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ِ
خشونت انقالبی
مونیسم ،پلورالیسم و

در تمامِ انقالبهای دو قر ِن اخیر ،پس از پیروزی همواره کسانی از انقالبیون با ادعای ظهورِ انحراف در مسیرِ انقالب با حاکمی ِت مستقر پس از پیروز ِی
نخستین به مخالفت و گاه به مقابله برخاسته و به گما ِن خود کوشیدهاند تا انحراف را تصحیح کنند و آرمانها و اهدا ِف فراموششده یا به انحراف کشیدهشده
را به مت ِن نظامِ سیاس ِی انقالبی بازگردانند .در انقالبهای فرانسه ،شوروی ،چین ،کوبا و الجزایر به شک ِل آشکار چنین پدیدهای رخ داده است .انقال ِب ایران
( انقالب  )1357نیز از این قاعده مستثنا نبوده است.
بررس ِی واقعبینانه و عمل ِی این پدیدهٔ عام یکی از مباحث و بایستههای مه ِم جامعه شناخت ِی تمامِ انقالبها است و تحلی ِل درس ِت آن میتواند حقای ِق
عبرتآموزی را برای نس ِل امروز ( به ویژه انقالبی اندیشان ) آشکار کند .اکنون و در این مجا ِل اندک سر آن نداریم که به این موضوع بپردازیم .آنچه در این
نوشتار موردِ نظر است ،پرسش از مبنای معرفت ِی اختالفا ِت درونی در اردوگاهِ انقالبیو ِن ایران است.
در مقامِ توضیح باید گفت که اوالً در ایران نیز از همان روزِ  22بهمن  ( 57و حتی پیش از آن و بطورِ مشخص موضعگیر ِی علن ِی گروهِ فُرقان در پاییزِ
کنفرانس گوادلوپ ) کسانی مدع ِی آشکار شد ِن انحراف در روندِ انقال ِب اسالم ِی ایران شدند و بعدها این مدعا آشکارتر و گستردهتر
سال  1357و پس از
ِ
ادامه پیدا کرد و هنوز آشکار و پنهان موردِ بحث و گفت است .ثانیاً حتی اگر این مدعا را نادرست بدانیم یا آن را انکار کنیم ،یک امر غیرِ قاب ِل انکار است
و آن اینکه در انقال ِب ایران و در ذی ِل حاکمی ِت سیاس ِی "جمهور ِی اسالم ِی ایران" مبتنی بر تئوکراسی و حاکمی ِت والی ِت مطلق ٔه فقیه و چیرگ ِی انحصار ِی
روحانیان بر تمامِ امور و مُقدرا ِت کشور ،اختالفهای شدیدی پدید آمده است و هنوز هم ادامه دارد.
در این میان به هرحال بی ِن دو جبه ٔه حاکمیت و حاکمان از یکسو و طی ِف گستردهٔ مخالفان و معارضا ِن سیاسی یا نظامی از سوی دیگر ،جدالها و
برخوردهای خشونت بار و گاه خونینی به وجود آمده است .طبیعی است که هر طرف خود را مُحق و راستکردار و وفادار به انقالب میشمارد و طر ِف مقابل
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را منحرف و ضدِ انقالبی و الجرم خائن میداند .قطعاً ریشهیابی و تحلیل و بررس ِی همهجانب ٔه این رویاروییها و حواد ِث پدید آمده ،محتا ِج توجه و بررس ِی
مسای ِل فکری ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگ ِی رهبرا ِن انقالب و مبارزا ِن انقالب ِی اسالمی یا غیرِ اسالم ِی ده ٔه چهل و پنجاه و در سط ِح کالنتر تحقی ِق
عمیق در تاری ِخ تحوال ِت ایرا ِن معاصر و نیز ضرورتهای عصرِ انقالب و پس از آن است.
بیگمان ویژگیهای شخصی و به اصطالح خصلت ِی رهبرا ِن انقالب و انقالبیو ِن اثر گذار و مدیرا ِن آغازی ِن جمهور ِی اسالمی ،ایدئولوژیهای انقالبیون و
سازمانهای انقالبی و چریکی اعم از روحانی ،مذهبی ،مارکسیستی و ملی ،اشتباهات و شتاب زدگیهای غالباً صادقانه و جاهالن ٔه افراد و گروهها ،دخالتها
نقش مهمی داشته است.
