
  سرنوشت آزادانديشی در جامعهء توحيدی
  

توحيد که "يک چيز پرستی" و " يک چيز دوستی" و " تسليم محض به يک چيز بودن" است، يک نوع " تحوش و بربريت 
  و بدويت احساسی و عاطفی" با خود می آورد.

، يک فقر و در ضمن توحش قدرت عاطفی با فقر عواطف و زندگانی درونی و اجتماعی همراه است. توحيد از لحاظ عاطفی
  است... 

  درفرهنگ ايران، مهرورزيدن انسانهای گوناگون به همديگر ايجاد وحدت ميکند نه « ايمان به يک خدای خالق ».
  فرهنگ ايران، توحيد را نمی پذيرد بلکه استوار بر« سه اصل متمم هم » هست: 

  کثرت ( گوناگونی) -١
  ابتکار ِهمآهنگسازی خود -٢ 
  وحـدت -٣ 

  
  وچهر جمالیمن
  

در جامعهء و فرهنگ اسالمزدهء ايران، بعض مفاهيم هست که بدون آنکه هرگز حالجی شود، گواريده و درک و فهم شود، 
آنچنان در اليه های اذهان مردم رسوب يافته و ته نشين و سنگ شده که بسيار سخت و دشوار است بتوان جهت ارائه فهمی 

  يکی از اين مفاهيم توحيد و يکتاپرستی است.د. متفاوت و دگرگونه به آن نزديک ش
  

در عرصهء فکری و انديشه ورزی جامعهء ما، تاکنون بسيار کم به اين واقعيت پرداخته شده است که توحيد و يک چيز 
پرستی به رغم باور عمومی که بخش بزرگ آن ساخته و پرداختهء مرجعيت های مذهبی بوده است، در حقيقت يک ضدارزش 

اساساً مقوله ايست که به پس از مرگ تعلق دارد و پس از به خاک پيوستن و يکرنگی و يکی شدن با ذرات  وحيداست. ت
عالم معنا می يابد و با مرگ متحقق می شود، لذا توحيد و يکتا پرستی و يک چيزپرستی، در همين دنيا و در زندگی از انسان 

  های توتاليتر و توده گراست. نظامها جنازه می سازد. جنازه های متحرکی که ايده آل 
  

توحيد در عين حال کلمه ای است که در ذات خود، در برابر و در ضديت با هرگونه تنوع و تفاوت و تکثر و جوهر وجود 
کثرت گرای فرد انسانی معنا می يابد. در جامعه توحيدی، تغيير در هر زمينه ای و هرقسم نوآوری به نام بدعت سرکوب می 

 اصطالحی نيست که در حوزهء دين و مذهب بکار رود، بلکه در جامعهء توحيدی دامنهء بدعت تا صرفاً  شود. بدعت
خصوصی ترين مسائل مانند تغيير رنگ لباس و نوع آرايش مو هم گسترش پيدا می کند. در جامعهء توحيدی هدف نفی هويت 

  فرد است.
*  

و هم عبدالعلی بازرگان در جوابيه ای که برای محسن   م خودطی دو سه ماه گذشته هم ميرحسين موسوی در بيانيه هجده
کديور نوشته بود، دربارهء مقوله ای بنام " توحيد" افاضاتی فرموده اند که متفاوت از زوزه هايی نيست که کفتارهای اسالم 

نظری و نگاهی  هرگاهو دشمنان الهی آزادی و آزادانديشی از چهارده قرن به اينسو در پهندشت اين تاريخ سرداده اند و 
متفاوت از سوی آزادانديشان ابراز شده با انگ الحاد و با تکفير، به شدت و با خشونت تمام توسط همين اسالم پرستان و 

  حافظان بيضهء اسالم سرکوب شده است. 
  

