرفانقالب، ت

                                                      

 .313، ص زدهچند نگاه شتاب 3
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ر موارد مختلف را ددگماتیسم  یهو سیطراز ضعف نظریِ جنبش نگرانی او  3.«نیست

( 3134) ای پیرامون مطالعهگرتهکند. برای مثال در های گوناگون بازگو میزبان و به

ها به داند. به اعتقاد او آنکارگر می یهمشکل اساسی را در ناآگاهی کوشندگان طبق

انبوه » :که فیلسوف سرباز باشند و مجهز به دانش انقالبی، فقط سربازند عوض این

اهی که نه از سیاست جنگ آگاند، سرباز به این معنی رزمندگان این انقالبات سرباز بوده

گیری جنگ خردمندانه شرکت اند و نه در برنامه و جهتای و درستی داشتهریشه

جنبش » 4.«ها را کمابیش در حد سرباز پایین نگه داشته استاند و انقالب نیز آنکرده

کارگر همواره در خطر آن است که به علت یک لغزش تئوریک در جنبش  یهطبق

 یک ارزیابی نادرست از نبرد طبقاتی، به علت یک برداشت نسنجیده کارگری، به علت

اریخی خردی تبه علت یک بی ،لنگاری فلسفیاز گذرگاه کمونیسم، به علت یک و

 بنیادهای خویش یهپارچه از همناکی درغلتد که یکباره به چنان کژراه دهشتیکبه

  1.«به دور افتد

اب در کت .دانستمیهای جنبش انقالبی یکی از آفترا « شیکُسنت اندیشه»او 

ونی زب زای سرشار ازندگی و بارآمدن در پهنه»کند: می طور توصیفآن را این انقالب

 پیر، بریدن زبان به کمترین بهانه، کوبیدن مغزشمار استبداد بیهای بیخوریو توسری

دنِ هر گورسپر، بهʻامنیتʼگون اعتراض برای  کردن هرحتی برای شادی و تفریح، خفه

سخن کوتاه: « تو را چه به این غلطا؟!»ن منطق آزادمنشانه که ینوینی بد یهاندیش

 استعمار بر جامعه، باعث -شاهنشاهیِ ارتجاع یهرواییِ دیرپای خودکامگیِ پلیدانفرمان

های لودگیآبار خود نیز به ننگین و تباهی یهشده است که حتی پیکارگرانِ با این پدید

                                                      

 .44، ص گیری نابچند خرده 3

 .39، ص ای پیرامون مطالعهگرته 4

 .6، ص ای پیرامون مطالعهگرته 1
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خواهند با این خودکامگیِ سیاه و ها که میکه حتی بسا از آنااینند. کماشب ودهآل آن

های ها و اعتراضها با اندیشهحال با همان شیوهآفرین نیز نبرد کنند، خود درعینتباهی

وشند کمیشوند و پسندشان نیست، روبرو میهایی که دلها و اعتراضنوین، با اندیشه

گوناگونی که سراپا پیراسته از هر گون منطق و دلیل است و در عوض های تا به شیوه

ها را به گور سپارند. گری است، آنپارچه مشت و بهتان و سرنیزه و هوچییک

ام، از رزمندگان انقالبی دیده انقالب ]کتاب[ چه تاکنون در پیرامونرفته آنهمروی

 3.«ای استشانهکُچنین سنت اندیشه یهدرست بر پای

درستی و  یهناکی است که آدمی داوری دربارخواری دهشت»نویسد: نیز می

ن راست وابسته کند به نظر این یا آشنود، یکبیند و میچه را که مینادرستیِ این یا آن

پیامبری که پیشاپیش بدو بیعت کرده است و یا میزان آیاتی که گوینده از آن پیامبر 

ای به میان گوید. و چه دردناک است که چنین شیوهبه همراه هر سخن خود باز می

هم نمود دیگری از استعمارزدگیِ مغزی جنبش کارگری نیز رخنه کرده است. آخر، این

را به  های عینی و خرد ناشی از آنآزمونکه  و فرهنگی است که آدمی به جای این

انند را به مترین افزارهای شناخت خود برگزیند، نخست بیاید و کسانی چون اصولی

ن که انگ آچیز را نپذیرد و رد نکند مگرآنپیامبر در دل خود بیاراید و سپس هیچ

پیامبرانی در پای آن خورده باشد که از سوی نیروهای جادوییِ جهانی در فراسوی 

پرستی[ ]...[ این بیماری ]آیه اندها و از ازل برای پیامبری برگزیده شدهجهان یههم

ا سازی بای همست که این کمترین را نیز وادار کرد که برای هرگونها گیرچندان همه

کی آرامش ها انداین بیماری، مشتی آیه از ایزدان آسمانی به پیوست بیاورد تا بلکه قلب

 ای سختگیرند و آورده است؛ البته با دلی سخت آکنده از چرک و خون و با سینه

اند. به پرست نیستند، پیامبر پرستآیه غلبا سوز... راستی را کهلبریز از اندوهی جان
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چه معنی؟ بدین معنی که اغلب سخن بر سر گوهر آرمان یا ایدئولوی نیست، سخن بر 