و دسیسههای خارجی و ...در جدالها و کشمکشهای دورا ِن پس از انقالبِ ،
گرچه من بر این باورم که انگیزههای شخصی و تمایال ِت خودکامانه و انحصارطلبیهای جناحی و باندی ،عام ِل بنیادین و مهم در کشمکشهای ناموجهِ
ده ٔه شصت است ،که آسیبهای فراوان و جبران ناپذیری بر انقالب ،مردم و حتی اشخاص و جریانهای درگیر وارد آورده است؛ اما بیگمان بنیادهای
ِ
ایدئولوژیک اشخاص و احزاب و گروههای درگیر نیز سه ِم قاب ِل توجهی در برخوردها و خشونتها و رفتارهای نامعقول و غیرِ قاب ِل دفاع
معرفتی و به اصطال ِح
داشته است .سؤال این است که آن بنیادهای معرفتی چه بوده است؟
میتوان پرسش را اینگونه نیز تقریر کرد که چه مبان ِی معرفتی و اعتقادی موجب شد تا پس از انقالب ،بسیاری از انقالبیون به رفتارِ خشونتآمیز و
خودکامانه متوسل شوند و به حذ ِف دگراندیشان روی بیاورند؟ آیا پیشگاما ِن انقالب و مبارزه اساساً به آزادی ،عدالت ،دموکراسی و حاکمی ِت ملی و مردمی
باور نداشتند و در مقابل ،آگاهانه مداف ِع نظامِ استبدادی و آمری ِت فردی از باال بودند؟
تا آنجا که اسناد و مناب ِع مکتوب گواهی میدهد ،تقریباً تمامِ شخصیتهای اثرگذار و سازمانهای انقالبی و احزا ِب سیاسی کم و بیش معتقد و مداف ِع
نظامِ دموکراتیک و حتی پارلمانتاریسم بودند و حداقل در آرما ِن بلندِ آزادی و عدالت و دموکراسی همنوا و همراه و هماهنگ بودند .شعارهای عصرِ انقالب و
دغدغههای رهبری و رهبران نیز به صراحت از آن آرمانها و اهداف سخن میگوید .تا آنجا که به حوزهٔ معرفت و اندیشه مربوط است ،قطعاً یکی از عوام ِل
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اختالفا ِت بعدی ،تفسیرها و تعبیرهای مختلف و متنوع از شعارهای آزادی خواهانه و دموکرات مَنشانه و عدالت جویانه بود و دیگر ،سطحی بودن و نگاهِ شکلی
و فُرمالیس ِم رایج در ده ٔه چهل و پنجاهِ اغل ِب روشنفکران و انقالبیو ِن جوان و به ویژه روحانیو ِن سیاسی و مبارز نسبت به شعارهای موردِ بحث بوده است.
اما به نظر میرسد که بنیادهای عمیقترِ معرفتی در بط ِن افکار و ایدئولوژیها و شعارهای انقالبیو ِن دموکرات وجود داشته است که موج ِب سوءِ تفاهمات
یا تفاسیرِ مختلف و متضاد از شعارها و هدفهای مطرح شده گردیده و درنتیجه کشمکشها و جدالهایی خشن و خونین پدید آورده است .یکی از این
بنیادها ،ارتبا ِط "مونیسم" یا "پلورالیسم" با رفتارهای مستبدانه و خشونتآمیز و سرکوبگرِ به اصطالح انقالبی است.
"مونیسم" ،یکتاگرایی و سامانده ِی فکری و ایدئولوژیک و طراح ِی سیستم و نظامِ اجتماعی و سیاسی حو ِل فکر و اندیشه و اصلی واحد است .به عبارتی،
نگاه به جهان و هستی با باور به آنتولوژ ِی وحدتگرایانه ،مونیسم گفته میشود" .پلورالیسم" در مقابل ،کثرتگرایی و چندگانه نگر ِی معرفتی به عالم و
آدم است که الجرم در حوزهٔ سیاست و جامعه و حکومت و در قلمروِ حکم ِت عملی ،به نظامی متفاوت و در واقع پلورال و کثرتگرا و دموکراتیک منجر
میشود.
در مونیسم یک اص ِل بنیادین حاکم است و کثرتها یا انکار میشود یا مَجازی دانسته میشود یا در پرتوِ اص ِل حاکم و واحد ،موردِ تفسیر و تحلیل و
توجیه قرار میگیرد .گفته میشود در این تفکر و آنتولوژی ،گفتارهای مونولوگ پدید میآید و ایدئولوژیهای واحد و سلطهگرا خلق میشود و در نظامِ
آمریت یک سویه و از باال اعمال میشود و اقتدارگرایی رسمیت مییابد و درنتیجه کثرتگرایی و پلورالیس ِم معرفتی یا سیاسی و رفتار
اجتماعی و سیاسیْ ،
دموکراتیک ،یا مطرود و نادرست شمرده میشود یا تا آنجا تحمل میشود که وحد ِت عام و آمریت و اقتدار و مرجعی ِت از باال را به خطر نیفکند .حال آنکه
عکس مونیسم و نگاهِ مونیستی رخ میدهد.
