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مونیسم، پلورالیسم و خشونِت انقالبی

در تمامِ انقالب های دو قرِن اخیر، پس از پیروزی همواره کسانی از انقالبیون با ادعای ظهورِ انحراف در مسیرِ انقالب با حاکمیِت مستقر پس از پیروزِی 
نخستین به مخالفت و گاه به مقابله برخاسته و به گماِن خود کوشیده اند تا انحراف را تصحیح کنند و آرمان ها و اهداِف فراموش شده یا به انحراف کشیده شده 
را به متِن نظامِ سیاسِی انقالبی بازگردانند. در انقالب های فرانسه، شوروی، چین، کوبا و الجزایر به شکِل آشکار چنین پدیده ای رخ داده است. انقالِب ایران 

) انقالب 1357( نیز از این قاعده مستثنا نبوده است.

بررسِی واقع بینانه و عملِی این پدیدهٔٔ عام یکی از مباحث و بایسته های مهِم جامعه شناختِی تمامِ انقالب ها است و تحلیِل درسِت آن می تواند حقایِق 
عبرت آموزی را برای نسِل امروز ) به ویژه انقالبی اندیشان ( آشکار کند. اکنون و در این مجاِل اندک سر آن نداریم که به این موضوع بپردازیم. آنچه در این 

نوشتار موردِ نظر است، پرسش از مبنای معرفتِی اختالفاِت درونی در اردوگاهِ انقالبیوِن ایران است.

در مقامِ توضیح باید گفت که اوالً در ایران نیز از همان روزِ 22 بهمن 57 ) و حتی پیش از آن و بطورِ مشخص موضع گیرِی علنِی گروهِ فُرقان در پاییزِ 
سال 1357 و پس از کنفرانِس گوادلوپ ( کسانی مدعِی آشکار شدِن انحراف در رونِد انقالِب اسالمِی ایران شدند و بعدها این مدعا آشکارتر و گسترده تر 
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 قابِل انکار است 
و آن اینکه در انقالِب ایران و در ذیِل حاکمیِت سیاسِی "جمهورِی اسالمِی ایران" مبتنی بر تئوکراسی و حاکمیِت والیِت مطلقٔه فقیه و چیرگِی انحصارِی 

روحانیان بر تمامِ امور و مُقدراِت کشور، اختالف های شدیدی پدید آمده است و هنوز هم ادامه دارد.

در این میان به هرحال بیِن دو جبههٔٔ حاکمیت و حاکمان از یک سو و طیِف گستردهٔٔ مخالفان و معارضاِن سیاسی یا نظامی از سوی دیگر، جدال ها و 
برخوردهای خشونت بار و گاه خونینی به وجود آمده است. طبیعی است که هر طرف خود را ُمحق و راست کردار و وفادار به انقالب می شمارد و طرِف مقابل 
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را منحرف و ضِد انقالبی و الجرم خائن می داند. قطعاً ریشه یابی و تحلیل و بررسِی همه جانبهٔٔ این رویارویی ها و حوادِث پدید آمده، محتاِج توجه و بررسِی 
مسایِل فکری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگِی رهبراِن انقالب و مبارزاِن انقالبِی اسالمی یا غیرِ اسالمِی دههٔٔ چهل و پنجاه و در سطِح کالن تر تحقیِق 

عمیق در تاریِخ تحوالِت ایراِن معاصر و نیز ضرورت های عصرِ انقالب و پس از آن است.

بی گمان ویژگی های شخصی و به اصطالح خصلتِی رهبراِن انقالب و انقالبیوِن اثر گذار و مدیراِن آغازیِن جمهورِی اسالمی، ایدئولوژی های انقالبیون و 
سازمان های انقالبی و چریکی اعم از روحانی، مذهبی، مارکسیستی و ملی، اشتباهات و شتاب زدگی های غالباً صادقانه و جاهالنهٔٔ افراد و گروه ها، دخالت ها 

و دسیسه های خارجی و... در جدال ها و کشمکش های دوراِن پس از انقالب، نقِش مهمی داشته است.