و خواهی ميرحسين موسوی در آن بيانيه که مقصود از آن منشورسازی برای جنبش سبز و به هدف مصادرهء جنبش آزادي
انحالل رنگين کمان جنبش در شال سبزسيدی بود، از « حاصل جمع خردهای مختلف و مبتنی بر نظام عقالنيت توحيدی» و «  

خرد جمعی توحيدی» سخن می راند و عبدالعلی بازرگان می فرمايد که:" راه نجات در توحيد کلمه و کلمه توحيد خالصه 
  گردد."(*)می
  

زمان و شرايطی بيان می شود که واقعيت و ويژگی اصلی و گوهر جنبش آزاديخواهی ِ ملت  حال و طرفه اينکه اين سخنان در
 -ايران نه از قضا و نه اتفاقاً، که کامالً آگاهانه و هوشمندانه بر نفی جامعهء توحيدی و انکار تک صدايی و مناسبات شبان

ر تمامی عرصه های زيست اجتماعی، بر نفی يران درمگی استوار است. اساس و بنيان انديشگی ِ خيزش کنونی مردم ا
  قرار گرفته است. -از سلطان و رهبر و پيامبر و امام و آيت هللا تا خوِد خدا -هرگونه مرجعيتی بيرون از فرد 

  
بدون شک مقصود از «عقالنيت توحيدی» خرد و عقالنيت انتقادی نيست، بلکه عقل اسالمی، عقل تابع و حداکثر همان عقالی 

به زانوی شتر می بندند تا از حرکت باز ايستد. يا همان عقالی است که عربها به دور سر خود می پيچند که می توان ست که ا
  گفت بگونه ای سمبليک، بر خرد خودانديش خود افسار می زنند.

  
از ناآگاهی و » نشان عقالنيت توحيدی، عقلی است که در توحيد، تعطيل می شود. دم زدن از چيزی بنام« خرد جمعی توحيدی

  جامعه) در فرهنگ ايران است.  -نافهمی عميق گوينده نسبت به مفهوم خرد و نيز مفهوم جمع(مردم
  اساساً توحيد موضوع مدنظر قدرت هاست. جامعهء انسانی و افراد به خودی خود و در طبيعت خود بدن



رگ و حذف خود از هستی نيستند. شکلی و مبال توحيد و يک چيزپرستی و يکتاپرستی و تک رنگی و يک شکلی و بی 
توحيد به معنی نفی توامان خرد( از خود انديشيدن و از خود ميزان و سنجه بودن) و نفی جامعهء انسانی که در همپرسی و  

 هم انديشی و انجمن همهء انديشه ها و آرا اتفاق می افتد، هردو باهم است. گلهء گوسفندان مظهر و نماد و نمونهء شاخص و
  تمام نمای جامعهء توحيدی است. يک گوسفند، يک موحد به معنی دقيق اسالمی است.روشن و 

  
  منوچهر جمالی، فيلسوف معاصر، می نويسد:

  " حقيقت توحيدی ... هميشه ختم کننده است. دعوی عقلی و روحی را می بندد و متوقف می سازد…
انشين " جهاد عقايد" بکند. جهاد برای عقيده، در کار" را جتالش دموکراسی به اين هدف است که " تصادم و مبارزه اف 

دشمن، اهريمن می بيند. عقيده ديگری، هميشه دروغ يا پوشاننده حقيقت است. جهاد عقيده، به هدف توحيدی ساختن جامعه 
دی". يعنی " يک عقيده ساختن تمام جامعه" است. دموکراسی می خواهد " جامعه تفاهمی" بسازد نه " جامعه توحي

راسی نمی خواهد همه را به يک عقيده و ايدئولوژی و دين در آورد يا نگاهدارد، چون نگاه داشتن مردم به يک دموک
  ايدئولوژی نيز يک عمل جهادی و پرخاشگرانه و قهرآميز است... 