در پلورالیسم معرفتی چنین نیست و در واقع ِ
براساس این تمایزگذاری بی ِن دو نوع آنتولوژی ،ادعا میشود تا زمانیکه هستی شناسی ما مونولوگ است ،دیالوگ ،تفاهم ،آزادی به معنای مدر ِن کلمه،
ِ
عدالت به معنای جدیدِ آن ،دموکراسی و ملت ـ دولت ( )nation stateپدید نمیآید و اگر شکلی از دموکراسی و جامع ٔه سیاس ِی شبهِ مدرن تأسیس شود،
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ناقصالخلقه خواهد بود و دیر یا زود میمیرد و در صور ِت ادام ٔه حیات نیز جز رنج و دردسر و آشفتگی ثمری نخواهد داشت.
نوزادِ ُ

در تحلی ِل این رویکرد گفته میشود که در غرب نیز روندِ آنتولوژ ِی مونیستی به تدریج سست شده و در عصرِ جدید و پس از عصرِ روشنگری جای
خود را به پلورالیسم و کثرتگرای ِی معرفتی داده و اختیار ،اراده و ح ِق انتخا ِب آدمی محور قرار گرفته و حو ِل محورِ این نگاهِ جدید به عالَم و آدم ( به ویژه
اومانیسم ) ،مفاهیمی چون آزادی و عدالت و دموکراسی و ح ِق حاکمی ِت ملی مهم شده و مقبولی ِت عام یافته است.
از نگاهِ دیگر نیز به این موضوع توجه میشود و آن تبدی ِل دیدگاهِ کلگرا به جزءگرا در غر ِب جدید است.

میدانیم در قرو ِن وسطا ،نگاهِ کل نگر و تا حدودی انتزاعی و ایدهآلیست ِی افالطونی حاکم بود و همین امر موجب شد تا علوم و فنون و آزادی و دموکراس ِی
یونانی و حقو ِق روم ِی قدیم ،محو و حداقل ضعیف شوند و عصرِ تاریکی رقم بخورد .اما از فرانسیس بیکن به بعد ،کل نگری به جزء نگری و قیاس بینی به
استقراء اندیشی و در حوزهٔ سیاست و جامعه ،استبدادِ مذهبی و آمری ِت سیاسی به آزاد ِی فکری و تساهل و مدارای دینی و دموکراسی و حکوم ِت ملی
تبدیل شد .در واقع ،پلورالیسم جای مونیسم را گرفت و کثرتگرایی اص ِل بنیادی ِن آنتولوژیها و ایدئولوژیها و سیاستها و نظاما ِت اجتماعی و اقتصادی
و فرهنگی شد.
اخیراً نیز کسانی چون "جان هیک" مسأل ٔه مه ِم "پلورالیس ِم دینی" را به معنای حقانی ِت مساو ِی ادیان طرح و تبلیغ میکنند و چنین میاندیشند
که اعتقاد به مونیس ِم مذهبی یعنی اعتقاد به حقانی ِت مطلق و حتی نسب ِی یک دین و باطل شمرد ِن ادیا ِن دیگر ،نه ممکن است و قاب ِل اثبات و نه مفید؛
چرا که با هر نوع پلورالیسم و آزادی و اختیار و دموکراسی مغایرت دارد .از این منظر باور به توحیدِ خداوند و تکی ٔه انحصاری به یکتاپرستی و یکتاگرایی
تأسیس جامعهای بر بنیادِ قدرت پرستی و اقتدارگرایی و استبداد میشود و دیگر جایی برای آزادی و تکثرِ اجتماعی و
نیز مولدِ مونیسم و انحصارطلبی و
ِ
عقیدتی و ایدئولوژیک و سیاسی نخواهد بود.
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مدافعا ِن این نظر در مقابل ،شرک و چند خدایی را منشاءِ کثرتگرایی و دموکراسی میشمارند و میگویند کثرتگرای ِی مذهب ِی یونان و روم ،دموکراسی و
دولت ـ شهرها را پدید آورد و مونیس ِم مذهب ِی شر ِق باستان ( از جمله ایران ) فردپرستی و خودکامگی و الوهی ِت شاه را در پی آورد و آن اندیش ٔه شاه ـ خدایی
را تبدیل به موبد ـ شاه ِی عصرِ ساسانی کرد.
آنچه گفته شد ،تقریرِ اجمال ِی اص ِل مدعای مونیسم و تفاو ِت آن با پلورالیسم در حوزهٔ معرفتی و هستی شناسی ( آنتولوژی ) و پیآمدهای التزامی و
نگرش هستیشناسانه بود که عمدتاً برگرفته از کتا ِب " افسون زدگ ِی جدید ـ هوی ِت چهل تکه و تفکرِ سیّار" اثرِ آقای دکتر شایگان و به ویژه نقدِ
انضمام ِی دو ِ
و بررس ِی آرای ایشان در کتا ِب "مونیسم یا پلورالیسم" اثر آقای دکتر بیژن عبدالکریمی است .البته به برخی نظریا ِت دیگر از جمله کلگرایی و جزءگرایی
یا ارتبا ِط توحید و شرک به استبداد و دموکراسی نیز که به نوعی مؤیدِ آن نظریه بود اشارتی رفت.