گرچه من بر این باورم که انگیزه های شخصی و تمایالِت خودکامانه و انحصارطلبی های جناحی و باندی، عامِل بنیادین و مهم در کشمکش های ناموجهِ 
دههٔٔ شصت است، که آسیب های فراوان و جبران ناپذیری بر انقالب، مردم و حتی اشخاص و جریان های درگیر وارد آورده است؛ اما بی گمان بنیادهای 
معرفتی و به اصطالِح ایدئولوژیِک اشخاص و احزاب و گروه های درگیر نیز سهِم قابِل توجهی در برخوردها و خشونت ها و رفتارهای نامعقول و غیرِ قابِل دفاع 

داشته است. سؤال این است که آن بنیادهای معرفتی چه بوده است؟

می توان پرسش را این گونه نیز تقریر کرد که چه مبانِی معرفتی و اعتقادی موجب شد تا پس از انقالب، بسیاری از انقالبیون به رفتارِ خشونت آمیز و 
خودکامانه متوسل شوند و به حذِف دگراندیشان روی بیاورند؟ آیا پیش گاماِن انقالب و مبارزه اساساً به آزادی، عدالت، دموکراسی و حاکمیِت ملی و مردمی 

باور نداشتند و در مقابل، آگاهانه مدافِع نظامِ استبدادی و آمریِت فردی از باال بودند؟

تا آنجا که اسناد و منابِع مکتوب گواهی می دهد، تقریباً تمامِ شخصیت های اثرگذار و سازمان های انقالبی و احزاِب سیاسی کم و بیش معتقد و مدافِع 
نظامِ دموکراتیک و حتی پارلمانتاریسم بودند و حداقل در آرماِن بلنِد آزادی و عدالت و دموکراسی هم نوا و همراه و هماهنگ بودند. شعارهای عصرِ انقالب و 
دغدغه های رهبری و رهبران نیز به صراحت از آن آرمان ها و اهداف سخن می گوید. تا آنجا که به حوزهٔٔ معرفت و اندیشه مربوط است، قطعاً یکی از عوامِل 
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اختالفاِت 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 فُرمالیسِم رایج در دههٔٔ چهل و پنجاهِ اغلِب روشنفکران و انقالبیوِن جوان و به ویژه روحانیوِن سیاسی و مبارز نسبت به شعارهای موردِ بحث بوده است.

اما به نظر می رسد که بنیادهای عمیق ترِ معرفتی در بطِن افکار و ایدئولوژی ها و شعارهای انقالبیوِن دموکرات وجود داشته است که موجِب سوءِ تفاهمات 
یا تفاسیرِ مختلف و متضاد از شعارها و هدف های مطرح شده گردیده و درنتیجه کشمکش ها و جدال هایی خشن و خونین پدید آورده است. یکی از این 

بنیادها، ارتباِط "مونیسم" یا "پلورالیسم" با رفتارهای مستبدانه و خشونت آمیز و سرکوب گرِ به اصطالح انقالبی است.

"مونیسم"، یکتاگرایی و سامان دهِی فکری و ایدئولوژیک و طراحِی سیستم و نظامِ اجتماعی و سیاسی حوِل فکر و اندیشه و اصلی واحد است. به عبارتی، 
نگاه به جهان و هستی با باور به آنتولوژِی وحدت گرایانه، مونیسم گفته می شود. "پلورالیسم" در مقابل، کثرت گرایی و چندگانه نگرِی معرفتی به عالم و 
آدم است که الجرم در حوزهٔٔ سیاست و جامعه و حکومت و در قلمروِ حکمِت عملی، به نظامی متفاوت و در واقع پلورال و کثرت گرا و دموکراتیک منجر 

می شود.

در مونیسم یک اصِل بنیادین حاکم است و کثرت ها یا انکار می شود یا َمجازی دانسته می شود یا در پرتوِ اصِل حاکم و واحد، موردِ تفسیر و تحلیل و 
توجیه قرار می گیرد. گفته می شود در این تفکر و آنتولوژی، گفتارهای مونولوگ پدید می آید و ایدئولوژی های واحد و سلطه گرا خلق می شود و در نظامِ 
اجتماعی و سیاسی، آمریْت یک سویه و از باال اعمال می شود و اقتدارگرایی رسمیت می یابد و درنتیجه کثرت گرایی و پلورالیسِم معرفتی یا سیاسی و رفتار 
دموکراتیک، یا مطرود و نادرست شمرده می شود یا تا آنجا تحمل می شود که وحدِت عام و آمریت و اقتدار و مرجعیِت از باال را به خطر نیفکند. حال آنکه 

در پلورالیسم معرفتی چنین نیست و در واقع عکِس مونیسم و نگاهِ مونیستی رخ می دهد.

