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هدیـه: هزار تومـان

شماره کارت: 6037991899536811  
به نام خانه طالب جوان قم

از محراب مسجد تا محراب دانشگاه/فرهاد نقدی

ازآبرویش مایه گذاشت/ حشمت اهلل عزیزی

ابوذر انقالب/ قاسم تبریزی 

همان نظر آقای طالقانی صحیح است/ طاهره رشیدی

پویشی برای ترسیم سیمای »طلبه عصـر انقالب« 

انقالبی بود و
 انقالبی ماند

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای ستاد نکوداشت آیت اهلل طالقانی

نگذارید نسبت های واقعی ایشان با انقالب تبدیل شود به نسبت های غیر واقعی

کرد؛ ایشــان هــم بی اعتنا نشســته بود و به  دو بــار ســه بار تکرار 
نظــرم شــاید ایــن را هم گفت: خــب من را که می شناســید، من 
محمود طالقانی ام! یک آدم اینجوری ای بود، یعنی آدم مبارز، 
متکــی بــه نفــس، دارای اعتماد بــه نفس، متکی بــه خدا. این 

یکی از ابعاد آقای طالقانی.
ایــن هم ناشــی از ایمان بود. ایشــان واقعًا مؤمــن بود. آن وقت 
همیــن ایشــان، در مقابــل امــام تواضــع می کردند. مــن تواضع 
ایشــان را در مقابــل امــام دیــدم، هــم در غیــاب امــام، هــم در 
کــه آقای  گفتند  حضــور امــام. در غیــاب امــام ایشــان بــه بنــده 
که به نظر آدم نشــدنی  گاهی یک حرف هایی می زند  خمینــی 
می آیــد، بعــد می بینیم واقعًا شــد، ایشــان بــه یک جایی مّتصل 
است! یعنی برداشت آقای طالقانی این بود -به این مضمون، 
حــاال عین عبارت ایشــان یادم نیســت- می گفــت از یک جایی 
به ایشــان خبر می رســد، به یک جایی ایشــان مّتصل است. در 
حضور امام هم من دیده بودم، ایشان کمال تواضع را در مقابل 
امــام می کردنــد؛ ایــن آدمــی که آن جــاه و جالل آن دســتگاه ها 

برایش صفر بود و هیچ نبود، در مقابل امام تواضع می کرد.
یــک بعــد دیگــر آقــای طالقانــی که بــه نظر مــن نبایــد فراموش 
بشــود، صفــای ایــن مــرد بــود. بــه قــدری ایــن آدم بــا صفــا و 
کــه انســان از این همه  رو راســت و در معاشــرت ها صــادق بــود 
زاللــی حیــرت می کــرد. آدم زاللــی بود آقــای طالقانــی. هیچ در 
قید و بند و مالحظات و ]این ها نبود[؛ نه مالحظات آخوندی، 
نــه مالحظات روشــنفکری، نه مالحظات مبارزاتــی -چیزهایی 
وجــود  آدم  ایــن  در  مطلقــًا  ببندنــد-  خودشــان  بــه  حــاال  کــه 
نداشــت؛ صــاف، روشــن. انســان ]وقتــی[ می نشســت پهلــوی 

آقــای طالقانــی اهــل فکــر نــو بــر محــور 
دیــن و بــا تمرکــز بیشــتر بــر روی قــرآن 
ایشــان  یعنــی  ]بــود[؛  نهج البالغــه  و 
همــه ی  لکــن  بــود.  اینجــوری  اصــاًل 
ُبعــد  طالقانــی  آقــای  شــخصیت  ابعــاد 
روشنفکری دینی نیست. یک ُبعد مهم 
ُبعــد مبــارزه اســت. خیلی هــا روشــنفکر 
بودنــد اهــل مبــارزه نبودند؛ روشــنفکر دینی هــم بودند اهل 
مبــارزه نبودند؛ خب خیلی از روشــنفکرهای دینی اینجوری 
بودنــد ]امــا[ آقــای طالقانــی نه، اهــل عمل بــود؛ یعنی توی 
که با  میــدان بــود، احســاس درد می کــرد حقیقتــًا؛ این را مــا 
ایشــان معاشــر بودیم-رفــت و آمــد می کردیــم- می دیدیم، 
که آدمی اهل درد بود  محســوس بود در ایشــان، واضح بود 
کرد  کند؛ لذا تبعات مبارزه را هم قبول  و می خواست مبارزه 

]و به[ زندان افتاد.
مــن دادگاه تجدید نظر ایشــان، تــوی دادگاه بودم. در وقت 
تنفــس، مــن اول بار آنجا آقــای طالقانــی را از نزدیک دیدم. 
از دور ایشــان را می شــناختیم و اســمش را شــنیده بودیم اما 
از نزدیــک، مــن اول بــار آنجــا ایشــان را دیــدم. منــِش آقــای 
طالقانی توی این دادگاه اصاًل روحیه بخش بود؛ خوِد منش 
ایشــان. ایشــان توی آن دادگاه نشســته بــود، یک عصا هم 
گرفته بود، با بی اعتنائی تمام؛ رئیس دادگاه اســم  دســتش 
کنند؛  که بلند شــوند خودشــان را معرفی  متهمین را می آورد 
کرد؛ همــان طور  ایشــان نــه بلند شــد، نــه خــودش را معرفی 
نشســته بود! آن رئیس دادگاه هم یک سرلشــکری بود، هی 