  
ازيک تخم باشد، همه درفرهنگ ايران، توحيد و شرک، دو انديشه متضاد باهم نبودند. « شرک » که تعدد شاخه ها( خدايان) 

روئيده اند، و همه ازيک شيرابه، تغذيه ميشوند. شرک را برضد توحيد دانستن و آن را گناه کبيره شمردن و دارنده چنين 
انديشه ای را مهدورالدم شناختن، درفرهنگ ايران، زاده از بيخردی و ضد حقيقت بود. خدا يا اصل، هم واحد و هم گوناگون 

  تاريکند و هنگامی پديدارشدند، کثير و متنوع هستند."(پايان نقل قول) تا واحدند،بود. خدا و حقيقت، 
*  

تمامی نظام های توتاليتر برای ساختن جامعه ای توحيدی تالش می کنند. به بيانی ديگر، ايجاد جامعهء توحيدی رسيدن به 
وی و ناسيونال سوسياليست های جماهير شورمرحلهء آرمانی و ايده آل نزد رژيم های توتاليتر است. استالين های اتحاد 

هيتلری نيز برای استقرار جامعه ای توحيدی کوشش می کردند. ساختن جامعهء توحيدی ملزوماتی دارد. برای ساختن 
جامعهء توحيدی در هر زمان و مکان و شرايطی، به گوالک و آشويتس و بام مدرسهء علوی و اوين و گوهردشت و 

  بود. ست و خواهدکهريزک نياز بوده و ه
  

در جامعه ء توحيدی و چنانکه از طرف کارگزارن حکومت اسالمی بنام جامعهء تقوايی نيز تبليغ می شود، هدف مراجع  
مذهبی و سنتی و دستگاه های قدرت، سلب توان شناسايی و توضيح جهان از فرد و انحصار آن به ايدئولوژی و مکتب و 

ابل جامعهء مدنی است. در جامعهء توحيدی همانند جوامعی که تحت ی نقطهء مقمذهب و مرجع می باشد. جامعهء توحيد
نظامی تمامگرا اداره می شود، کوشش می شود تا همهء قلمروهای زندگی عمومی و خصوصی تحت کنترل قرار گيرد. منتها 

زان که توتاليتاريسم نظريه پردادر جامعهء توحيدی اسالم، اين عمل توسط مؤمنان و بطور خودکار انجام می پذيرد. اين باور 
« حقيقی» را انقياد ارادی می شناسند، بر رفتار مؤمنان که هم شخصاً تن به انقياد می سپارند و هم با عمل به وظيفهء  

  ايمانی و شرعی خود، موجبات خفقان در جامعه را فراهم می آورند کامالً منطبق است.
  

درونزا است و کنترل شديد فرد و نفی و انکار آزادی و آزاد انديشی  سيستماتيک فرد امریدر جامعه توحيدی اسالم، مراقبت 
و اراده و اختيار فرد الزاماً از مجرای نظام سياسی و نهادهای رسمی قدرت اعمال نمی شود. اگرچه قدرت ها و نظام های 

باورها و معتقدات مردم از خفقان درونزای  سياسی به ظاهر سکوالر در جوامع اسالمی، با سکوت و به بهانه احترام به
  جامعهء مسلمانان به نهايت سود می برند.

  
اسالم در درونهء خود مکانيزمی بسيار مؤثر و خودکار بنام« امر به معروف و نهی از منکر» تعبيه نموده که موجب رشک 

و نهی از منکر» نزد مؤمنان، برای کنترل  کارگزاران نظام های توتاليتر است. با وجود فريضه و تکليِف « امر به معروف
عمومی ديگر هيچ نيازی به استخدام در آوردن هزاران خبرچين و جاسوس و مأمور انتظامات و اتالف هزينهء هنگفت  

نيست. هر تغيير و تفاوتی بالفاصله از سوی مؤمنين با موازين شرع و مبانی اسالم مورد ارزيابی قرار گرفته و تکليفش 
شود. بخوبی هم آگاهيم که در جامعهء اسالمی عرف نيز درواقع همان شرع است و اين شرع است که معروف و روشن می 