براساِس این تمایز گذاری بیِن دو نوع آنتولوژی، ادعا می شود تا زمانی که هستی شناسی ما مونولوگ است، دیالوگ، تفاهم، آزادی به معنای مدرِن کلمه، 
عدالت به معنای جدیِد آن، دموکراسی و ملت ـ دولت )nation state( پدید نمی آید و اگر شکلی از دموکراسی و جامعهٔٔ سیاسِی شبهِ مدرن تأسیس شود، 
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نوزادِ ناقُص الخلقه خواهد بود و دیر یا زود می میرد و در صورِت ادامهٔٔ حیات نیز جز رنج و دردسر و آشفتگی ثمری نخواهد داشت.

در تحلیِل این رویکرد گفته می شود که در غرب نیز رونِد آنتولوژِی مونیستی به تدریج سست شده و در عصرِ جدید و پس از عصرِ روشنگری جای 
خود را به پلورالیسم و کثرت گرایِی معرفتی داده و اختیار، اراده و حِق انتخاِب آدمی محور قرار گرفته و حوِل محورِ این نگاهِ جدید به عالَم و آدم ) به ویژه 

اومانیسم (، مفاهیمی چون آزادی و عدالت و دموکراسی و حِق حاکمیِت ملی مهم شده و مقبولیِت عام یافته است.

از نگاهِ دیگر نیز به این موضوع توجه می شود و آن تبدیِل دیدگاهِ کل گرا به جزء گرا در غرِب جدید است.

می دانیم در قروِن وسطا، نگاهِ کل نگر و تا حدودی انتزاعی و ایده آلیستِی افالطونی حاکم بود و همین امر موجب شد تا علوم و فنون و آزادی و دموکراسِی 
یونانی و حقوِق رومِی 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 حوزهٔٔ سیاست و جامعه، استبدادِ مذهبی و آمریِت سیاسی به آزادِی فکری و تساهل و مدارای دینی و دموکراسی و حکومِت ملی 
تبدیل شد. در واقع، پلورالیسم جای مونیسم را گرفت و کثرت گرایی اصِل بنیادیِن آنتولوژی ها و ایدئو لوژی ها و سیاست ها و نظاماِت اجتماعی و اقتصادی 

و فرهنگی شد.

اخیراً نیز کسانی چون "جان هیک" مسألهٔٔ مهِم "پلورالیسِم دینی" را به معنای حقانیِت مساوِی ادیان طرح و تبلیغ می کنند و چنین می اندیشند 
که اعتقاد به مونیسِم مذهبی یعنی اعتقاد به حقانیِت مطلق و حتی نسبِی یک دین و باطل شمردِن ادیاِن دیگر، نه ممکن است و قابِل اثبات و نه مفید؛ 
چرا که با هر نوع پلورالیسم و آزادی و اختیار و دموکراسی مغایرت دارد. از این منظر باور به توحیِد خداوند و تکیهٔٔ انحصاری به یکتاپرستی و یکتاگرایی 
نیز مولِد مونیسم و انحصارطلبی و تأسیِس جامعه ای بر بنیادِ قدرت پرستی و اقتدارگرایی و استبداد می شود و دیگر جایی برای آزادی و تکثرِ اجتماعی و 

عقیدتی و ایدئولوژیک و سیاسی نخواهد بود.
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مدافعاِن این نظر در مقابل، شرک و چند خدایی را منشاءِ کثرت گرایی و دموکراسی می شمارند و می گویند کثرت گرایِی مذهبِی یونان و روم، دموکراسی و 
دولتـ  شهرها را پدید آورد و مونیسِم مذهبِی شرِق باستان ) از جمله ایران ( فردپرستی و خودکامگی و الوهیِت شاه را در پی آورد و آن اندیشهٔٔ شاه ـ خدایی 

را تبدیل به موبد ـ شاهِی عصرِ ساسانی کرد.

آنچه گفته شد، تقریرِ اجمالِی اصِل مدعای مونیسم و تفاوِت آن با پلورالیسم در حوزهٔٔ معرفتی و هستی  شناسی ) آنتولوژی ( و پی آمدهای التزامی و 
انضمامِی دو نگرِش هستی شناسانه بود که عمدتاً برگرفته از کتاِب " افسون زدگِی جدیدـ  هویِت چهل تکه و تفکرِ سیّار" اثرِ آقای دکتر شایگان و به ویژه نقِد 
و بررسِی آرای ایشان در کتاِب "مونیسم یا پلورالیسم" اثر آقای دکتر بیژن عبدالکریمی است. البته به برخی نظریاِت دیگر از جمله کل گرایی و جزءگرایی 

یا ارتباِط توحید و شرک به استبداد و دموکراسی نیز که به نوعی مؤیِد آن نظریه بود اشارتی رفت.