اکنون در مقامِ داوری و بحث و مناقشه دربارهٔ این آراء نیستم و فقط میتوانم بگویم پلورالیسم بدون مونیسم و به عبارتی کثرت بدون وحدت به لحا ِظ
بنیادی و منطقی ناممکن است و لذا نظری ٔه مختارِ اینجانب ،همان مدعای فیلسوفا ِن اسالمی است که "وحدت در عی ِن کثرت" و جم ِع این دو نه تنها
ممکن است که الزامی است .در این صورت یکتاگرایی الزاماً به استبداد نمیانجامد ،همانگونه که پلورالیس ِم معرفتی یا مذهبی نیز الزاماً به کثرتگرایی
و دموکراسی و آزادی منتهی نخواهد شد؛ چرا که اوالً ،تفاسیرِ این اصول میتواند به گونهای باشد که به شک ِل انضمامی به پیآمدهای متفاوت منجر شود
و ثانیاً ،همین دیدگاههای کلّی و عام احتماالً دارای ابعادِ شناخته و ناشناختهای است که به تدریج آشکار میشوند و در آن صورت ممکن است سیمای
دیگری از مونیسم یا پلورالیسم به نمایش بگذارند و به فرجامی دیگر بینجامد .ثالثاً ،تجل ِی عینی و عمل ِی یک نظری ٔه فلسفی یا یک عقیده و اص ِل مذهبی،
نیازمندِ علل و عوامل و زمینههای متعدد و پیچیدهای است و آن زمینهها و عوام ِل فرعی یا اصلی ممکن است سرنوش ِت دیگری ( حتی سرنوشت و فرجامِ
متضادی ) رقم زنند .اما نمیتوان انکار کرد که نظری ٔه مونیستی و یکتاگرایی ( توحیدِ مذهبی ) استعداد و آمادگ ِی بیشتری برای فردگرایی و استبدادِ فردی
یا طبقاتی یا نژادی و سستکرد ِن فکرِ پلورالیستی و نف ِی نظامِ اجتماع ِی کثرتگرا و طردِ اندیشه و عم ِل دمومکراتیک دارد تا آنتولوژ ِی پلورالیستی و البته
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فرض یاد شده و تأییدِ آمادگ ِی بیشترِ مونیسم برای استبداد و خشون ِت فکری و مذهبی
تعی ِن تاریخی نیز گواهِ آن است .حال میخواهم با تکیه بر پیش ِ
و سیاسی و حتی نظامی در قیاس با هستی شناس ِی پلورالیستی ،اشارتی بکنم به زمینههای معرفت ِی شخصیتها و به ویژه گروهها و سازمانهای انقالبی و
چریک ِی فعال در دهههای چهل و پنجاه و اثرگذار در پیروز ِی انقالب ،حو ِل دو آنتولوژ ِی مونیسم و پلورالیسم.
واقعیت این است که انقالب ،یک مفهوم و پدیدهٔ مدرن است که بر آمده از اندیش ٔه بنیادی ِن "تغییر" در عصرِ جدید میباشد .شاید این جمل ٔه معرو ِف
مارکس که فلسفه تا حال در فکرِ تفسیرِ جهان بود و اکنون باید در پ ِی تغییرِ جهان باشد ،به خوبی معنا و غای ِت فکرِ تحولخواهی و تفسیرطلبی و حتی
مفهومِ "پیشرفت" را در روزگارِ پس از عصرِ روشنگری و انقال ِب صنعتی عیان کند.
از آنجا که انقالب و انقالبیگری در متن و بط ِن مدرنیته به شکلی با حقو ِق طبیعی و آزادی و حقو ِق بشر آمیخته است ،در انقالبهای معاصرِ اروپایی
نوعی کثرتگرایی و دفاع از حقو ِق فرد دیده میشود .برای مثال؛ در او ِج خشونتهای انقالبی و فعالی ِت گیوتین در میدا ِن کنکوردِ پاریس در سال 1789
نخستین اعالمی ٔه حقو ِق بشر نوشته و منتشر شده .البته بعدها اساساً انقالبیگری منتفی میشود و از اینرو سوسیالیسم و مارکسیس ِم انقالبی در غرب از
رهبر ِی انقالبی باز میماند؛ اما در مشرق زمین و در سرزمینهای شرقی با پیشین ٔه چند هزار ساله از اندیش ٔه وحدتگرایانه و خودکامگی و آمری ِت سیاسی،
خاص این نواحی آمیخته و خشون ِت انقالب ِی تند و یک بُعدی و آمرانه و استبدادی از درو ِن آن
اندیش ٔه انقال ِب مدرن با افکار و آداب و خلق و خو ِی سنت ِی ِ
زاده میشود.