های مادی ثابت است... مثالً سر آدم معینی با ابعاد فیزیکی و زندگی و خودویژگی

نیست. در قرآن هر چه نوشته شده یا نشده،  ʻآیاتʼو  ʻقرآنʼرفته سخن بر سر همروی

مهم نیست. مهم این است که شخص اصوالً در برابر بزرگان و پیشوایان دینی چگونه 

ها خطای سهوی هم بر دامانِ آن یلکهایستد و چگونه حتی یک نیمسینه میبهدست

باره را ند. یککبیند و چگونه مطلقاً در برابر گور و گنبد آنها به خاک و زاری مینمی

نه  یو حت -پرستینیست، سخن بر سر شخص پرستیگوییم: سخن بر سر آرمان

مارکسیسم و لنینیزم شریعتی جامد نیستند. لیک »که درحالی 3«است. -پرستیشخصیت

ها، ولو در یک آن یهدرستی ناب و جاودان یهترین شکی درباراگر کسی کوچک

کاری هم توان جمع چی کهنهکنیم که هیچ اوراقبخش فرعی بکند، چنان اوراقش می

مند بزرگی از هم کوشنده و اندیشلنین برروی» 4.«و جورکردنش را نداشته باشد

جا دانراستی درست ببه کارگر بود... ولی همین سخنِ یهمندان طبقکوشندگان و اندیش

ه شده، هم ک ده است که انبوهی لنین را چنان کسی پندارند که حتی برای نمونهیکش

شود؛ خدای نین ناب میسان، لتی بسیار ریز هم نیست. بدیندارای کاستی، ولو یک کاس

ها که لنین را تا برای همگی آن -این خدای ناب -ای به لنینناب و پس هر گونه خرده

اره لنین بیکگیر بهدهد که خردهچنین معنی می ،اندبه خدایی به فرازِ پندارینِ خود برده

 یهتا به گندزار معاویه و آریامهر و برژنف و ... به پایین کشیده است و این فرآوردرا 

کمونیسم دانش است؛ نه »کند که او تأکید می 1.«گروی استپنداری و نابناب
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مارکسیسم او نیز به جای اصالت ابزار و بحث از اولویت زیربنا بر روبنا، بر  3«کیش.

 اصالت انسان استوار بود. 

 

 ایِ انقالبجبهه یهنظری
تاریخ طبقاتی جهان در واپسین تحلیل، تاریخ دو طبقه است: »شعاعیان معتقد است: 

تاریخ طبقاتی » پس 1،«آفرین استجهان طبقاتی جهانی انقالب» 4«.دهکش و بهرهبهره

ده بهره یهطبق یهانقالب، نبرد مسلحان» و1«ها و انقالبات طبقاتی نیز هستتاریخ جنگ

 3«اعیرابر طبقه یا نیروهای ارتجکش، طبقه یا نیروهای پیشرو در ببهره یهدر برابر طبق

تاریخ را به دور انقالب  یهتوان گردونچگونه می»حال پرسش این است که  است.

  6«میزان کرد؟

کتاب . فوق شدیافتن پاسخ به پرسش مصروف بخش مهمی از تالش نظری شعاعیان، 

 یهطرحی از این نظریه است و به دغدغ یهنام داشت، دربردارند شورشابتدا که  انقالب

انقالب »به نظر او،  0.رددگضدارتجاعی بازمی-متحد ضداستعماری یهاو برای ایجاد جبه

 بینی، دو استراتژی وایدئولوژی، دو طبقه، دو جهان خط تفکیک شگفتی است. دو
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قالب ان یهوسیلر زندگی، خصوصاً بهباالخره دو کیفیت تاریخی و جهانی در عمل و د

دهند. از لحاظ ترین وضعی تمایز و دوگانگی خود را از هم نشان میاست که به روشن

ن همیه کند. و بها را مشخص نمیتر از انقالب صفتر و قاطععملی هیچ مالکی دقیق

نه  انقالب 3.«تر از هنر انقالب نیستدلیل هیچ هنری در تاریخ سیاست جهان ظریف

های ملی مشخص، مدت و نه براندازی یک رژیم در محدودهیک برخورد مقطعی و کوتاه

ابودی تا نبا نظام جهانی سرمایه مستمر  نیروهای مردمی در یک فرایند رویاروییبلکه 

تواند به براندازی یک رژیم به معنای براندازی نظام طبقاتی نیست، بلکه می. آن است

ل ترین تحلیاو در یکی از درخشاند باشد. ر فرد مستبمعنای یک جابجایی صرف د

 خواند. می نویسد: مرگ طبقات حاکم میهایش، شاه را در واقع پیش

حکومت بر خلق، حکومت استبداد انفرادی است.  یهترین چهربرهنه»

 ویژه که اگر مقصودههنگامی که از حکومت استبدادی سخن در میان است، ب

الخصوص که اگر خاوری در این میان علی یهگونهای استبدادی حکومت

 ها چنین برداشتمان استبداد شاهی ایران بوده باشد، بدون درنگ ذهنخواست

اره بیکروای همه است. این سخن بهکنند که یک تن قادر مطلق و فرمانمی

سی داستان است... عک یهیاوه نیست. ولی تنها نشان از برداشتی عامیانه از روی

ترین ترین و ظاهریکه با دوربین برداشته شده است و پس تنها بیرونی است

ند دهها هرگز نشان نمیچنین عکسدهد. اینو آشکارترین سطوح را نشان می

ردند کاقتدار و نیرویی که به حسابش واریز می یهکه چگونه رضاشاه با هم

ذبه که جو بااینترین مستبد تاریخ درش آوردند درنده یهکه به چهرو بااین

کردند که چون به وزیر خود ای تبلیغ میو نفوذش را تا بدان اندازه افسانه

همه چرا همین بااین -انتحار کرد -ردمُاو هم رفت و  ʻبرو بمیرʼداور گفت: 