اکنون در مقامِ داوری و بحث و مناقشه دربارهٔٔ این آراء نیستم و فقط می توانم بگویم پلورالیسم بدون مونیسم و به عبارتی کثرت بدون وحدت به لحاِظ 
بنیادی و منطقی ناممکن است و لذا نظریهٔٔ مختارِ اینجانب، همان مدعای فیلسوفاِن اسالمی است که "وحدت در عیِن کثرت" و جمِع این دو نه تنها 
ممکن است که الزامی است. در این صورت یکتا گرایی الزاماً به استبداد نمی انجامد، همان گونه که پلورالیسِم معرفتی یا مذهبی نیز الزاماً به کثرت گرایی 
و دموکراسی و آزادی منتهی نخواهد شد؛ چرا که اوالً، تفاسیرِ این اصول می تواند به گونه ای باشد که به شکِل انضمامی به پی آمدهای متفاوت منجر شود 
و ثانیاً، همین دیدگاه های کلّی و عام احتماالً دارای ابعادِ شناخته و ناشناخته ای است که به تدریج آشکار می شوند و در آن صورت ممکن است سیمای 
دیگری از مونیسم یا پلورالیسم به نمایش بگذارند و به فرجامی دیگر بینجامد. ثالثاً، تجلِی عینی و عملِی یک نظریهٔٔ فلسفی یا یک عقیده و اصِل مذهبی، 
نیازمنِد علل و عوامل و زمینه های متعدد و پیچیده ای است و آن زمینه ها و عوامِل فرعی یا اصلی ممکن است سرنوشِت دیگری ) حتی سرنوشت و فرجامِ 
متضادی ( رقم زنند. اما نمی توان انکار کرد که نظریهٔٔ مونیستی و یکتاگرایی ) توحیِد مذهبی ( استعداد و آمادگِی بیش تری برای فردگرایی و استبدادِ فردی 
یا طبقاتی یا نژادی و سست کردِن فکرِ پلورالیستی و نفِی نظامِ اجتماعِی کثرت گرا و طردِ اندیشه و عمِل دمومکراتیک دارد تا آنتولوژِی پلورالیستی و البته 
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تعیِن تاریخی نیز گواهِ آن است. حال می خواهم با تکیه بر پیش فرِض یاد شده و تأییِد آمادگِی بیش ترِ مونیسم برای استبداد و خشونِت فکری و مذهبی 
و سیاسی و حتی نظامی در قیاس با هستی شناسِی پلورالیستی، اشارتی بکنم به زمینه های معرفتِی شخصیت ها و به ویژه گروه ها و سازمان های انقالبی و 

چریکِی فعال در دهه های چهل و پنجاه و اثرگذار در پیروزِی انقالب، حوِل دو آنتولوژِی مونیسم و پلورالیسم.

واقعیت این است که انقالب، یک مفهوم و پدیدهٔٔ مدرن است که بر آمده از اندیشهٔٔ بنیادیِن "تغییر" در عصرِ جدید می باشد. شاید این جملهٔٔ معروِف 
مارکس که فلسفه تا حال در فکرِ تفسیرِ جهان بود و اکنون باید در پِی تغییرِ جهان باشد، به خوبی معنا و غایِت فکرِ تحول خواهی و تفسیرطلبی و حتی 

مفهومِ "پیشرفت" را در روزگارِ پس از عصرِ روشن گری و انقالِب صنعتی عیان کند.

از آنجا که انقالب و انقالبی گری در متن و بطِن مدرنیته به شکلی با حقوِق طبیعی و آزادی و حقوِق بشر آمیخته است، در انقالب های معاصرِ اروپایی 
نوعی کثرت گرایی و دفاع از حقوِق فرد دیده می شود. برای مثال؛ در اوِج خشونت های انقالبی و فعالیِت گیوتین در میداِن کنکوردِ پاریس در سال 1789 
نخستین اعالمیهٔٔ حقوِق بشر نوشته و منتشر شده. البته بعدها اساساً انقالبی گری منتفی می شود و از این رو سوسیالیسم و مارکسیسِم انقالبی در غرب از 
رهبرِی انقالبی باز می ماند؛ اما در مشرق زمین و در سرزمین های شرقی با پیشینهٔٔ چند هزار ساله از اندیشهٔٔ وحدت گرایانه و خودکامگی و آمریِت سیاسی، 
اندیشهٔٔ انقالِب مدرن با افکار و آداب و خلق و خوِی سنتِی خاِص این نواحی آمیخته و خشونِت انقالبِی تند و یک بُعدی و آمرانه و استبدادی از دروِن آن 

زاده می شود.