ایــن مرد، واقعــًا روحیه می گرفــت؛ هم روحیــه ی مبارزاتی، هم 
روحیــه ی صفــا و رفاقــت و معنویــت و این هــا. این هــا در ایــن 
شــخصیت های برجسته، خوب اســت بزرگ بشود. ماها -غالبًا 
آدم هــا- مبتال هســتیم به یــک چیزهائی. ایــن آدم، آدم صافی 
بود، روراســت بود، بی شــائبه و بی شیله پیله بود. نتیجه ی این 
بی شــیله پیله بــودن ]هــم[ صراحتــش بــود، صراحــت در بیــان. 
کردید، این خطبه را نمی شــود  که شــما اشــاره  همان خطبه ای 
عــادی به حســاب آورد؛ این ها دائمًا می گفتنــد »پدر طالقانی«، 
اصاًل خودشــان را فرزندان او معرفــی می کردند، به عنوان »پدر« 
گیر نکند؟  که توی این رودربایستی  کیست  او را اسم می بردند. 
گیر نکند و برود آنجور  که توی اینجور رودربایســتی ها  آن آدمــی 
قــرص و محکــم تــوی خطبــه و موضِع بــه آن صراحــت و به آن 
شــّدت بگیــرد، کیســت؟ اینجــور آدمــی را آدم واقعــا بگــردد پیدا 
کنــد! مرحوم طالقانی اینجــوری بود. من بعد از همین خطبه ی 
ایشــان تلفن کردم؛ گفتم آقا من خواســتم از شــما تشــکر کنم به 
گفت بله، خیلی ها هم تلفن می کنند فحش  خاطــر این خطبه، 
می دهنــد بــه خاطر همین خطبــه! اینجوری بــود دیگر، تحمل 

می کرد، یعنی آدمی بود ]با[ یک روحیه ی اینجوری.
  شــخصّیت های ماندگار تاریخ از این جور فضائل در وجودشــان 
کرد.  کرد، شــناخت، معرفی  مســتتر اســت؛ این ها را بایســتی باز 
...آقای طالقانی واقعًا سزاوار و شایسته ی این است که از ایشان 
تجلیل بشود، احترام بشود؛ نگذارید نام ایشان فراموش بشود و 
خصوصّیات ایشان فراموش بشود و نسبت های واقعی ایشان با 
انقالب، تبدیل بشــود به نســبت های غیر واقعی؛ این ها را باید 

مانع بشوید و نگذارید. 
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بـارکــد
نـرم افزار
نشریه عهد

کــه ]وقتــی بــه[ درس  مــن یــک نوشــته ای دیــدم از ایشــان 
هــای علمــا و مدّرســین معروف نجــف می رفته، اشــکاالتی 
بــر هرکدام از این ها در یک مســئله ی قابل توّجهی ذکر می 
کند؛ انســان این جوری ای بود. ایــن از لحاظ علمی و فکر و 

مانند این ها.
از لحــاظ عملــی، آقــای حاج آقا مصطفٰی یک انســان انصافًا 
ممتازی بود؛ این مهم اســت. پســر کســی مثل امام خمینی 
]بــود[ -خــب ایشــان در قــم معــروف بودنــد؛ چــه قبــل از 
مرجعّیــت، چه زمــان مرجعّیــت- ]اّما[ یک ذّره نشــانه های 
آقازادگــی در حاج آقــا مصطفــٰی نبــود. امــام در اّیــام فاطمّیه 
چنــد روز، یــک روضــه ای داشــتند؛ حّتــی در منــزل امــام و 
روضــه ی امــام ]هم[ انســان، حاج آقــا مصطفــٰی را نمی دید 
کــه بیاید خودش را بچســباند به امام؛ با اینکه عاشــق امام 
گفــت؛ واقعــًا از آن پســرهایی بود که  بــود -کــه بعــد خواهم 
عاشــق پدرش بود یعنی واقعًا عشــق می ورزید بــه امام- اّما 
ُدوروَبــر امــام به صــورت آقازادگــی و ماننــد ایــن هــا، مطلقــًا 
ایشــان حرکتی نمی کرد. بعد که در ســال ۴۱ مبارزات شروع 
شــد، عصرها و سرشــب، منزل امام رفت وآمد فراوانی     می 
شــد و ما همیشــه و هــر روز مــی دیدیم حاج آقــا مصطفٰی َدم 
کمتــر آنجاهــا دیده می شــد، از  کــه  در نشســته؛ ایــن آدمــی 
وقتی مبارزه شــروع شــد از ســال ۴۱ در قضّیه ی انجمن ها، 
کرد و  مرحــوم حاج آقــا مصطفٰی هر روز آنجا حضــور پیدا می 

می نشست؛ یعنی َمِنش، َمِنش مبارزاتی بود.
کلمه مرحوم  از لحاظ سادگی وضع زندگی، به معنای واقعی 
حاج آقــا مصطفٰی، زاهد بود؛ از لحاظ لباس، از لحاظ رفتار، 
ک، از لحاظ رســیدگی به خانــواده؛ واقعًا آدِم  از لحــاظ خــورا
کــه مــا دیــده  ُمعــِرض از دنیــا و زاهــدی بــود؛ ایــن اواخــری 
بودیــم؛ آن دوره ی نجــف را من خیلی اّطــالع زیادی ندارم. 
گرایش سلوکی خوبی هم  تا دوره ی قبل از مبارزات، ایشان 
کــرده بود؛ یک توّجهاتی داشــت، اهل ذکــر و حضور و  پیــدا 

این حرف ها بود. این هم این جنبه ی دیگر ایشان.
و جنبــه ی دیگــر حاج آقــا مصطفٰی، شــجاعت او بــود؛ یعنی 
واقعــًا اینکــه امام فرمودند که امید آینده ی اســالم بود، این 
به خاطــر جامعّیــت ایــن آدم بــود؛ هــم از لحــاظ علمی، هم 
از لحــاظ تهذیــب نْفــس و مراقبــت از نْفس، و هــم از لحاظ 
که بخواهــد مرجع امور مــردم قرار  شــجاعت -یــک مرجعی 
بگیــرد، بایــد شــجاعت داشــته باشــد؛ بایــد بتوانــد مســائل 
کند، اقدام  که الزم اســت اقدام  جامعــه را بفهمد؛ و آنجایی 
کنــد- انصافــًا آقــای حاج آقــا مصطفــٰی )رضــوان اهلل تعالــی 

علیه( این جور بود.
ایشــان بشــّدت عالقه مند به امام بود؛ بشّدت! این را در قم 
که آمدند  خــود من دیده بودم؛ نجف هــم اّتفاق افتاده بود 
کردنــد؛ آن چنــان روی حفــظ حیثّیــت امام  بــرای مــن نقل 
گر چنانچه کسی اندک تعّرضی یا خدشه ای  حّساس بود که ا
کرد، حاج آقا مصطفٰی در مقابله  به شــخصّیت امام وارد می 
و مواجهه ی با او بی تاب می شــد و عکس العمل های تند و 