فوذ ن رضاشاهِ نیرومندِ مستبدِ ددمنش در جریان اشغال ایران در شهریور بیست،
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ی کش، حتش، برگارد شاهنشاهی هم پیشکارتش که پیش یهکالمی بر هم

که  ای استخود نداشت. مستبد، تبلور انفرادیِ فرماندهیِ طبقه یهبر خانواد

طبقه و حتی  یهتن به جای هم کردن نمایشیِ یکواقعیاتِ عینیِ جامعه، عَلَم

تر در برابر گزند رویدادها بیمه خود را بیش یهاصلی، درواقع طبق ردیک کا

سان طبقه در این یا آن بزنگاه تاریخی، همان یک تن را بدینکند. می

 یهرهاند. طبقاش را میکند و خود و حتی کادرهای اصلیمرگ میپیش

شاهی شاهی و همچنین محمدعلیروای ایران در زمان استبداد ناصرالدینفرمان

ه با زبا کاردانی و زیرکی بسیار از این امتیاز بهره گرفت. انقالب به جای ستی

باال ستیزه یا شاه زمان را درفش خود کرد. و ضدانقالب هم در طبقه، دست

مرگ کرد را پیش -شاهمحمد علی-خواهان، شاهمکش با آزادیبست کشبن

 3.«و خود را رهانید

 

ت؛ داری اسسرمایه یهیان، انقالب به معنای براندازیِ کلیت نظام سلطبه نظر شعاع

قط فای هر طبقه. »نیستممکن یک از رویکردهای فوق هیچکاری که به اعتقاد او با 

 های اجتماعی... انقالب نیز مانند سایر مسایل و پدیدهرودبا یک انقالب از بین نمی

 4.«نوع رخ دهد. هر کجا ویژگی خاص خود را داردیک جا به چیزی نیست که در همه

  ضدارتجاعی محتاج است. -نیروهای ضداستعماری متحد از ایبه تشکیل جبههاین کار 

یعنی موتور  ،زادهایِ انقالبِ شعاعیان با وجود شباهت به رأی احمدجبهه یهنظری

. کل متفاوت استکوچکی که موتور بزرگ را به حرکت درآورد، در نهایت با آن به

یشگام و پهای لنینیِ انقالبِ متکی بر حزب شعاعیان این نظریه را هم در تقابل با نظریه
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 باال را یافت و درا دستدهد که پس از انقالب کوبقرار میهم رویکردهای پارتیزانی 

د. ظاهراً او از رهگذر شبندی صورت انقالب در انقالبکتاب رژی دبره با عنوان 

 ای عملبود که انقالبات جهانی به صورت جبهه رسیدهمطالعات خود به این نتیجه 

ی، لنین را نه انقالب سوسیالیسم در یک کشورِتز  اور همین اساس، ب رو،ازاین 3کنند.می

د کشور توانست در یک یا چنسوسیالیسم می ،مطابق این نظریهداند. بلکه ضدانقالبی می

 یهم در جوار آن نیز یک دورامپریالیس حفظ تضادهای اصلی خود با د و ضمنِشومستقر 

ند: کمارکس رد می یاو نظر لنین را بر اساس آرا آمیز را بگذراند.زیستی مسالمتهم

... به یک دوره انقالبات پیوسته معتقد بود... مارکس  برای پیروزی دانیم که مارکسمی»

رار ر نداشت... پیروزی و استقزندگی و استقرار سوسیالیسم را تنها در یک کشور باو

جهانی امپریالیزم و  یهسم در یک کشور در حالی که آن کشور در محاصرالییسوس

ر فقط با کارگ یهترتیب معتقد بود طبقارتجاع قرار گرفته باشد، محال است... و بدین

از »گیرد: و نتیجه می 4.«تواند به سوسیالیسم برسدمینابودی جهانی دشمنان خویش 

آمیز المتزیستی مسرسد. زیرا همکارگر به کمونیسم نمی یهگذرگاه لنینیزم هرگز طبق

 1.«لنینیزم گذرگاه کمونیسم نیست؛ ناگذرگاه کمونیسم استو 

اش ارهبکه در است ن، رهاکردن انقالب و تحکیم حکومتیکی از انتقادات او به لنی

دگی سان که زنها به همانانسان̒ پوالدینʼِمنطق واقعیات سرتق! منطق » نویسد:می چنین

زیستی تبر به سوی هماندیشند! زیرا چرخش لنین و شوروی و اککنند، میمی

 ʻتاکتیکِ حزب کمونیستʼکرد ناچار واجب میآمیز با ضدانقالب جهانی بهمسالمت

دورنمای ʼد کرباشد؛ واجب می ʻجویانهمسالمتʼنیز  ʻانترناسیونال کمونیستیʼحتی برای 

                                                      

 طیرانی، پیشین.3 

 .4، ص سرگذشت و دفن یک تئوری 4

 43ص ، انقالب 1



 

 
 