جنبش رادیکال برای تغییرِ ساختاری و
در ایران ،از عصرِ فتح علیشاه و به طورِ روشن در ط ِی جنگهای ایران و روس ،اندیش ٔه انقالب به مثاب ٔه یک ِ
برانداخت ِن نظامِ اجتماع ِی کهنه و فرسوده و ناتوان و جانشین ِی یک سیست ِم اجتماعی ،سیاسی ،علمی ،فرهنگی و اقتصاد ِی نوین و مُلهم از الگوهای مدن ِی
جدیدِ غربی پدید آمد و پس از آن رشد کرد و در یک روندِ فزاینده ،انقال ِب مشروطیت را پدید آورد .ناکامی مشروطیت در تحق ِق اهدا ِف بنیادی ِن خود
از یک سو و وقوعِ ِ
جنگ جهان ِی اول و ظهورِ هرج و مرج و ملوکالطوایفی از سوی دیگر ،فکرِ انقالبی را تقویت کرد .اگر به ادبیات و به ویژه اشعارِ شاعرا ِن
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عصرِ جنگهای ایران و روس تا حدودِ سال  1305توجه کنیم ،به روشنی میبینیم که بسیاری از نوخواهان و دردمندا ِن وطن به شک ِل روزافزونی درآرزوی
واژگون ِی نظامِ عقبمانده و فاسد و ظال ِم حاکم و استقرارِ یک نظامِ جدید و مبتنی بر عدالت و ترقی و پیشرفت هستند و در این راه از خشونت و جنگ و
برپا کرد ِن طنا ِب دار برای ستمگران و خائنا ِن به وطن ابا ندارند .مقاالت ،مطبوعات ،شب نامهها ،اشعار و حتی کتابها در این دوره پُر است از این زبان
و بیان و رویکردِ تندِ انقالبی .به ویژه عدهای از روشنفکرا ِن ایران ِی مهاجر و مقیم در برلین در سالهای ِ
جنگ جهان ِی اول و پس از آن صراحتاً از ضرور ِت
استقرارِ یک حکوم ِت استبدادی اما تحول خواه و معتقد به نوسازی سخن میگویند.
اندیش ٔه انقالب در ایرا ِن معاصر ،از چند آبشخورِ فکری و معرفت ِی قدیم و جدید سیراب شده است :

 .1فکرِ مدر ِن غربی  :مبنی بر نوساز ِی جامعه از طری ِق تغییرِ ساختاری و انقالبی حو ِل آرما ِن انقال ِب فرانسه ( آزادی ،برادری و برابری یا ُحریت ،اخوّت،
مساوات ) به ویژه در عصرِ ناصری و پس از آن و کامیاب ِی برخی از دولتهای اروپایی در مدرنیزاسیو ِن جامعه ( از جمله بیسمارک در آلمان ) الگوی مناسبی
برای تحولخواها ِن انقالب ِی ایران بود .موفقی ِت آتاتورک در همسایگ ِی ایران نیز برای شاهِ وق ِت ایران ( رضاشاه ) و اکثرِ روشنفکرا ِن نوگرای چپ و راس ِت ایران
در آن روزگار الهامبخش بود .حتی مشروطهخواهی چون آیتالله نایینی در جم ِع عالمان دین و نیز سلیمان میرزا اسکندری از گروه چپهای سوسیالیست
به استقبا ِل رضاشاه رفتند و نوساز ِی ساختار ِی ایران را در سای ٔه نظامِ استبدادی جستند.
 .2نفوذ و رسو ِخ اندیش ٔه چ ِپ مارکسیستی و سوسیالیستی در ایران  :افزون بر اثرپذیر ِی مستقی ِم تحولخواها ِن ایران از ایدئولوژیهای مختل ِف چ ِپ
اروپایی ،به طورِ مشخص ایرانیا ِن عدالت خواه و نوگرا از روا ِج فکرِ انقالب ِی چ ِپ روسیه بسیار اثر پذیرفتند .روسیه در همسایگ ِی ایران بود .از اوای ِل سدهٔ بیستم
اندیش ٔه چ ِپ انقالبی در این کشور گسترش یافت و پس از قیامِ  1905عمق یافت و در سال  1917نظامِ انقالبی ،و در واقع امپراتوری نوین ،تح ِت عنوا ِن
" اتحادِ جماهیرِ سوسیالیست ِی شوروی" استقرار یافت .تشکی ِل حز ِب "هم ِت" باکو و در پ ِی آن ظهورِ " اجتماعیون ـ عامیون" ( سوسیال ـ دموکراتها ) در
گسترش فکرِ چ ِپ انقالبی کمک کرد .پیروز ِی انقال ِب شوروی ،این اثرپذیری را کامل کرد .پس از آن با تشکی ِل گروهِ  53نفر و حز ِب توده ،چپ
ایران به
ِ
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ِ
ایدئولوژیک فکرِ مارکسیستی
آموزش
در ایران تقویت شد .در ده ٔه چهل و پنجاه انقالبیو ِن چپ و مارکسیس ِت روسی و چینی و کوبایی با قهرمانیها و نیز ِ
در میا ِن جوانان ،جریا ِن فکر ِی انقالبی را به اوج رساندند.