در ایران، از عصرِ فتح علی شاه و به طورِ روشن در طِی جنگ های ایران و روس، اندیشهٔٔ انقالب به مثابٔه یک جنبِش رادیکال برای تغییرِ ساختاری و 
برانداختِن نظامِ اجتماعِی کهنه و فرسوده و ناتوان و جانشینِی یک سیستِم اجتماعی، سیاسی، علمی، فرهنگی و اقتصادِی نوین و مُلهم از الگوهای مدنِی 
جدیِد غربی پدید آمد و پس از آن رشد کرد و در یک رونِد فزاینده، انقالِب مشروطیت را پدید آورد. ناکامی مشروطیت در تحقِق اهداِف بنیادیِن خود 
از یک سو و وقوِع جنِگ جهانِی اول و ظهورِ هرج و مرج و ملوک الطوایفی از سوی دیگر، فکرِ انقالبی را تقویت کرد. اگر به ادبیات و به ویژه اشعارِ شاعراِن 
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عصرِ جنگ های ایران و روس تا حدودِ سال 1305 توجه کنیم، به روشنی می بینیم که بسیاری از نوخواهان و دردمنداِن وطن به شکِل روزافزونی درآرزوی 
واژگونِی نظامِ عقب مانده و فاسد و ظالِم 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 کردِن طناِب دار برای ستمگران و خائناِن به وطن ابا ندارند. مقاالت، مطبوعات، شب نامه ها، اشعار و حتی کتاب ها در این دوره پُر است از این زبان 
و بیان و رویکردِ تنِد انقالبی. به ویژه عده ای از روشنفکراِن ایرانِی مهاجر و مقیم در برلین در سال های جنِگ جهانِی اول و پس از آن صراحتاً از ضرورِت 

استقرارِ یک حکومِت استبدادی اما تحول خواه و معتقد به نوسازی سخن می گویند.

اندیشهٔٔ انقالب در ایراِن معاصر، از چند آبشخورِ فکری و معرفتِی قدیم و جدید سیراب شده است :

1. فکرِ مدرِن غربی : مبنی بر نوسازِی جامعه از طریِق تغییرِ ساختاری و انقالبی حوِل آرماِن انقالِب فرانسه ) آزادی، برادری و برابری یا ُحریت، اخّوت، 
مساوات ( به ویژه در عصرِ ناصری و پس از آن و کامیابِی برخی از دولت های اروپایی در مدرنیزاسیوِن جامعه ) از جمله بیسمارک در آلمان ( الگوی مناسبی 
برای تحول خواهاِن انقالبِی ایران بود. موفقیِت آتاتورک در همسایگِی ایران نیز برای شاهِ وقِت ایران ) رضاشاه ( و اکثرِ روشنفکراِن نوگرای چپ و راسِت ایران 
در آن روزگار الهام بخش بود. حتی مشروطه خواهی چون آیت الله نایینی در جمِع عالمان دین و نیز سلیمان میرزا اسکندری از گروه چپ های سوسیالیست 

به استقباِل رضاشاه رفتند و نوسازِی ساختارِی ایران را در سایهٔٔ نظامِ استبدادی جستند.

2. نفوذ و رسوِخ اندیشهٔٔ چِپ مارکسیستی و سوسیالیستی در ایران : افزون بر اثرپذیرِی مستقیِم تحول خواهاِن ایران از ایدئولوژی های مختلِف چِپ 
اروپایی، به طورِ مشخص ایرانیاِن عدالت خواه و نوگرا از رواِج فکرِ انقالبِی چِپ روسیه بسیار اثر پذیرفتند. روسیه در همسایگِی ایران بود. از اوایِل سدهٔٔ بیستم 
اندیشهٔٔ چِپ انقالبی در این کشور گسترش یافت و پس از قیامِ 1905 عمق یافت و در سال 1917 نظامِ انقالبی، و در واقع امپراتوری نوین، تحِت عنواِن 
" اتحادِ جماهیرِ سوسیالیستِی شوروی" استقرار یافت. تشکیِل حزِب "همِت" باکو و در پِی آن ظهورِ " اجتماعیون ـ عامیون" ) سوسیال ـ دموکرات ها ( در 
ایران به گسترِش فکرِ چِپ انقالبی کمک کرد. پیروزِی انقالِب شوروی، این اثرپذیری را کامل کرد. پس از آن با تشکیِل گروهِ 53 نفر و حزِب توده، چپ 
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در ایران تقویت شد. در دههٔٔ چهل و پنجاه انقالبیوِن چپ و مارکسیسِت روسی و چینی و کوبایی با قهرمانی ها و نیز آموزِش ایدئولوژیِک فکرِ مارکسیستی 
در میاِن جوانان، جریاِن فکرِی انقالبی را به اوج رساندند.