 صادقیفاطمه  33

رد که کبه فراموشی سپرد، واجب می ʻجویانهمسالمتʼای را نیز به گونه ʻانقالب جهانی

ʼجوانان کمونیست یهوظیفʻ  نیز وظایفیʼجویانهمسالمتʻ سان، تعیین شود و شد. بدین

د، آغاز ش ʻکشور خودʼبا ضدانقالب درونی  ʻراه انقالب قهرآمیزʼلنین که از  یهپروس

  3.«پایان یافت ʻکشور دیگرانʼبا ضدانقالب درونیِ  ʻآمیزراه مسالمتʼبه 

ی از انقالب اترکیب یا سرشتهرود که اکتبر را پیش میجا تا آناو در انتقاد از لنین 

های او در این مورد در تقابل آشکار با ایده 4.«کودتا-انقالب» داند؛ یکمی و کودتا

عضا اپیشتر توسط گرفت که ها قرار میآنلنینیستی  خلق و مشیهای فدایی چریک

دانستند، سوسیالیسم میها استالین را نیز باعث تحکیم . چریکشده بودبندی صورت

 1کرد.شوروی را در کل نظامی امپریالیستی و ضدانقالبی تلقی میشعاعیان که درحالی

داند، را نه تنها انقالبی نمیچکسلواکی تهاجم شوروی به مجارستان و  به همین منوال، او

شوروی و  مبهار پراگ تقابل با امپریالیس ،به نظر شعاعیانکند. تلقی میبلکه ضدانقالبی 

کارگر که با انقالب حکومت کشوری را  یهگفت اگر طبقلنین می»موجه بود: اقدامی 

 یهم، با توجه به همند به حیات خود در کنار امپریالیسبه دست گرفته است نتوا

الب زدن به انقداشتن حکومت و فقط با دستادامه بدهد، پس، بدون دردست ،تضادهایش

یا آن کشور نیز به طریق اولی نخواهد ط انقالبی در این به خاطر مساعدبودن شرای

توانست به عمر خود دوام بخشد. زیرا اگر توازن یا عدم توازن قوا و نیز اوضاع و احوال 

جهانی به نحوی باشد که امپریالیزم قادر باشد یک حکومت کارگری را پس از انقالب 

خواهد توانست خود انقالب  بشکند، پس همین امپریالیزم بهترو تصاحب قدرت درهم

را که هنوز بر مسند حکومت ننشسته است، نابود کند. و نیز اگر صحیح است که در 
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کارگر سایر جوامع به مدد چنین انقالبی برخواهند  یهانقالب سوسیالیستی طبق یهمرحل

های ضدانقالبی خود را خاست و در نتیجه به امپریالیزم امکان نخواهند داد تا خواست

کارگر همان جوامع چنین کاری را  یهشکل دهد، پس چه معارضی دارد که طبقت

ای نقدهای او به لنین و استالین در زمانه 3«حکومت سوسیالیستی انجام دهند؟ یهدربار

ان بود و نهایتاً به گسست دائمی می ناپذیرالوهی قرار داشتند، تحملکه در جایگاهی نیمه

  شد.های فدایی منجر او و چریک

ای آنی و زودهنگام برخالف تفکر غالب زمانه، انقالب را حادثهشعاعیان  ،در مجموع

درازا »کند که ممکن است مدت تلقی میدرازریان ، بلکه آن را یک فرایند و جداندنمی

کارگر  یهطبق» به همین منوال، 4«.سده برسدیا مدت زمان آن از دهه بگذرد و به 

 برد. آگاهی طبقاتی نیز ناگهانیو آگاهی انقالبی پی نمی ناگاه به دانش طبقاتیبه

 1.«نیست

متحد انقالبی به معنای آن است که انقالبیون ایران نیز باید بکوشند  یهتشکیل جبه

جا از هر جنبش انقالبی به ضد نظام ها همهکمونیست»به انقالبات جهانی بپیوندند. 

  1.«کنندی میباناجتماعی سیاسی موجود پشتی

ها و تجارب انقالب دیگر جاها در ایران اما این به معنای پذیرش دربست نظریه

های تاریخی و اجتماعی در هر جامعه و سرزمینی به صورتی ویژه نمایان پدیده»نیست. 

  3.«کنندشوند و به صورتی ویژه عمل میمی
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م ترسناکی هبس تاریک و نقاط عت، رغم بدبه، شعاعیان ایِانقالب جبهه یهنظری

ستاید و معتقد او آن را میاست که ضد انقالب -انقالبها دوقطبی آن یهدارد. از جمل

 یهانقالب باید به هم»نویسد: می. برای مثال در جایی آن را ایجاد کرداست باید 

ضدانقالب را به دوش  یههر یک از افرادشان اسلح هها هشدار بدهد که هر آینخانواده

  3.«ولتی یا ضد چریک انقالبی شوند، تمامی خانواده در خطر استکشند، چریک د

 

 الهیات کمونیستی

ردّ  4.دتنگاتنگی دار یرابطهالب او ای انقجبهه یهنظری باالهیات کمونیستیِ شعاعیان 

مشاهده  بخش خلقرهایی یهجبه یهجزوهم در و  انقالبدر کتاب  پای این ایده هم

ظاهراً شعاعیان ی دارد. تر، بروز آشکارسازمان مجاهدین خلق یهبیانی. اما در شودمی

ا ویرایش ر البته مجاهدین آن. ه بودتدوین کرد به پیشنهاد رضا رضاییبنا این بیانیه را 