 .3سیاسی شد ِن بخشی از روحانیون و مسلمانان  :با جنگهای ایران و روس و ورودِ شماری از مجتهدا ِن ایران و عراق ،فکرِ سیاسی و جهادی در عدهای
از روحانیون پدید آمد و پس از آن توسعه پیدا کرد و در جریا ِن مشروطیت اوج گرفت و کامیاب نیز شد .هرچند پس از آن بارِ دیگر روحانیان از سیاست
فاصله گرفتند و چند دهه را عموماً دور از سیاست گذراندند ،اما در ده ٔه چهل و پنجاه با ظهورِ رهبرِ روحان ِی سازشناپذیر و انقالبی ،یعنی آیتاللهخمینی،
بارِ دیگر حوزههای علمیه و غال ِب روحانیون واردِ کارزارِ سیاسی شدند و سرانجام با پیروز ِی انقال ِب اسالم ِی  ،57روحانی ِت شیع ِی ایران در جایگاهی استثنایی
ِ
ایدئولوژیک روحانیا ِن انقالبی عبارت است از :
تأسیس حکوم ِت دینی ـ روحانی شد .مناب ِع فکری و
قرار گرفت و برای نخستینبار موفق به
ِ
الف) سن ِت سیاس ِی دیری ِن شیعی که به ویژه دکتر شریعتی با هنرمند ِی تمام آن را احیا کرد.
ب) اندیش ٔه نوی ِن انقالب ِی غربی که از کانا ِل روحانیا ِن مشروطه خواه ( خراسانی ،نایینی ،طباطبایی و بهبهانی ) و دیگر روشنفکران به روحانیا ِن متأخر
انتقال پیدا کرد.
پ) روا ِج افکارِ چ ِپ مارکسیستی که از ُطرُ ِق مختلف و غالباً غیرِ مستقیم ( از جمله چریکهای مسلمان ) به روحانیا ِن انقالبی ( به ویژه طال ِب جوان )
راه یافت؛ به ویژه ادبیا ِت چپ در محاف ِل مذهب ِی انقالبی بسیار اثرگذار بود.
ِ
مشترک
اگر از ظواهر و الیههای زِبَری ِن شعارها و ایدئولوژیهای مذهبی یا مارکسیستی عبور کنیم و به مبان ِی زیرین توجه کنیم ،به نظر میرسد فکرِ
ِ
یوتوپیک خود ،نظامِ اجتماع ِی عدالت محوری را در نظر
تمام اندیشههای انقالبی نوعی مونیسم بوده است؛ یعنی عمومِ انقالبیون در ذهن و طر ِح آرمانی و
رأس آن رهبرِ انقالبی تح ِت عنوا ِن پیشوا یا گروهِ پیشتاز یا سازمان و تشکیالت
داشتند که از یک ساختارِ طولی و هرمی برخوردار است؛ هرمی که در ِ
Exit

Full

Home

Next

9

Prev

search

Print

انقالبی قرار داشت و تودهها را به انقالب میخواند و انقالب را به پیروزی میرساند و آنگاه نظامِ انقالبی را مستقر میکرد و در سای ٔه چنین نظامی ( حداقل
تا مدتی ) آرمانهای انقالب ( عدالت ،آزادی ،نف ِی استثمار ،طردِ استعمار ،ریشهکن ِی استبدادِ وابسته و ) ...و حاکمی ِت خلق در یک روندِ تند و رادیکال و
معطوف به تغییر ساختارها محقق میشد.