3. سیاسی شدِن بخشی از روحانیون و مسلمانان : با جنگ های ایران و روس و ورودِ شماری از مجتهداِن ایران و عراق، فکرِ سیاسی و جهادی در عده ای 
از روحانیون پدید آمد و پس از آن توسعه پیدا کرد و در جریاِن 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 دههٔٔ چهل و پنجاه با ظهورِ رهبرِ روحانِی سازش ناپذیر و انقالبی، یعنی آیت الله خمینی، 
بارِ دیگر حوزه های علمیه و غالِب روحانیون واردِ کارزارِ سیاسی شدند و سرانجام با پیروزِی انقالِب اسالمِی 57، روحانیِت شیعِی ایران در جایگاهی استثنایی 

قرار گرفت و برای نخستین بار موفق به تأسیِس حکومِت دینی ـ روحانی شد. منابِع فکری و ایدئولوژیِک روحانیاِن انقالبی عبارت است از :

الف( سنِت سیاسِی دیریِن شیعی که به ویژه دکتر شریعتی با هنرمندِی تمام آن را احیا کرد.

ب( اندیشهٔٔ نویِن انقالبِی غربی که از کاناِل روحانیاِن مشروطه خواه ) خراسانی، نایینی، طباطبایی و بهبهانی ( و دیگر روشنفکران به روحانیاِن متأخر 
انتقال پیدا کرد.

پ( رواِج افکارِ چِپ مارکسیستی که از ُطُرِق مختلف و غالباً غیرِ مستقیم ) از جمله چریک های مسلمان ( به روحانیاِن انقالبی ) به ویژه طالِب جوان ( 
راه یافت؛ به ویژه ادبیاِت چپ در محافِل مذهبِی انقالبی بسیار اثرگذار بود.

اگر از ظواهر و الیه های زِبَریِن شعارها و ایدئولوژی های مذهبی یا مارکسیستی عبور کنیم و به مبانِی زیرین توجه کنیم، به نظر می رسد فکرِ مشترِک 
تمام اندیشه های انقالبی نوعی مونیسم بوده است؛ یعنی عمومِ انقالبیون در ذهن و طرِح آرمانی و یوتوپیِک خود، نظامِ اجتماعِی عدالت محوری را در نظر 
داشتند که از یک ساختارِ طولی و هرمی برخوردار است؛ هرمی که در رأِس آن رهبرِ انقالبی تحِت عنواِن پیشوا یا گروهِ پیشتاز یا سازمان و تشکیالت 
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انقالبی قرار داشت و توده ها را به انقالب می خواند و انقالب را به پیروزی می رساند و آنگاه نظامِ انقالبی را مستقر می کرد و در سایهٔٔ چنین نظامی ) حداقل 
تا مدتی ( آرمان های انقالب ) عدالت، آزادی، نفِی استثمار، طردِ استعمار، ریشه کنِی استبدادِ وابسته و... ( و حاکمیِت خلق در یک رونِد تند و رادیکال و 

معطوف به تغییر ساختارها محقق می شد.

الگوی رهبری، همان تئورِی "حزِب پیشتازِ" لنین بود که گاه "سانترالیسِم دموکراتیک" خوانده می شد؛ یعنی رهبرِی متمرکز اما دموکراتیک. در این 
تفکر و در شرایِط انقالبی و حکومت برآمده از انقالب، دموکراسِی پارلمانی و مشارکِت سیاسِی توده ها و تشکیِل احزاب و انتخابات و مراجعه به آرای عمومی 
جایی نداشت. در این دیدگاه مشارکت خلقی است، اما به شکِل توده ای و پوپولیستِی آن. قرار بود که حزِب پیشتاز و حکومِت انقالبی، عدالت را تحقق 
بخشد و توده ها را برای گذر از مرحلهٔٔ گذار و ورود به عصرِ دموکراسِی مستقیم آماده کند و به تعبیرِ شریعتی "دموکراسِی راس ها" را تبدیل به "دموکراسِی 
رای ها" کند. در واقع هدِف اصلی همان رهایِی مردم و آزادِی خلق از اسارِت استثمار و امپریالیسم و استبدادِ طبقاتی بود و ابزار و شیوه مهم نبود و لذا به 
هر شکِل ممکن و از هر راهِ آسان تر و کوتاه تر می بایست به هدف رسید. "هدف وسیله را توجیه می کند" در بطِن چنین اندیشه ای زاده شد. گرچه بسیاری 

) از جمله دین داران ( بارها این سخن را محکوم کرده و آن را نادرست و ضِد اسالمی دانسته اند، اما خود در عمل اکثراً چنین کرده اند و می کنند.