 ین کرده بود.وتوان گفت این متن دقیقاً همانی است که شعاعیان تدنمیکردند و 

ا نبرد م» آمده است:جایی در بیانیه  حال محتوای آن با دیدگاه او مطابقت دارد.بااین

یک نبرد ماهیتاً طبقاتی است که در آن نیروهای استثمارشده بر ضد نیروهای 

-بودن و در مقابل، دشمن خدا و مردماستثمارکننده در نبردند. برای ما باخدابودن، بامردم

د یا فالن نژابینیم که مثالً بودن اصل است. ما خود را با یک دشمن خارجی روبرو نمی

به جای تقابل میان اسالم و بیانیه تالش دارد  1.«ن دین و مذهب را داشته باشدفال

وینی ن یهرژیم از پدید»آریامهریسم را برجسته کند:  بااین هر دو  مارکسیسم، تقابل

ند گویاند که میزند که ای خلق مسلمان کسانی پیدا شدهدر وحشت است: فریاد می
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گویند این جوانان گستاخی را مسلمان معتقد و صدیق بود و هم انقالبی... میشود هم می

اند و در ضمن به مارکسیسم احترام کنند مسلماناند که ادعا میبه جایی رسانده

گذاریم. شکی نیست که اسالم و گذارند. راستی چرا ما به مارکسیسم احترام میمی

یستند ولی شک هم نیست که اسالم و ها با هم یکی نزمینه یهمارکسیسم در هم

ها ضد یکدیگرند؛ درست زمینه یهآریامهریسم )مکتب مخصوص آریامهر( در هم

 یهریت اسلحه ها ضد یکدیگرند.زمینه یهطور که مارکسیسم و آریامهریسم در همهمان

 3.«است استیس نیپشت ا

ورهایی همان دستزند درست آن مارکسیستی که علیه بیدادگری دست به مبارزه می»

دهد درست ضد دهد که اسالم داده است ولی کاری که آریامهر انجام میرا انجام می

دستورهای اسالم است. بیدادگری است و تباهی. آن مارکسیستی که در راه مردم تن به 

اعدام فریاد آزادی آدمی را با گلویی انباشته از خون  یهدهد و در کنار چوبشهادت می

آورد درست دستور کند و هرگز در برابر بیدادگری سر فرود نمیبلند می

برد که در وصیتش به دو گرامی فرزندش فرمود: دشمن طالب را به کار میابیبنعلی

گر ارج گر به مارکسیسم دشمن ستمدیده باشید... اسالم دشمن ستمگر و یاور ستمستم

گر به نبرد برخیزد، زیرا آریامهرِ ستمها علیه آن یهتواند دوشادوش همگذارد و میمی

رسد که به شهادت می ایمسلمان انقالبی با همان گلوله» 4.«دشمن هر دو یکی است

مارکسیست انقالبی. این گوهر یک وحدت واقعی در صفوف انقالب است. این وحدتی 

که اسالم و  جاست که ضدانقالب با آویختن به ایناست در میدان نبرد. در این

 راکنده کند.کوشد انقالب را پکسیسم نه تنها یکی نیستند، بلکه ضد یکدیگرند، میمار

داند که در جنگ انقالبی کنونی میان یک مسلمان انقالبی و خوبی میهولی انقالب ب
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.. انگی استواری وجود دارد.گکار ییک مارکسیست انقالبی در نبرد با دشمن جنایت

 شمن اسالمی انقالبی باشد و نیست. ولی نه تنها یکتواند دیک مارکسیست انقالبی نمی

الم سامارکسیست انقالبی بلکه در صف اول، یک مسلمان انقالبی دشمن آریامهر و 

آریامهری است. یعنی دشمن اسالم استعماری است که با اسالم محمد، با اسالم علی و 

 3.«ندارد علی یا به عبارت دیگر به اسالم انقالبی هیچ ربطیبناسالم حسین

ی طور که شریعتدهد؛ همانقرار می در برابر اسالم آریامهری را اسالم انقالبی بیانیه

 دهد.تشیع علوی را در برابر تشیع صفوی قرار می

انقالب اعم از مذهبی و غیرمذهبی در برابر  یهوضوح، گشایش جبهاین بیانیه، به

کند. نه تنها مبلغ مارکسیسمِ ضدانقالب اعم از مذهبی و غیرمذهبی را اعالم می یهجبه

 که به جاییدهد؛ میارجاع آغازها  بهاست. منهای اسالم  مسلمانیِغیرمارکسیستی بلکه 

 سخت و صلب قدرآنهنوز مداری و قدرتتعصب خطوط  بنا بر تصور بیانیه انگار

ی شخصیتبیند که در آن پیامبر هنوز اسالمی را کمونی می یهاولی یهجامع .اندنشده

این  .است «عبداهللبنمحمد»شدن فاصله دارد؛ هنوز است، هنوز با قدسیزمینی 

ضدانقالب »: آوردها را هم میشکاف مارکسیسم،کردن و قدسی از دین زداییقدسی

لد... همگی را از هم بگس گویی شاید بتواند صفوف انقالبکوشد تا با نقیضمذبوحانه می

ها گواه آشکار بهار انقالب و پاییز ضدانقالب است... گواه آغاز زندگی انقالب و این

نیروهای ضداستعماری در  یهمرگ ضدانقالب است. به این دلیل است که وحدت کلی

مردم بسته است، امری  یهدالناای که دشمن کمر به انهدام و نابودی جنبش عمرحله

تی و هر کس که بخواهد با ایجاد هر نوع مانعی سد راه این وحدت گردد، است حیا

ریزد و آشکارا خائن به اهداف انقالب است. بنابراین آشکارا آب به آسیاب دشمن می

نیروها در صفوفی فشرده در راه  یهها باید به سوی دشمن نشانه رود و همتفنگ یههم
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انهدام کامل دشمن گام بردارند )آیه: خداوند آنان را که در راهش در صفوف استوار 