شدید نشان  می داد.
کنگــره بزرگداشــت آیــت اهلل ســّید  بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار دســت اندرکاران 
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مرحوم آقای حاج آقا مصطفٰی؟وضر؟ دو جا حقیقتًا درخشید. 
یکــی در اّول نهضت -در پانزدهم خــرداد- یکی هم در آغاز 
حرکت عمومی مردم؛ در آنجا با بلند شدن و رفتن به داخل 
کــه ]آن[ حرکــت عظیم را  صحــن مطّهــر حضــرت معصومــه 
کرد؛ در اینجا ]ســال ۵۶[  کار هدایت  ایشــان در واقع بــا این 
هــم با درگذشــت خود و با حادثه ی فقــدان خود، عواطف و 
احساســات ایــن اقیانوس را به حرکــت در آورد. در آن قضّیه 
]اّول[، البّتــه مــن آن وقــت قــم نبــودم، در آن روزهــا زنــدان 
بــودم؛ لکن آنجا حاج آقا مصطفٰی )رضوان اهلل علیه( نشــان 
که از لحاظ جنس و فلّز شــخصّیتی، نسخه ی دّوم خود  داد 
امام اســت؛ این را ایشــان واقعــًا نشــان داد. در آن حادثه ی 
عجیــب و در آن حملــه ی مأمــوران و حــوادث تهــران و قم، 
ایشــان بلند شــد رفــت در صحن قم و نشســت آنجا. بعضی 
از مبارزین و َشجعان جوان های قم مثل مرحوم حاج میرزا 
ابوالقاســم وکیلــی و مانند این ها هم آمدند ُدوروَبر ایشــان و 

کردند. مردم را هدایت 
مرحوم حاج آقا مصطفٰی انسان برجسته ای بود. اّواًل ایشان 

از لحــاظ ذهــن و اســتعداد علمــی، جــزو افــراد کم نظیــر بود؛ 
یعنــی ایشــان واقعــًا ]دارای[ یک اســتعداد برتــر و یک ذهن 
وّقــاد بــود. ایشــان درس هم خــوب خوانده بــود؛ می گفتند 
گاهی اوقــات تــا دو ســاعت از شــب آنجا  ایشــان در صحــن، 
کــه مــی رفــت منــزل و مشــغول  گعــده ]داشــت[- لکــن بعــد 
مطالعــه مــی شــد، از همــه ی آن کســانی که َاقرانــش بودنــد، 
ایشــان جلوتــر بــود؛ از همه شــان، هــم فاضل تــر بــود، هــم 

فهیم تر بود.
از لحــاظ جــرأت علمــی هــم ، همین جــور بــود؛ یعنــی آدم با 
جرأتی بود. من یادم نمی رود اشــکاالت ایشــان را ســِر درس 
کــرد؛ عقب  امــام؛ ایشــان ســِر درس اصــول امام اشــکال می 
کشید؛ تماشایی بود برخورد این  هم می نشست و فریاد می 
پــدر با پســر! حاال خود امــام در اصول یــک آدم مبنا برانداز و 
گشــت؛  مبنا  ســاز بود؛ یعنی ُدوروَبر حرف های دیگران نمی 
کرد؛ از جمله ی فقها و اصولّیینی  خود امام، مبنا درست می 
کــه صاحب مبانِی جمعی و جامع هســتند، یکی امام بزرگوار 
اســت؛ مثل بعضی از بزرگان دیگر، مثل مرحوم آخوند، مثل 
مرحــوم نائینی و امثال این ها؛ یعنی یک چنین شــخصّیتی 
که  کتــاب هایــی هــم  بــود؛ جــرأت علمــی اش زیــاد بــود؛ در 
کامــاًل پیدا اســت.  ایشــان نوشــته اســت ایــن معلــوم اســت؛ 

چــه  دارای  طالقانــی  اهلل  آیــت  جنابعالــی،  نظــر  بــه  عهـــد: 
ویژگی های خاصی بودند؟

که  مرحــوم آیــت اهلل طالقانــی از روحانیــون مبارز و مجاهــد بود، 
حرکت هــای سیاســی خــودش را تقریبــًا از اواخــر دوره رضاخــان 
شروع می کند، درس خواندن در حوزه و ارتباط با علمای وارسته 
ای نظیــر مرحــوم آیت اهلل میرزا محمــود زنجانی و البته پدر خود 

آیت اهلل طالقانی، از ایشان یک شخصیت مبارز ساخت.
که با  مرحــوم آیــت اهلل طالقانی یک شــخصیت فرهنگی نیز بــود 
کثر جریانات فرهنگی ایران ارتباط داشت. بحث امر به معروف  ا
و نهــی از منکر از ارکان اندیشــه های آیت اهلل طالقانی در معنای 
که بــه منکر سیاســی، فرهنگــی، اقتصادی و  کالن خــودش بــود 
اجتماعــی مــی پردازد و معروف هم از نظــر آیت اهلل طالقانی یک 

جامعه توحیدی مبتنی بر آموزه های دینی بود.
آیت اهلل طالقانی یک شخصیت مجاهد و مبارز بودند، بنابراین 
کربال و عاشورا و شخصیت امام حسین )ع( برای آیت اهلل طالقانی 
کردند  بســیار الهام بخش بود. و ایشــان از وقتی مبارزه را شــروع 
رویکرد انقالبی داشــتند، و تا زمان فوت و رحلتشــان این روحیه 
که در ابتدا رویکرد انقالبی  کردند. برخالف برخی از افراد  را حفظ 
دارنــد ولــی بعدًا دچار آالف و الوف می شــوند، یعنــی آالف و الوف 
که  کند. اما آیت اهلل طالقانی نشــان داد  گمراه می  دنیــا آن هــا را 
چــه در دوران پیــروزی و چــه قبــل از دوران پیــروزی، می شــود 
که ایشــان در  انقالبــی بــود و انقالبی ماند. اون حرکت نمادینی، 
مجلس انجام دادند و به جای نشستن روی صندلی روی زمین 
نشستند در واقع معنا داشت و این یک حرکت از روی تمسخر یا 
گر انقالبیون  لجبازی نبود و ایشان می خواستند نشان دهند که ا
کوچک بینی می شوند و دیگر نمی توانند  اســیر دنیا بشوند دچار 