الگوی رهبری ،همان تئور ِی "حز ِب پیشتازِ" لنین بود که گاه "سانترالیس ِم دموکراتیک" خوانده میشد؛ یعنی رهبر ِی متمرکز اما دموکراتیک .در این
تفکر و در شرای ِط انقالبی و حکومت برآمده از انقالب ،دموکراس ِی پارلمانی و مشارک ِت سیاس ِی تودهها و تشکی ِل احزاب و انتخابات و مراجعه به آرای عمومی
جایی نداشت .در این دیدگاه مشارکت خلقی است ،اما به شک ِل تودهای و پوپولیست ِی آن .قرار بود که حز ِب پیشتاز و حکوم ِت انقالبی ،عدالت را تحقق
بخشد و تودهها را برای گذر از مرحل ٔه گذار و ورود به عصرِ دموکراس ِی مستقیم آماده کند و به تعبیرِ شریعتی "دموکراس ِی راسها" را تبدیل به "دموکراس ِی
رایها" کند .در واقع هد ِف اصلی همان رهای ِی مردم و آزاد ِی خلق از اسار ِت استثمار و امپریالیسم و استبدادِ طبقاتی بود و ابزار و شیوه مهم نبود و لذا به
هر شک ِل ممکن و از هر راهِ آسانتر و کوتاهتر میبایست به هدف رسید" .هدف وسیله را توجیه میکند" در بط ِن چنین اندیشهای زاده شد .گرچه بسیاری
( از جمله دینداران ) بارها این سخن را محکوم کرده و آن را نادرست و ضدِ اسالمی دانستهاند ،اما خود در عمل اکثراً چنین کردهاند و میکنند.
چنانکه گفته شد ،مونیسم ،هم ریشه در سن ِت که ِن شرقی و ایرانی دارد و هم برآمده از بخشی از دستآوردهای مدرنیته و عصرِ مدر ِن غرب است.
زروانیاندیش ِی روزگارا ِن بسیار که ِن ایرانی و سپس اندیش ٔه یکتامحور ِی نخستی ِن زرتشتی و سپس توحیدِ اسالمی و به ویژه تصوّف و عرفا ِن تاریخ ِی
ایرانی ـ اسالمی در مقابل با عوام ِل بینشی و خصلتی و اجتماعی و سیاس ِی دیگر به گونهای رقم خورد که نظامهای دینی ـ استبداد ِی ساسانی و صفوی و
قاجاری و پهلوی متعین شدند و در نظامِ والیی و آمران ٔه "هرمی شکلِ" خود ،تکثر و دگراندیشی را به رسمیت نشناخته و در عمل نظامِ مونیست ِی خداساالر
و "موبد ـ شاهی" جای پلورالیسم را تنگ کرد .به عبارتی ،فکر یکتامحور ِی که ِن شرقی ـ ایرانی با توحیدِ اسالمی توأم شد و آنگاه اندیش ٔه وحد ِت وجود ِی
تندِ صوفیانه برآن افزوده گشت .در سدهٔ اخیر ،مونیس ِم فلسفی و سیاس ِی مارکسیس ِم غربی و شرقی نیز با آن پیوند خورد و البته همراه با مقتضیات و
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ضرورتهای اجتماعی و تاریخ ِی دیگر نوعی از انقالبیگری و در نهایت رفتارِ انقالب ِی ویژه را پدید آورد که در دورا ِن پس از انقالب دیدیم و میبینیم.
واقعیت این استکه فقط یک گروه نبودند که در سپیده دمِ انقالب ،اندیش ٔه انحصارطلبانه و تمرکزگرایانه داشتند و خود را محورِ انقالب و رهبرِ نظامِ
انقالبی میدیدند و هر نوع پلورالیسم را نفی کرده و از همه اطاعت میخواستند ،بلکه انقالبیو ِن چپ و راست و مذهبی و غیرمذهبی با شدت و ضعف عموماً
چنین بودند " .اندیش ٔه حذف" اندیش ٔه بنیادی و رای ِج اغل ِب گروهها و سازمانهای سیاسی و انقالب ِی عصرِ انقالب بود و البته هنوز هم به شک ِل پنهانتر و
ضعیفتری وجود دارد.
همه به یاد داریم که در سالیا ِن نخس ِت پس از انقالب" ،قاطعیت" شعارِ عام و فراگیری بود که مردمان و گروهها از مسؤوالن میخواستند و چنانکه
در عمل میدیدیم ،قاطعیت نیز غالباً به معنای حذ ِف مخالف و دگراندیش و گاه قاتلیّت و محوِ دشمان بود .البته این نوع قاطعیت پیش از این در انقال ِب
فرانسه و شوروی و چین و کوبا و الجزایر و عراق و سوریه و مصر و ...اعمال شده بود و الگوی انقالبیو ِن ایران شمرده میشد.