ایم. اسالم همیشه ما آیین نوینی به همراه نیاورده» 3.«اند، دوست دارد.(به نبرد برخاسته

  .«مترقی و انقالبی و ضدستم بوده و خواهد بود

 کمونیسمو هیات ال آوریِگردهم عیان برایشعا تالش گرشانن بیانیه این محتوای

اسالم دهد، میوجه آیینیِ خود را از دست  مارکسیسمقدر که همان در این نظریه است.

ترس آریامهر از اسالم انقالبی است. این است »شود: خالی می کساز وجوه ارتدونیز 

ی آدمی یا مسلمان است یا انقالبی. کستواند مسلمان باشد. زند انقالبی نمیکه فریاد می

کند، حتماً المذهب است. اگر کسی هم انقالبی بود و هم که در انقالب شرکت می

گوید، او مسلمان نیست و حتی مرتد است! ولی حقیقت چیست؟ مسلمان ناچار دروغ می

 اتواند انقالبی نباشد. یک مسلمان یا انقالبی است یحقیقت این است که مسلمان نمی

اسالم ، اسالم راستین» 4.«مسلمان نیست. ما مسلمان غیرانقالبی در قرآن سراغ نداریم

  1.«انقالبی است

 .نمایدیب بعجممکن است  که امروز زمان نامتعارف بودقدر در آنهمانسند این 

 بهه بهزاد نبوی ک رزمان شعاعیان نیز از این موضع در شگفت بودند. برای مثالحتی هم

و رواداری او در برابر باورهای مختلف اعم از مارکسیست و  نزدیک بود شعاعیان

گوید: میتجربه کرده بود،  «دموکراتیک خلق یهجبه»در تشکل را غیرمارکسیست 

یک روز مصطفی شعاعیان را دیدم که متنی نوشته بود؛ به من داد. آن را خواندم. در »

یامبر مارکس و پ هایکرده بود گفته مورد پیوندهای اسالم و مارکسیسم بود و مقایسه

یی ها )مقصودش رضا رضااو گفت: بچه این نوشته چیست؟مصطفی! اسالم را... گفتم: 
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... مادستان )نظامی( و تبلیغات رژیاند تو یک چیز تهیه کن در جواب دبود(؛ به من گفته

م یکی مارکسیسخواهی بگویی که اسالم و ای، میمن گفتم: در این چیزی که تو نوشته

ت، گویند که این کم اسکالم شعاعیان بود( میشعاعیان گفت: جون موال )تکیه است.

 3«زیادش کن!

 یهبیژن جزنی نیز جزو 31تا  3134بین  یهالزم به یادآوری است که در فاصل

های مکتوب کرد که در سال کسیسم اسالمی یا اسالم مارکسیستیمار ا عنوانمهمی را ب

شعاعیان  دیدگاه های توان پاسخی بهاین جزوه را میکل نادیده گرفته شد. تقریباً بهبعد 

 نویسد:جزنی میتلقی کرد. 

 استراتژی یمثابهطور اخص اسالم بهپردازم که مذهب و بهبه این بحث می»

 طور اخص جنبشتواند در جنبش معاصر ما و باز بهو تاکتیک چه نقشی می

این پدیده که محفل یا محافلی اسالم را در کنار مارکسیسم  مسلحانه ایفا کند.

ا استراتژی و تاکتیک مطرح سازند ما ر یمثابهلنینیسم بپذیرند و آن را به -

دارد که با دقت و احساس مسئولیت ایدئولوژیک در قبال جنبش بر آن می

 انقالبی این پدیده را بشناسیم و نیروی خود را در این راه با توسل به

ذکر کید این تأتهای انحرافی به هدر ندهیم. قبل از ورود به مطلب، تاکتیک

 مورد بحث، داشتن شناخت یهتعلیم مبانی ایدئولوژیک در زمین الزم است که

کامل از جانب فعالین و عناصر مبارز کمونیست به این معنی نیست که مصالح 

ها در شرایط تاکتیکی جنبش را فراموش کرده و در سطح جامعه و توده

ایدئولوژیک بر ضد مذهبیون مارکسیست  یه، دست به تبلیغ و مبارزاضرح

ر د ها و تعلیمات ایدئولوژیک اساساًبزنیم. هدف این است که این برداشت
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درون جریان مارکسیسم محدود مانده و در شرایط حاضر موجب درگیری و 

 3.«دبرخورد سیاسی در درون جنبش مسلحانه نشو

 :توان در این عبارات مشاهده کرداسالم را می یبارهدرجزنی در این جزوه دیدگاه 

های مترقی اسالم، مبین تکامل مناسبات اجتماعی و سیاسی اعراب بود. جنبه»