کنند. نقش انقالبی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی خود را ایفا 
آیــت اهلل طالقانــی یــک روحانــی زمــان شــناس بودنــد، بنابراین 
کردند و  ح  که مارکسیســت ها ُبعد اقتصــادی را جدی مطر زمانی 
که تنها آن ها پرچمــدار عدالت طلبی  تقریبًا نشــان داده می شــد 
کار می  هســتند، آیــت اهلل طالقانی بحــث »مالکیت در اســالم« را 
خ مارکسیست ها  گرایه اقتصاد اسالمی را به ر کند و وجوه عدالت 
ح می شود  که بحث اندیشــه های لیبرالی مطر می کشــد. و زمانی 
آیــت اهلل طالقانــی بــا ترجمــه »تنبیه االمــة و تنزیه الملــة« تالش 
که البته اون موقع  که یک مدل از حکومت مردم ساالری را  دارد 
ح نبود  هنــوز بحث مشــروطه بود و هنوز بحث والیــت فقیه مطر

ح  کند. را مطر

عــهـــد: مقام معظــم رهبری فرمودند: »نگذارید نســبت های 
قــای طالقانی با انقــاب، تبدیل به نســبت های غیر  واقعــی آ
کســانی بــه دنبــال تبدیل این  واقعــی بشــود« بفرماییــد چه 

نسبت ها هستند؟
بعضــی ها تــالش دارند آیت اهلل طالقانــی را، چهره  ای مخالف با 
نظام دینی و حتی مخالف با والیت فقیه نشــان دهند، در حالی 
کــه آیت اهلل طالقانی در ســخنرانی  کــه این طــور نبود. همچنان 
کامل خــودش را از حضرت امــام خمینی )ره(  معروفــش تبعیــت 
که ایشــان قبل از  کننــد و همچنین، ســخنرانی هایی  اعــالم مــی 
کــه به امامت شــیعی داشــتند، بیانگر  انقــالب داشــتند و نگاهــی 
نظــام والیــت فقیــه اســت. امــا برخــی تــالش دارنــد از آیــت اهلل 
که ایشــان بــا جبهه ملــی و نهضت  طالقانــی بــه وســیله ارتباطی 
آزادی داشــتند، چهــره ای لیبــرال یا یک چهره ســکوالر، ترســیم 
کید آیــت اهلل طالقانــی با مردم ســاالری بر  کــه تأ کننــد. در حالــی 
اســاس همــان مبانــی دینــی اســت یعنــی ایشــان مــردم ســاالری 
دینی مد نظرشــان اســت، در هر صورت، جریانات ســکوالر حتی 
جریانــات التقاطــی و منحرف، نظیر منافقیــن مخصوصًا ابتدای 
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که آیت اهلل طالقانی اینگونه نبود. در حالی 

عــــهد: ارتبــاط آیــت اهلل طالقانــی بــا منافقیــن بعــد از روشــن 
شدن انحراف آن ها به چه علت بود؟

کــه منافقیــن را، از  آیــت اهلل طالقانــی تمــام تالششــان ایــن بــود 
ایــن مســیری که منجر بــه درگیری و رویارویی بــا مردم و انقالب 
کنــد. بنابراین ایشــان تا می  اســالمی می شــد بــاز دارد و منصرف 
توانست از طریق نصیحت و دعوت به آرامش تالش داشت این 

کار را صورت بدهد.
کــه چــرا شــما همچنــان با  وقتــی بــه ایشــان اعتــراض می کردنــد 
این هــا، بــا اینکه این ها را قبول ندارید ارتباط دارید، ایشــان می 
که این ها از ســقوط  فرمودنــد »که باید تمام تالش صورت بگیرد 
در این پرتگاهی که مقابلشــان اســت نجات پیدا بکنند و سقوط 
نکننــد«. ایــن منطــق آیــت اهلل طالقانــی بــود، علی رغــم اینکــه 
که ایشــان با سرکرده  گزارش های متعددی هســت  پشــت پرده، 
منافقیــن برخوردهــای تند و عتاب آمیز داشــته و تا می توانســت 
که با آن ها روبرو نشود و مالقاتی هم نداشته باشد  تالش می کرد 
اما از این منطقش عدول نکرد که می بایســت تا می شــود جلوی 
گرفــت. ارتبــاط ایشــان بــا اغلــب ایــن جریانات  ســقوط آن هــا را 
که مانع جدایی آن ها از انقالب بشــوند ولی خوب  برای این بود 
بن مایــه منافقیــن، بن مایــه التقاطــی و ضددینی بــود و همین، 
باعــث شــد که بدنــه آن جریان، ســرکرده شــان را همراهی بکنند 
کشــور رقــم بزنند و مردم و مســئولین  گوار را در  و ایــن اتفاقــات نا
کــه یک زمان  را مــورد حمــالت تروریســتی قــرار بدهنــد و جریانی 
ادعــای مبــارزه بــا امپریالیســم را داشــت، در دام امپریالیســم و 

اسرائیل و از همه بدتر ارتجاع غرب افتاد.

عــــهد: آیــت اهلل طالقانــی در مســجد هدایــت بیشــتر بــه چه 
فعالیت هایی مشغول بودند و چرا ایشان این مسجد را به 

کردند؟ عنوان پایگاه فعالیت انتخاب 
آیت اهلل طالقانی با توجه به این که منطق اسالم را منطقی قوی 
که  می دانســت و با مبانی هم آشــنا بود، حراســی نداشــت از این 
گروه های مختلف، چه با جوانان، چه با دانشــجویان حتی با  با 
کند.  گفتگــو و مباحثه  کند و  جریانــات غیر اســالمی ارتباط برقرار 
کــه وظیفه روحانیــت درمان  در حــوزه اجتماعــی هــم معتقد بود 
درد هایی اســت که بخش های مختلف و اقشــار مختلف جامعه 

ما دچار آن شده اند.
کــه مســجد هدایــت در آن واقــع شــده بــود، قبــل از  منطقــه ای 
کز ترویج فســاد و فحشــا در کشور محسوب می  انقالب یکی از مرا
شــد و ایــن که، یک مجتهــد، نظیر آیت اهلل طالقانی ریســک کند 
و از آبــروی خــودش مایه بگذارد و با این اقشــار ارتباط بگیرد، در 