ِ
مشترک تمامِ گروههای انقالب ِی عصرِ انقالب ـ مذهبی و غیرِ مذهبی ـ همان آنتولوژی و ایدئولوژ ِی هرم ِی مونیست ِی
به لحا ِظ معرفتی ،اندیش ٔه بنیادین و
انقالبی بود که در اندیش ٔه اسالمِ انقالب ِی روحانی از حاکمی ِت الله آغاز میشد و به پیامبر منتقل میشد و پس از آن به اماما ِن منصوب و منصوص و در نهایت
حاکمی ِت انتصابی و الهی به فقیهان و نوا ِب عامِ امامِ غایب میرسید و مردمان فقط میبایست ولی و نایب را کشف کنند و با رأی و بیع ِت خود نیاب ِت عامه
خاصه تبدیل کنند و به عبارتی به مشروعی ِت آسمان ِی قدرت ،جام ٔه مقبولیت و تعیّن بپوشانند.
را به نیاب ِت ّ

در ایدئولوژ ِی چ ِپ مارکسیستی نیز ماتریالیس ِم تاریخی و دترمینیسم به مثاب ٔه خدا ،والی ِت خود را به رهبر ِی حز ِب پیشتاز و سازما ِن انقالبی میدهد
و خلقها چارهای جز اطاع ِت مطلق از رهبر ِی خلقی ندارند و پیش از پیروزی و پس از آن باید " استبدادِ پرولتاریا" را گردن نهند تا از اسار ِت استبدادِ
بورژوایی و سرمایهداری و استثمارِ طبقاتی و امپریالیس ِم جهانی نجات پیدا کنند .در این مونیسم ،جای کثرتگرای ِی فکری و سیاسی و حزبی و حاکمی ِت
ملی و دموکراسی و دگراندیشی کجاست؟
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بنابراین از چنان تفکری ،همان اعمال و رفتاری دیده میشود که دیدیم و همان حذفها و خشونتهایی پدید میآید که آمد .اندیش ٔه واحد و همانند ،به
رفتارِ همانند منتهی میشود ،هرچند تح ِت عناوی ِن مختلف باشد و حتی اگر از جها ِت دیگر ـ تح ِت عنوان با خدایی و بیخدایی یا چپ و راست یا مذهبی و
المذهب ـ با هم به معارضه برخیزند .اصوالً هر اندیش ٔه انحصارگرا و معتقد به حذف ،دیگری ( غیر ) را تحمل نمیکند و اگر این دیگری ،خود نیز ،مونیست
و معتقد به حذف باشد ،رقی ِب خطرناک شمرده خواهد شد و هرگز تحمل نمیشود .اصوالً دو انحصارطلب که هرکدام خود را محق و ح ِق کامل و مخالف
را باط ِل مطلق میشمارد ،هرگز نمیتوانند با هم کنار بیایند و در نهایت یکی باید به هر قیمتی کنار برود تا جا کامالً برای رقیب باز شود .شاید داستا ِن
مونیسم و پلورالیسم همان جمل ٔه معرو ِف سعدی باشد که" :هفت درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند".
واپسین کالم اینکه اوالً ،به تأکید باید گفت که تمامِ رفتار و حوادث و جدالهای انقالب ِی پس از انقال ِب ایران ( مانندِ دیگر انقالبها ) را نمیتوان
فقط به تفکر و معرفت و ایدئولوژی نسبت داد و بلکه شاید بتوان گفت عوام ِل دیگر از جمله ضرورتها و به ویژه جاه طلبیها و انگیزههای شخصی ،سه ِم
مهمتری داشتهاند و ثانیاً؛ تحلی ِل عام ِل معرفت در خشونتهای انقالبی و حتی افکارِ پلورالیستی و دموکرات هرگز بدان معنا نیست که انقالبیون اساساً و
ایدئولوژیک مان ،اعتقادی به دموکراسی و آزادی نداشتهاند و برای همیشه آن را نفی میکردهاند ،تا آنجا که اطالع دارم و آثارِ مکتوب نیز نشان میدهد،
روشنفکرا ِن انقالبی و حتی سازمانهای چریکی و نظریهپردازا ِن انقالبی ،عموماً دموکراسی را باور داشتند و مدعی بودند برای تحق ِق رهای ِی خلق از هرنوع
استبدادی مبارزه میکنند ،اما اشکاال ِت دیگر ( از جمله اندیش ٔه مونیست ِی یکبُعدی و ادعای رهبر ِی انحصار ِی خلق و خود را ِ
نوک پیکا ِن تکامل دیدن و
ِ
استراتژیک
اشتباها ِت استراتژیک و ) ...سبب شد که رفتارهای ضدِ دموکراتیک و خشن از آنان سرزند و به حذ ِف دیگران اقدام کنند .از لغزشهای معرفتی و
دیگر این بود که بسیاری توجه نداشتند که شیوهٔ رسیدن به عدالت و آزادی به اندازهٔ هدف مهم و اثرگذار است و لذا نمیتوان با شیوههای استبدادی و
حذف به دموکراسی و عدالت رسید.
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