شعارهای مترقی اسالم باعث شد که ملل و اقوام غیرعرب در رهایی خود از 

قل گسترش آن ی نظام متحجر اجتماعی خود از آن مدد بگیرند و حداسلطه

زودی حاکمیت اسالمی که معنی واقعی آن حاکمیت را تسهیل نمایند. لکن به

 مبارزات ها واعراب بر اقوام غیرعرب بود مثل همیشه موجب اسارت خلق

 4«.شد ضدعرب

  گوید:آمد میهای مارکسیست خوشدر این جزوه، به مذهبی جزنی

ن این جریان و این سازماتکلیف ما با دوستان مذهبی مارکسیست چیست؟ » 

طور کلی وحدت هدانیم، زیرا در شرایط فعلی با آن برا دوست خود می

تاکتیکی و تا حدی وحدت استراتژیک داریم. تضعیف موقعیت این جریان 

نیم کآوریم و از آن پرهیز میرا در شرایط امروز تضعیف جنبش به حساب می

قی در شرایط حاضر احساس حال در قبال این جریان مثبت و مترو درعین

 .کنیم. احساس مسئولیتی که با مصالح جنبش مسلحانه ارتباط داردمسئولیت می

دانیم در جریان عمل و طی مراحل مبارزه در سطح پس خود را موظف می

ها معینی به تصحیح و تبدیل ایدئولوژی این جریان کمک کرده و از آن

صیل و انقالبی نزدیک ساخته و از بخواهیم ایدئولوژی خود را با مارکسیسم ا

 یهدانیم که کادرهای مبارزالزم می حالضرورت عمل پیروی کنند. درعین
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ها نسبت به این پدیده آگاهی داشته باشند و خصوص کمونیستهمسلحانه، ب

لنینیستی خود را در قبال آن حفظ کنند. ما ناگزیریم  -هشیاری مارکسیستی 

های مارکسیست دوستانه نسبت به مذهبیرغم همکاری و تمایالت علی

ها به کادرهای خود تی اصیل را در قبال نظرات آنیسنظرهای مارکسنقطه

تعلیم دهیم. ولی در شرایط حاضر از تبلیغ این تعلیمات باید با احساس 

فعلی، جنبش مسلحانه را از  یه، زیرا در مرحلمسئولیت جدی جلوگیری کنیم

موجب تضعیف آن خواهد شد. با این توضیحات،  ترین وظایف بازداشتهمبرم

هدف از تنظیم این مقاله برکسی پوشیده نخواهد ماند. ممکن است رفقای ما 

چقدر امیدواری داریم که دوستان مذهبی ما در عمل راه  ال کنند که واقعاًؤس

ها و مبانی خود را اصالح کنند؟ پاسخ ما این را از چاه تشخیص داده و روش

ان ، دوستانقالبی یهمبارز یها ضرورت عمل و اعتقاد جدی به اداماست که بس

کثیری از آنان را به سوی یک ایدئولوژی سالم رهنمون گردد.  یهما و عد

ای مارکسیست خواهند شد. ما شواهدی داریم که تردیدی نیست که عده

ضرورت مبارزه و نیاز به درک درست شرایط، نیروهای مبارز را به سوی 

کاسترو  آن جنبش یهزند یهکند. نمونمی اصیل کانالیزه لنینیسمِ -یسم مارکس

آن از جمله خود کاسترو در آغاز  یهدر کوبا است که عناصر آغازکنند

رکسیسم ما ضرورتاً انقالب جریان در و نبودند لنینیست –انقالب مارکسیست 

را پذیرفته و به کار بستند. آیا همین ضرورت نیست که دوستان مذهبی ما 

اطر است ین خکید به اأکشانده است؟ این تلنینیسم  -را به سوی مارکسیسم 

یابند در عمل نقض غرض نکرده، به که کسانی که به این مقاله دست می

 ه قبالًطوری کهمان .جای تحکیم مبانی جنبش انقالبی به تضعیف آن نپردازند

نیز تذکر داده شد این مقاله تماس ابتدایی با مارکسیسم و مذهب است و در 
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ت جنبش مسلحانه و سِهشداری به کادرهای کمونی یمثابههشرایط حاضر ب

 .«تذکری به مبارزان مذهبی سازمان مجاهدین خلق خواهد بود یهمنزلبه

ها به نفوذ مذهبی»نویسد: میگیرد. م میکاما او نفوذ مذهبی در میان مردم را دست

بها داده و تحوالت اجتماعی را در تضعیف موقعیت مذهب در جامعه به حساب  مذهب پر

و نتیجه  3«دشونهای الزم دچار اشتباه میآورند و در نتیجه در تعیین تاکتیکنمی

بنایی بقایای رو یمثابهنوین به یهلنینیسم به مذهب در جامع -مارکسیسم  »گیرد: می

گیر از طریق مسالمت از جامعه ای پینگرد که باید طبق برنامههای گذشته میجامعه

د شمارنها که اسالم را برای تمام مراحل تکامل جامعه ضروری میکن شود. مذهبیریشه

  4.«دان دهنتوانند در این مقصود همراهی نشنمی قطعاً

ارای و دعنوان آگاهی تاریخی بهرا دین  رد. اومتفاوتی داکلی شعاعیان موضع بهاما 

ای که د. برخالف دوگانگی. البته او در این مسیر تنها نبوجدی گرفتقدرت بسیج 

 یهجربتدر متن های چپ و اسالمی تلفیق میان آرمان، دانندالینحل می در نظربسیارانی 

های که از آموزه داشت، قرار یعنی زنان و مردانیروز، بسیاری از جوانان آن یهزیست

محور و اسالمِ عدالت کهکردند دریافت میرا همان پیامی  و سوسیالیسم مارکس

حتی با رابه که بودند مسلمانی را پیشه کردهاز ی نوع هاآنداد. محور تعلیم میفضیلت

 چسببا بربنا داشت رژیم پهلوی شد. جمع می تیکمونیستی و سوسیالیس هایآموزه

ادی تشابه زیاین رویکرد در ایران آن روز اما ها را تخطئه کند. آن« مارکسیسم اسالمی»

یحیت مس یهکه با ارجاع به آثار اولی اروپایی داشت ممارکسیس هایگرایشرخی از با ب

  در پی پیوند میان الهیات مسیحی و مارکسیسم بودند.