راستای تحقق بخشیدن به این وظیفه روحانیت است.
که همه اقشــار آســیب پذیــر، از  وظیفــه یــک روحانــی این اســت 
لحــاظ فکــری و فرهنگی را مدنظر قرار دهــد، البته این، عالوه بر 
علمیــت، به یک خلق و خوی َحَســن نیز، نیــاز دارد، که آیت اهلل 
طالقانی هم تســلط به مبانی دینی را داشــت و هم، خلق و خوی 
کند، به همین  خوش داشــت و می توانســت با افراد ارتباط پیــدا 
کوتاهــی از حضور آیــت اهلل طالقانی  خاطــر پس از گذشــت مــدت 
کــه خیلی  در مســجد هدایــت، مــا شــاهد حضور افرادی هســتیم 
راهشــان بــه مســجد نمی افتــاد تــا بخواهند بنشــینند و صحبت 
کــه  فــردی را بشــنوند. افــرادی از آن دوره، هنــوز هــم هســتند 
خاطــرات خوشــی از دوران امامــت جماعــت آیــت اهلل طالقانــی و 
کردند، دارند و خودشــان را نجات یافته  ح می  کــه مطر مباحثــی 
مباحث مطروحه و رفتار آیت اهلل طالقانی با خودشان می دانند.

کار تبلیغــی آیــت اهلل طالقانــی در مســجد هدایت خیلــی قوی بود 
کردنــد و و توانســتند در  و ایشــان در ایــن راه بســیار موفــق عمــل 
گســترده ای به وجــود بیاورند و این منطقه و این  آنجا تغییراتی 
ک از آنجا می  که بعد از آن، ساوا کنند  مسجد را تبدیل به مکانی 
ترســید و بارها در مسجد هدایت برای آیت اهلل طالقانی مزاحمت 
کــرد و بارها آیت اهلل طالقانی را از منبر رفتن و نشســتن در  ایجــاد 

کرد. مسجد منع 

کنند  انقــالب، تالش داشــتند ِوجــه آیــت اهلل طالقانی را مصــادره 
ولــی آیــت اهلل طالقانــی خیلــی هوشــمندانه ارتباط خــود را با این 
که مــن عضو هیــچ جریانی نیســتم و با آن  کــرد و گفت  هــا قطــع 
سخنرانی که در نماز جمعه انجام داد آن ها را افشا کرد. آیت اهلل 
طالقانــی قبــل از این ســخنرانی بــا زبان نصیحــت و بعضی وقت 
که در  کرد تا آن ها را از مســیری  ها هم با زبان عتاب، تالش می 
گرفتــه اند باز دارد ولی وقتی نشــد، آن ســخنرانی معروف  پیــش 
را در نمــاز جمعــه انجــام دادنــد و ایــن جریانات چــپ و جریانات 
کردند این جریانات هنــوز هم که هنوزه، تالش  التقاطــی را افشــا 
که آیــت اهلل طالقانی را به خودشــان نســبت بدهند تا  کننــد  مــی 
بتواننــد مشــروعیت از دســت رفته خــود را احیا کننــد که این هم 
کــه حضــرت آقا  بــا واقعیــت، انطباقــی نــدارد. بحــث دیگــر ایــن 
کید داشــتند و این، یکی از  روی انقالبــی بــودن آقای طالقانــی تا
وجوه برجســته ایشــان از ســوی مقــام معظم رهبری نامیده شــد 
کــه طالقانی یــک روحانی نو اندیــش، متدین و معتقــد به مبانی 
دینــی، فعــال فرهنگــی و مذهبــی بــود، امــام جماعت بــود، امام 
جمعــه شــد همــه این ها درســت، امــا ایشــان از نظر رهبــری یک 
وجهه ای خاص و متمایز دارد و آن انقالبی بودن آقای طالقانی 
بــود. ایشــان از زمانی که وارد مبارزه شــد، انقالبی بــود و تا زمانی 
کــه از دنیــا رفــت انقالبــی مانــد، بســیاری از انقالبیــون وقتــی بــه 
کنند  اصطالح به پیروزی می رســند مشــی دیگری را انتخاب می 
که این رویکرد های انقالبی مال دوران مبارزه اســت  و معتقدند 
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شمشیر مالک اشتر
کشــور، ســنی باالتر از 50 ســال  که در این  آیــت اهلل طالقانــی بــرای آنــان 
که خردترند، نامی آشــنا. او  کســانی  دارنــد، نامی محبوب اســت و برای 
گر، بلکه تجســم و جامع بســیاری از  بــرای نســل انقالب نــه تنها  تبیین 
بایدها و نبایدها بود. بســیاری از مردمان این دیار خواســته و ناخواســته 
خود را در فکر و عمل او، به نظاره نشستند. در یک کالم او برای بسیاری 
گاه تمرین وحدت بود. از جریانات به ظاهر نامتجانس، محمل و لنگر 

آیــت اهلل طالقانــی، دیــن مداری بود که دریای عشــق در ســینه اش می 
گام هایش بوســه می زد. او شــکوه شــکیبایی  کوه صالبت بر  جوشــید و 
کــرد و چــون چراغــی درخشــان فــرا راه مبــارزان را روشــن  را معنــا مــی 
می ســاخت. وی خطیبــی توانــا بــود که نخســتین نمــاز جمعه تهــران را 
کرد و به فرموده امام راحل، زبانش همچون شمشــیر مالك اشــتر،  اقامه 
کننده بود. آیت اهلل طالقانی شــخصیتی خســتگی  گویا و تمام  کوبنده و 
که سیره مبارزاتی  ناپذیر در راه مبارزه و انقالب بودند، شخصیتی بودند 

و انقالبی ایشان، می تواند الگویی تمام برای انقالبیون باشد.
بـا وجـود ایـن همـه ویژگـی هـای ممتـاز شـخصیتی و مبارزاتی، متأسـفانه 
در  اسـت،  مانـده  مغفـول  عظیـم،  شـخصیت  ایـن  معرفـی  و  شـناخت 
کـه شـناخت و معرفـی درسـت آیـت اهلل طالقانـی، از دغدغـه هـای  حالـی 
کتـاب »ابـوذر انقـالب«  همیشـگی مقـام معظـم رهبـری بـوده و هسـت. 
در راسـتای معرفـی ایـن چهـره مانـدگار و انقالبـی بـه قلـم »آقـای عبـاس 
داوودیـان فـر« نگاشـته شـده و بـه همـت مرکز پژوهش های صدا و سـیما 