چنان که گفته شد، مونیسم، هم ریشه در سنِت کهِن شرقی و ایرانی دارد و هم برآمده از بخشی از دست آوردهای مدرنیته و عصرِ مدرِن غرب است. 
تاریخِی  عرفاِن  و  تصّوف  به ویژه  و  اسالمی  توحیِد  و سپس  زرتشتی  نخستیِن  یکتامحورِی  اندیشهٔٔ  و سپس  ایرانی  کهِن  بسیار  روزگاراِن  زروانی اندیشِی 
ایرانی ـ اسالمی در مقابل با عوامِل بینشی و خصلتی و اجتماعی و سیاسِی دیگر به گونه ای رقم خورد که نظام های دینی ـ استبدادِی ساسانی و صفوی و 
قاجاری و پهلوی متعین شدند و در نظامِ والیی و آمرانهٔٔ "هرمی شکِل" خود، تکثر و دگراندیشی را به رسمیت نشناخته و در عمل نظامِ مونیستِی خداساالر 
و "موبد ـ شاهی" جای پلورالیسم را تنگ کرد. به عبارتی، فکر یکتامحورِی کهِن شرقی ـ ایرانی با توحیِد اسالمی توأم شد و آنگاه اندیشهٔٔ وحدِت وجودِی 
تنِد صوفیانه برآن افزوده گشت. در سدهٔٔ اخیر، مونیسِم فلسفی و سیاسِی مارکسیسِم غربی و شرقی نیز با آن پیوند خورد و البته همراه با مقتضیات و 
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ضرورت های اجتماعی و تاریخِی دیگر نوعی از انقالبی گری و در نهایت رفتارِ انقالبِی ویژه را پدید آورد که در دوراِن پس از انقالب دیدیم و می بینیم.

واقعیت این است که فقط یک گروه نبودند که در سپیده دمِ انقالب، اندیشهٔٔ انحصارطلبانه و تمرکزگرایانه داشتند و خود را محورِ انقالب و رهبرِ نظامِ 
انقالبی می دیدند و هر نوع پلورالیسم را نفی کرده و از همه اطاعت می خواستند، بلکه انقالبیوِن چپ و راست و مذهبی و غیرمذهبی با شدت و ضعف عموماً 
چنین بودند. " اندیشهٔٔ حذف" اندیشهٔٔ بنیادی و رایِج اغلِب گروه ها و سازمان های سیاسی و انقالبِی عصرِ انقالب بود و البته هنوز هم به شکِل پنهان تر و 

ضعیف تری وجود دارد.

همه به یاد داریم که در سالیاِن نخسِت پس از انقالب، "قاطعیت" شعارِ عام و فراگیری بود که مردمان و گروه ها از مسؤوالن می خواستند و چنان که 
در عمل می دیدیم، قاطعیت نیز غالباً به معنای حذِف مخالف و دگراندیش و گاه قاتلّیت و محوِ دشمان بود. البته این نوع قاطعیت پیش از این در انقالِب 

فرانسه و شوروی و چین و کوبا و الجزایر و عراق و سوریه و مصر و... اعمال شده بود و الگوی انقالبیوِن ایران شمرده می شد.

به لحاِظ معرفتی، اندیشهٔٔ بنیادین و مشترِک تمامِ گروه های انقالبِی عصرِ انقالب ـ مذهبی و غیرِ مذهبی ـ همان آنتولوژی و ایدئولوژِی هرمِی مونیستِی 
انقالبی بود که در اندیشهٔٔ اسالمِ انقالبِی روحانی از حاکمیِت الله آغاز می شد و به پیامبر منتقل می شد و پس از آن به اماماِن منصوب و منصوص و در نهایت 
حاکمیِت انتصابی و الهی به فقیهان و نواِب عامِ امامِ غایب می رسید و مردمان فقط می بایست ولی و نایب را کشف کنند و با رأی و بیعِت خود نیابِت عامه 

را به نیابِت خاّصه تبدیل کنند و به عبارتی به مشروعیِت آسمانِی قدرت، جامهٔٔ مقبولیت و تعّین بپوشانند.