*** 

                                                      

 .34ص جزنی، پیشین،  3

 پیشین. جزنی،  4
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اهمیت دارند: نخست، انتقاد او از  کم از دو منظر برای امروزدستآثار شعاعیان 

و دوم، تالش او برای گذر از مرزهای باور دینی و  ؛چپ آیینیاز ویژه اندیشی بهجزم

 . یک افق فکری جدیدیابی به دست و تلفیق این دو در راستای الحاد

رخالف ببش چریکی پیوست و حیات خود را وقف آن کرد، به جنکه شعاعیان بااین

عملی او در  یهدانست. مداخلی را بر عمل چریکی مقدم مینظرتالش مشی غالب، 

 که ضعف نگرش انتقادی در جنبش چریکی جنبش چریکی او را به این باور رسانده بود

شکیالت تدر برابر گران را به سربازانی منفعل منجر شده و کنشبه اطاعت کورکورانه 

خود را  ای از همّبخش عمده روازایناست.  وارداتی بدل کردههای ها و نظریهایدهو 

الینیسم، تویژه لنینیسم، اسهای مختلف بهمصروف انتقاد از چپ آیینی در قالب ایدئولوژی

نامقلد  لیسمِسوسیاهای یک ریزی بنیانو پیها مینیسم و جز آنسم، مائوئیسم، هوشیفیدلی

ی تغییر براکرد که شرایط ایران را در نظر بگیرد و مبارزه ایران  وضعیتمتناسب با  و

ی از و تفکر انتقادی یکآزادی اندیشه تاریخ، تعهد به را در بستر این شرایط قرار دهد. 

 است. وردهای فکری شعاعیانآترین دستمهم

ز امتحد انقالبی ناکام ماند، اما  یهدر ایجاد جبهشعاعیان که بااینافزون بر این، 

با  خصوص. این اقدام بهقوت کوشیدبه کمونیسملهیات و تلفیق ا براینظری  جهت

 که بود ایغایت مبدعانهبهتالشِ فکریِ ایران، جوامع اسالمی شامل درنظرگرفتن شرایط 

به روی اندازهای جدیدی را هم چشمرفت و گهم مرزهای باور دینی را به پرسش می

نه  و عنوان آیینی برای مبارزهتفسیر او از اسالم به .شودگرابری و آزادی میپرسش از ب

و لب متص یهرا از دل پوستآن معنوی  یههست بر آن بود که تحکیم قدرت و استبداد

یی از زداقدسیت. کندبه امری محسوس و زمینی بدل اندیشی دینی جدا و آن را جزم

ترین میراث امروزی مهمدر ارتباط با مسائل آن در بستر اکنون و  دادندین و قرار

 یهدوگانمسیری ورای خواست میبا این کار او ت. ساامروز  یهشعاعیان برای جامع

گشودن این امکان دهد. اما نشان را / مذهب دین/ الحاد و کمونیسم یهسخت جاافتاد
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ی هابخش آن در ارتباط با دغدغهرهایی گرفتن افقنشانهتمهید شرایط امکان و راه 

 بندیقوت صورتنظری به است که از لحاظموضوعی البته امروزیِ برابری و آزادی 

  .نشده است

مرزهای میان باور دینی و الحاد  کوشیدبا چنین رویکردی می شعاعیان ،در مجموع

گرایی به هم پیوند دهد. ها را در ذیل آرمانو در عوض هر دوی آنکند رنگ را کم

 .اخالقی و هم از منظر سزاوار تأمل است و فکری سیاسی از منظر هماین نوع رواداری 

از ی او را اندیشه خصلتی که؛ ددانمیممتنع  یخیتارالهیاتینشانگان  بدونرا سیاست  او

ات شعاعیان فهمی از الهی .دهدپرداز ارتقا میگر صِرف به مقام یک نظریهتراز یک کنش

 ی زیادیفاصله آریامهریو  و ایدئولوژیکدهد که با تفاسیر فقهی و اسالم به دست می

زندگی و آثار شعاعیان نگرشی دیگرگونه از نسبت میان مادیت و معنویت را دارد. 

ا باو برد. ی غیرتاریخیِ سکوالریسم/ اسالم را زیر سؤال میکند و دوگانهعرضه می

 نشانَدپرسش از عدالت و آزادی در قلب مجدداً را مفهوم خدا  کوشیدچنین رویکردی 

های های قدسی و جنبه، اما منفک از هالهگاهی تاریخیآ از بخشی مهم عنوانبهرا و دین 

  .قرار دهدبر روی پا از نو  اش،ارتجاعی تاریخی
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