بـه چـاپ رسـیده اسـت.
 برخــی از عنــوان هــای مهم ایــن پژوهش عبارتنــد از: زندگــی نامه آیت 
اهلل طالقانــی، پیشــینه خانوادگــی، زندگی علمی، ویژگی هــای اخالقی، 
خدمات فرهنگی و اجتماعی، مبارزات سیاسی، دیدار معشوق، طالقانی 

از نگاه دیگران، دیدگاه ها و اندیشه ها، خاطره ها.
 @khanetolab فایل این کتاب از کانال خانه طالب جوان به نشانی

به صورت رایگان، قابل دریافت است.

دکتر موســی فقیه حقانی، استاد دانشگاه و رئیس مؤسسه ی 
مطالعات تاریخ معاصر اســت. » تاریخ تحوالت سیاســي 
ایران«، »تاریخ فراماسونری در ایران« و »خاندان پهلوی به 
روایت اسناد« از جمله آثار دکتر حقانی می باشد. دکتر حقانی 

همچنین مسئول ستاد بزرگداشت آیت اهلل طالقانی هستند.
در ادامه گفتگوی نشــریه عهد با ایشــان  در مورد مرحوم 

آیت اهلل طالقانی را می خوانید.

دعوت به همکاری
به منظور استفاده از قلم دوستان طلبه  در شماره های 
آینده نشریه، از طالب  خوش ذوق و صاحب قلم دعوت 
به عمل می آید. لذا از طالب ارجمند خواهشــمندیم 
برای اطالع از موضوعات و شرایط نگارش به  آی دی  

gohari_67@ در پیام رسان ایتا مراجعه نمایند.

انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق آی دی gohari_67@ در پیام رسان ایتا با ما در میان بگذارید



همان نظر آقای طالقانی صحیح است!
بررسی نظر آیت اهلل طالقانی و حضرت امام )ره( پیرامون اجباری نبودن حجاب

ت لنگرگاه وحدت
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کــه از هــر فرصتــی بــرای ایجــاد وحــدت و  آیــت اهلل طالقانــی 
یکپارچگــی در برابر اســتبداد داخلی و اســتعمار خارجی غفلت 
کرد، در اواخر دهه ۳۰ و به دنبال مبارزات سیاسی خود،  نمی 
به علت فقدان تشــکیالت سیاســی و سراسری موثر، به سوی 

جبهه ملی و تشکیالت آن سوق یافت.
تسـامح  و  موضـع  تغییـر  علـت  بـه  مدتـی  گذشـت  از  پـس  امـا 
بعضـی از سـران جبهـه ملـی در مبـارزه بـا رژیم که بیشـتر ناشـی 
کـم بـر جامعـه بـود. آیـت اهلل طالقانـی  از اسـتمرار و خفقـان حا
کـه  کـردن نیروهایـی  بـا متشـکل  گرفتنـد  و یارانـش تصمیـم 
از نظـر ایدئولـوژی، اسـالمی و از نظـر سیاسـی خواهـان مبـارزه 
عمیق تـر بـا رژیـم بودند، تحت عنوان نهضـت آزادی در درون 
جبهـه ملـی فعالیـت نماینـد. امـا رهبـران جبهـه ملـی بـا ایـن 
گـروه هـا بایـد  کـه سـازمان هـا و  کردنـد  امـر مخالفـت و اعـالم 
بدون وابسـتگی گروهی در جبهه ملی عضویت داشـته باشـند 
و نمـی تواننـد بـا نـام دیگـری بـه عنـوان اعضـای جبهـه ملـی 

کننـد. اعـالم موجودیـت 
 بــا ایجــاد اختــالف بین ســران جبهه ملــی و اعضــای نهضت 
آزادی و حمایت دکتر مصدق از تشکیل این جمعیت، نهضت 

آزادی در سال 1340 از جبهه ملی جدا شد.
برای اعالم موجودیت نهضت آزادی، رهبران نهضت، از آیت 
که ایشــان نیز بــه عنوان یکی از  کردند  اهلل طالقانــی خواهش 
ح نام خود  مؤسســین نهضت بیاید ولــی وی متواضعانه از طر
امتناع کرد. که بر اثر اســرار دوســتان، طالقانی اجازه خواســت 
تــا نمــازی بخواند و پس از نماز اســتخاره نمایــد و جواب را به 

اطالع آن ها برساند.
 آیت اهلل طالقانی بالفاصله بعد از نماز و استخاره موافقت خود 
کــرد و دو هفته بعد از اعالم موجودیت نهضت آزادی  را اعــالم 
کرد:»بــرادران و هموطنان  بیانیه ای به این مضمون منتشــر 
عزیــز، شــما بــه چشــم خویش وضــع نکبت بــار این ســرزمین 
تاریخــی و ایــن کشــور اســالمی را مــی نگرید و می بینیــد که در 
اثر ســلطه غارتگران، چگونه فقر در سراســر این مملکت سایه 
کر هستند و  که برای شنیدن هر ندای حقی  کسانی  گسترده، 
کنند و  کور، نه به خود رحم می  بــرای دیدن پرتو هر حقیقتی 
نه به مردم، تا جایی که مملکت را در معرض طوفان حوادث 
قــرار دادند، چاره چیســت؟ چگونه می توان تا ســقوط قطعی 
حیــات معنــوی و مــادی کشــور ســکوت اختیــار نمود یــا فقط 
بــه بهانــه الابالی گری و ســر باز زدن از هر مســئولیتی در انتظار 
ج غیبــی نشســت! بایــد مردانــی که محیــط، آنــان را آلوده  فــر
و زبونشــان نســاخته و غیرت و احســاس مســئولیت در آن ها 
گــرد آیند و راه صحیــح و اصیل مبــارزه علیه  نمــرده، دور هــم 
فساد و مفســدین جامعه ایرانی را مشخص نمایند، با متانت 
و بــا خلوص نیت برای رضای خدا و مردم قدم های قطعی تر 
و محکــم تــری بردارند تــا راه آزادی و آزادمنشــی را برای ملت 