منکر و مصاديقش را تعيين و تعريف می کند. در جامعهء اسالمی هر پديدهء و ارزش و امور عرفی، پيش از شکل يافتن و 
ن اسالم گواريده شده و سپس تفالهء مسموم آن بصورت پيش از آنکه در پيشخوان جامعه قرار بگيرد، توسط معدهء متعف

عرفی که شرعی شده و تهی از محتوايی انسانی است يا دست کم به خرافه و موهومات ماورايی آغشته و آلوده گشته به  
علما و جامعه عرضه می گردد. بطوريکه هيچ اثری از اراده و انتخاب انسان در آن پيدا نباشد. اين عمل همان چيزی است که 

  فقها و کفتارهای اسالم عنوان «اجتهاد» به آن داده اند. 
  

اگر مبارزه با آزادی و آزادانديشی را هدف و آماج نظام های تامگرا و نيز ترور را به عنوان مؤثر ترين وسيله و از سويی 
رور به معنی دقيق کلمه، يعنی ويژگی و خصيصهء اصلی ِ توتاليتارسم برشناسيم، آنوقت خواهيم ديد که در جامعهء اسالمی، ت 

وحشت پراکنی، پايه های هستی و حيات جامعهء توحيدی و تقوايی را شکل داده و استوار می دارد. اين مهم همواره با 
همکاری و همدستی آخوندها و علما و آيت هللا ها... و لشوش و اراذل و اوباش و فرومايه ترين و پست ترين اقشار جامعه 

  صورت می گيرد.



  
افزون بر ترور آشکار و قتل و نابودی آزادانديشان که با تکفير و فتوا و حکم ارتداد و مهدورالدم شناختن آزاد انديشان 

پيوسته جريان دارد، هر فرد مؤمنی نيز با رفتار تهاجمی و طلبکارانهء خود، دائماً در حال کنترل ميزان ايمان افراد جامعه  
افراد در جامعهء اسالمی مستقيماً نشأت يافته از آموزه های قرآنی و کالم خشونت بار و  است. تجاوز به حقوق و آزادی های

  تهديدگر و قهرآميز هللا حتا در رحمانی ترين آيات قرآن است.
  

ی نيروی خود را بيشتر از هر منبع قابل تصوری در نظام های همچنين در جامعهء توحيدی اسالم، سرکوب آزادی و آزادانديش
در واقع از کالم رهبران و راهنماهای معصوم و مصون از خطا و پيشوايان مرده و زندهء مذهبی که روايت و حديث  ر،توتاليت

خوانده می شود اخذ می کند. کالم معصوم همچون پتکی سنگين بر سر هر آزادانديشی پيوسته فروکوفته می شود. قداست و 
ت رئيس يک حزب و يا رهبر نظام توتاليتر در اختيار مؤمنان جهت درمعصوميت امامان و رهبران مذهبی قدرتی فراتر از ق

  سرکوب آزادانديشان قرار می دهد.
  

تهی کردن وجود فرد از وجدان انسانی و اخالل در درک و ارتباط طبيعی او با همنوعان از يکسو و با واقعيت از سوی ديگر 
سنگسار و قصاص و اعدام در مأل عام، از ديگر ويژگی  ندو همچنين همدستی و شراکت توده ها در جنايت های شرعی مان

های جامعهء توحيدی اسالم است که همانندی هايش را در برنامه های نظام های ايدئولوژيک و توتاليتر و توده گرا می توان 
  مشاهده نمود.