در ایدئولوژِی چِپ مارکسیستی نیز ماتریالیسِم تاریخی و دترمینیسم به مثابٔه خدا، والیِت خود را به رهبرِی حزِب پیشتاز و سازماِن انقالبی می دهد 
و خلق ها چاره ای جز اطاعِت مطلق از رهبرِی خلقی ندارند و پیش از پیروزی و پس از آن باید " استبدادِ پرولتاریا" را گردن نهند تا از اسارِت استبدادِ 
بورژوایی و سرمایه داری و استثمارِ طبقاتی و امپریالیسِم جهانی نجات پیدا کنند. در این مونیسم، جای کثرت گرایِی فکری و سیاسی و حزبی و حاکمیِت 

ملی و دموکراسی و دگراندیشی کجاست؟
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بنابراین از چنان تفکری، همان اعمال و رفتاری دیده می شود که دیدیم و همان حذف ها و خشونت هایی پدید می آید که آمد. اندیشهٔٔ واحد و همانند، به 
رفتارِ همانند منتهی می شود، هرچند تحِت عناویِن مختلف باشد و حتی اگر از جهاِت دیگر ـ تحِت عنوان با خدایی و بی خدایی یا چپ و راست یا مذهبی و 
المذهب ـ با هم به معارضه برخیزند. اصوالً هر اندیشهٔٔ انحصارگرا و معتقد به حذف، دیگری ) غیر ( را تحمل نمی کند و اگر این دیگری، خود نیز، مونیست 
و معتقد به حذف باشد، رقیِب خطرناک شمرده خواهد شد و هرگز تحمل نمی شود. اصوالً دو انحصارطلب که هرکدام خود را محق و حِق کامل و مخالف 
را باطِل مطلق می شمارد، هرگز نمی توانند با هم کنار بیایند و در نهایت یکی باید به هر قیمتی کنار برود تا جا کامالً برای رقیب باز شود. شاید داستاِن 

مونیسم و پلورالیسم همان جملهٔٔ معروِف سعدی باشد که: "هفت درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند".

واپسین کالم این که اوالً، به تأکید باید گفت که تمامِ رفتار و حوادث و جدال های انقالبِی پس از انقالِب ایران ) ماننِد دیگر انقالب ها ( را نمی توان 
فقط به تفکر و معرفت و ایدئولوژی نسبت داد و بلکه شاید بتوان گفت عوامِل دیگر از جمله ضرورت ها و به ویژه جاه طلبی ها و انگیزه های شخصی، سهِم 
مهم تری داشته اند و ثانیاً؛ تحلیِل عامِل معرفت در خشونت های انقالبی و حتی افکارِ پلورالیستی و دموکرات هرگز بدان معنا نیست که انقالبیون اساساً و 
ایدئولوژیک مان، اعتقادی به دموکراسی و آزادی نداشته اند و برای همیشه آن را نفی می کرده اند، تا آن جا که اطالع دارم و آثارِ مکتوب نیز نشان می دهد، 
روشنفکراِن انقالبی و حتی سازمان های چریکی و نظریه پردازاِن انقالبی، عموماً دموکراسی را باور داشتند و مدعی بودند برای تحقِق رهایِی خلق از هرنوع 
استبدادی مبارزه می کنند، اما اشکاالِت دیگر ) از جمله اندیشهٔٔ مونیستِی یک بُعدی و ادعای رهبرِی انحصارِی خلق و خود را نوِک پیکاِن تکامل دیدن و 
اشتباهاِت استراتژیک و... ( سبب شد که رفتارهای ضِد دموکراتیک و خشن از آنان سرزند و به حذِف دیگران اقدام کنند. از لغزش های معرفتی و استراتژیِک 
دیگر این بود که بسیاری توجه نداشتند که شیوهٔٔ رسیدن به عدالت و آزادی به اندازهٔٔ هدف مهم و اثرگذار است و لذا نمی توان با شیوه های استبدادی و 

حذف به دموکراسی و عدالت رسید.


	exit_button: 
	Page 1: Off

	full_button: 
	Page 1: Off

	home_button: 
	Page 1: Off

	next_button: 
	Page 1: Off

	prev_button: 
	Page 1: Off

	search_Button: 
	Page 1: Off

	print_Button: 
	Page 1: Off