ایران بگشایند.
کــه طی ســال های ســخت، ثبــات قدم و   بحمــداهلل! جمعــی 
کــی نیت خــود را در برابر تهدید و محرومیــت و رنج و زندان  پا

ابــراز داشــته و خود را نباختــه و در تعقیب هدف های ملی برای 
کوشــیده انــد، در این هنگام خطیر به تشــکیل  نجــات مملکت 

نهضت آزادی ایران قیام نموده اند.
کوتاهــی و انجــام وظیفــه خــود نــزد خــدا و  گرچــه از   اینجانــب ا
کان بزرگوار شرمســارم، ولی پیوســته در صف  اولیای اســالم و نیا
مبــارزه با فســاد و مفســدین باقی مانــده و به این ســبب دعوت 

گذاران نهضت آزادی را پذیرفتم...«. همکاری با بنیان 
کــه از متــن اعالمیــه مشــخص اســت وی هــدف از  همچنــان 
عضویــت در ایــن جمعیت را »مبارزه با فســاد و مفســدان« اعالم 
کــه بــه اتهــام تهیــه  می کنــد. او در بیــدادگاه ســال ۱۳۴۲ نیــز، 
کشــور و  و تنظیــم و نشــر اعالمیــه و اهانــت بــه مقامــات عالــی 
همــکاری بــا نهضــت آزادی دســتگیر شــده بــود. ضمن تشــریح 
علل عمومی شــکل گیری احزاب در جامعه، درباره علت شــرکت 
کــه در آن بر عهده داشــته،  خــود در ایــن جمعیــت و مســئولیتی 
می گویــد: »وقتی جمعیتی بــه نام نهضت آزادی ایران تشــکیل 
که به ایمان و استقالل فکری و اصالت  می شد با سابقه طوالنی 
خانوادگی مؤسســین آن داشتم و با مشورت با اخصی از علماء و 
کــه در ایــن امور صاحب نظرند و تشــخیص تکلیف  روحانیونــی 
کریــم، عضویــت در هیئــت مؤســس  دینــی و اســتخاره از قــرآن 
گرفتــاری هــای دیگــر و انجــام  اولیــه را پذیرفتــم. بــا توجــه بــه 
که  کســانی  وظایف روحانیت این مســئولیت برایم دشــوار بود، 
که با شــرکت  کنند  بــا روحیه من آشــنا هســتند نمی توانند تصور 
در این جمعیت اندیشه حکومت یا وزارت یا وکالت یا اندوختن 
کــه همه این  ثــروت و یــا وکیــل و وزیر تراشــی به ســر داشــته ام؛ 
هــا در مقابــل انجام وظیفــه روحانیت و مقامی که مــورد احترام 
معنوی مردم اســت ناچیز می باشــد. تنها مســئولیتی که در این 
گرفته ام همان راهنمایی به اصول و احکام  جمعیــت به عهده 
که جزو مرامنامه می باشــد و پاسخ به این  عالیه اســالمی اســت 
پرســش ها و روشــن کردن افراد و جوانان و جواب گویی مسائل 
مطروح در این حدود اســت. از آغاز تشــکیل این جمعیت هم تا 

به حال عمال چنین بوده است.«
گــروه خاصی و  صــرف عضویــت آیــت اهلل طالقانــی در حــزب یــا 
کامل اعضا یــا اعمال  حمایــت از تشــکیل آن، بــه معنای تأییــد 
کم بر جامعه  آن حزب نبود. بلکه ایشــان با توجه به شــرایط حا
گروه  در راســتای مبــارزه بــا اســتبداد و اســتعمار بــه همکاری بــا 
کــرد. در واقع طالقانی با حفظ اســتقالل فکری  هــا مبــادرت می 
گروه هــا و احــزاب  و سیاســی خــود، ضمــن اینکــه هیــچ یــک از 
مخالــف رژیم را از خود نمی راند، ســعی می کرد بــا ایجاد اتحاد، 
یکپارچگــی بین آن ها در برابر دشــمن مشــترک، حتــی االمکان 
جلوی هر نوع سوء استفاده ای را بگیرد. به همین خاطر بود که 
گروه ها و احزاب، از جمله فداییان اســالم، نهضت  وی از اغلب 
آزادی و مجاهدین خلق تا زمانی که از مســیر مســتقیم منحرف 
کــرد و در صــورت هرگونه تخطــی از اصول، از  نشــدند، حمایــت 

گروه ها انتقاد و به وظیفه ملی و شرعی خود عمل نمود.1 این 
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بررسی ارتباط آیت اهلل طالقانی با جبهه ملی و نهضت آزادی

ابـــوذر  انــقـالب
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چهره های تاریخ ساز هر ملتی، موقعیتی خاص دارند. شناخت 
گــون آنان، بــه خصوص ویژگی هــای ممتاز،  گونا ویژگــی های 
اعــم از اصــول فکــری، مواضــع اجتماعــی و سیاســی آن هــا در 
زمان هــای مختلف عمرشــان، راهنمــای مفیدی بــرای تجربه 

آموزی در ترسیم آینده و سازندگی آن است.
گــر از هنــد، چیــن، ایــران و یا یونــان به چهره هایــی همچون   ا
کنفوســیوس، بزرگمهــر، داریوش، انوشــیروان، ســقراط،  بــودا، 
ارسطو و افالطون نظری دقیق افکنده شود، شناخت این چهره 
هــای ممتــاز و مانــدگار بهتریــن راه بــرای شــناخت ایــن جوامع 
که برای شناخت تاریخ اسالم، یکی از بهترین  است. همچنان 
کرم )ص(، امیرالمومنین)ع(، امامان  راهکارها شناخت پیامبر ا
شیعه، اهل بیت پیامبر و اصحاب ایشان و به ویژه چهره های 
تاریخ ســازی چون امام حســین )ع( و زینب کبری)س( اســت. 
گــر امــام خمینــی )ره( بــه عنوان  در تاریــخ معاصــر ایــران نیــز، ا
اســطوره بــزرگ جهــان اســالم و قــرن اخیــر، از جهــات مختلــف 
که وی در جهان اسالم ایجاد  شناخته شود، می توان تحولی را 
کرد و همچنین تاریخ واقعی انقالب اسالمی ایران را برای نسل 
کرد.  کــرد و به عنــوان الگویی تمــام معرفی  هــای آینــده تبیین 
کبیــر، شــناخت دقیــق و همه  کنــار ایــن اســطوره  همچنیــن در 
کــه هر یک به ســهم خــود در این  جانبــه چهــره هــای ممتازی 
تحول حضور داشته اند، می تواند تبیین تاریخ انقالب اسالمی 
کنــد. یکی از ایــن چهره های برجســته، مرحوم  کامــل  ایــران را 
که همچون مطهری، بهشتی، محالتی  آیت اهلل طالقانی است 