  
  :سدمنوچهرجمالی، فرزانهء ايرانزمين، در بارهء ويژگی های جامعهء تقوايی و توحيدی می نوي

" جامعه اسالمی و حکومت اسالمی، چون جامعه تقوائی و حکومت تقوائی هستند، ابقاء و اجرای تقوا، ايجاب جبر و قهر " 
هر فردی بر فرد ديگری" را می کند، و اين جبر و قهر در جامعه که از طرف افراد جامعه عليه يکديگر به کار برده می 

ر" خوانده می شود. وجود و بقاء "جامعه سازمان يافته براساس تقوا" را، اين نکشود، به نام " امر به معروف و نهی از م
جبر و قهر فردی بر همديگر تأمين می کند. افراد در اثر جبر ورزی و قهر ورزی به همديگر، در اجراء تقوا مجبور و 

بلکه مجاز به اِعمال قدرت جبر و ، مقهورند. انسان به زور، متقی است. هر فردی نه تنها ديگری را کنترل و قضاوت می کند
قهر است تا ديگری را متقی نگاه دارد. امر و نهی سفارش و نصيحت و اندرز و انتقاد نيست. امر و نهی، هر دو " امر"  

  است. همان امری که اراده جاهل را بايد خم کند. همان امری که انسان بايد مجسمه اش بشود.
  

بترساند و عذاب بدهد. جبر و قهر اجتماعی، يک واقعيت زندگانی روزانه جامعه  را هر کسی می تواند و می بايد ديگری
اسالمی است ( يا بايد باشد). همه ناظر و قاضی و منذر و معذب اخالقی همديگرند. برای استوار ساختن تقوا، مردم نبايد تنها 

از خدا" و " ترس از حکومت" در نظام اخالقی رس از خدا و حکومت بترسند، بلکه بايد از همديگر نيز بترسند، محمد به " ت
  اجتماعی قناعت نمی کند، بلکه " ترس افراد از همديگر" را نيزالزم دارد…

  
جامعه تقوائی محمد، بدون اين ترس همه جانبه نمی تواند وجود داشته باشد. تنها جبر و قهر از باال به پائين ( از حکومت به  

ميان افراد در اجتماع، آن جبر و قهر را تکميل می کند. نه تنها در عالم سياست، سلب قهر مردم) کافی نيست، بلکه جبر و 
آزادی می شود و رابطه حکومت و ملت، رابطه ای ضد آزادی می شود، بلکه در عالم اخالق نيز سلب آزادی می گردد. تقوا 

ی گردد. انسان ها همديگر را برده و بنده لی مکه متکی به ترس در جاهل است، اساسا ً يک اخالق تحميلی است. دين، تحمي
همديگر می سازند. جبری از جبر اخالقی بيشتر صدمه به آزادی و روح انسان نمی زند. اساس هر جبری، جبر فکری و جبر 

 اخالقی است. در خود کلمه " تقوا"، اين تحميل و جبر و قهر مضمر است. اما انسان جاهل، ايجاب " جبر عقيدتی و فکری"
جبر اخالقی" را می کند. حکومت، تنها در عرصه روابط سياسی و اقتصادی و اجتماعی، جبر و قهر نمی ورزد، بلکه  و "

حکومت در آغاز و در اساس، نقش " هدايتی" دارد. حاکم، " هادی" است. از اين رو حکومت، تکليف دارد " اجبار عقيدتی 
قيدتی و فکری" بورزد. جهاد چه در درون بر ضد رفض و بدعت و هر عو فکری" بر جامعه بکند همچنين تکليف دارد " ق 

  منافق، چه در خارج جامعه بر ضد کفر و شرک، همين اعمال قهر عقيدتی و فکريست."( پايان نقل قول)
  
  

جامعهء توحيدی و تقوايی در حقيقت همين« دشت بی فرهنگی ما»ست که مجاهدان و جهادگران و ساير گرازهای اسالم 
شخم زده اند و آخوندها و علما و فقها و اخيراً هم اسالمفروشان فکل کراواتی، بذر جهل و دروغ و خرافه و  نش رازمي

  خفقان و عزاداری و سياهی و مرگ بر آن افشانده اند. جامعهء توحيدی، جامعهء جنازه هاست.
siamakmehr@yahoo.com  
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  است» نقل شده.
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