و مفتح ویژگی های ممتاز خود را دارد.
آیــت اهلل طالقانــی یــک روحانــی و مجتهــد مــروج معــارف دینــی 
و یــک خطیــب اســالمی و در فــن خطابــه و ســخنرانی برجســته 
کــه مخاطــب را تحــت  ــود. آنچنــان محکــم صحبــت می کــرد  ب
آثــاری مثــل  بــود و  یــک مترجــم اســالمی  قــرار مــی داد.  تاثیــر 
و  محقــق  یــک  همچنیــن،  او  کــرد.  ترجمــه  را  علــی)ع(  امــام 

نــگاه آیــت اهلل طالقانــی بــه گروه ها و احــزاب سیاســی از دیدگاه 
دینی و مذهبی او نشــأت می گرفــت، طالقانی بیش از آنکه یک 
مبارز سیاســی باشــد. یک عالم اندیشــمند و مفســر قرآن بود که 
مبارزه با طاغوت و مظاهر آن را در پرتو معارف دینی و قرآنی فرا 
گرفته بود. در طول حیات سیاســی اش همواره ســعی داشــت تا 
گروه ها بــه راه صحیح، بر یکپارچگی و  ضمــن هدایت احزاب و 
وحدت آ ن ها در مبارزه با دشــمنان مشــترک بیفزاید. وی افراد 
گــروه گرایــی بــر حذر می داشــت و معتقــد بود که  و گروه هــا را از 
گــر حــزب بــا ایدئولــوژی و مکتب خویــش به بت تبدیل شــد و  ا
بر اســاس اســالم و منطبق بــا تعالیم قرآن نبود، نــه تنها مفید و 

کارساز نیست، بلکه می تواند مخرب نیز باشد.
که آیــت اهلل طالقانی با آن ها در راســتای  گروه هــا  یکــی از ایــن 
ســازمان  کــرد،  مــی  همــکاری  اســالمی  نظــام  تحقــق  هــدف 
گروه سیاســی  مجاهدیــن خلــق نــام داشــت. این ســازمان یک 
که در سال ۱۳۴۴ توسط سه تن از جوانان مسلمان  نظامی بود 
بــه نــام هــای محمد حنیــف نژاد، ســعید محســن و علــی اصغر 

بدیع زادگان با هدف سرنگونی رژیم پهلوی تأسیس شد.

پس از پیروزی انقالب اســالمی، در ماه های نخســت، نسبت به 
زنان، درباره حجاب، محدودیت های خاصی اعمال نمی شد.

در روزنامــه های آن ایــام، تیترهای فراوانی از قول مســئوالن 
انقالب وجود دارد که تصریح کرده اند اجباری در باره حجاب 
وجــود ندارد. حتــی در یکی از شــماره های روزنامــه اطالعات 
کــه »مزاحمــان  بــه نقــل از دادســتان کل انقــالب آمــده اســت 

خانم های  بی حجاب، ضد انقالب هستند.«
بارهــا و بارهــا مســأله ی حجــاب و حکــم شــرعی آن توســط 
نویســندگان محترم، مطابق نظر فقهای شــیعه بیان شــده و 
گردیده،  حکــم وجوب ضــروری آن برای زنان مســلمان بیان 
گزینشــی ســخنان مرحــوم آیــت اهلل  امــا عــده ای بــا انتخــاب 
نظــام  شــکل گیری  اوائــل  )ره(در  خمینــی  امــام  و  طالقانــی 
کم در آن زمــان، قصد دارند  اســالمی و عدم تبیین شــرایط حا
این مساله ی مهم را در حاشیه قرار داده و از سخنان ایشان، 

کنند! آنچه مقصود خودشان هست، برداشت 
که قســمتی از نظرات  بــه همین مناســبت بی جهــت ندیدیم 

کنیم. امام)ره( را پیرامون الزام حجاب مرور 
پیروزی انقاب اسامی و جنجال بر سر حجاب اجباری

بحــث حجاب اجباری از نخســتین روزهای پیــروزی انقالب 
اســالمی مورد توجه بسیاری از فعاالن سیاسی و اجتماعی قرار 
گرفــت و روزهــای ســرد 15 تــا 27اســفند ســال 57 با تنــور این 

مسئله به شدت داغ شد.
از  صالبــت  بــا  اقدامــی  در  روزهــا  ایــن  در  امــام)ره(  حضــرت 
کردنــد و خواســتار  گالیــه  وضعیــت حجــاب در ادارات دولتــی 

سامان دهی فوری به این اوضاع شدند.
ایشــان در ایــن بــاره فرمودنــد:» اآلن وزارتخانــه  هــا- ایــن را 
که براى مــن نقل می   که بــه دولت برســد، آنطورى  میگویــم 
کننــد- بــاز همــان صــورت زمــان طاغــوت را دارد. وزارتخانــه 
وزارتخانه هــاى  در  بشــود.  معصیــت  آن  در  نبایــد  اســالمی 
اســالمی نبایــد زن هاى )بی حجاب( بیاینــد، زن ها بروند اما 
کار بکننــد، لکن با  بــا حجاب باشــند. مانعی نــدارد برونــد اما 

حجاب شرعی باشند، با حفظ جهات شرعی باشند.«
گروه ها به  کنش برخی از  که وا پس از این اعالم نظر امام بود 
کرد و تجمعات و راهپیمایی ها در  تندترین شــکل ممکن بروز 

بــا نــان خشــک و نان خالــی زندگــی می کردند و بعد بــه یک راه 
گــر آن ایمان و اعتقــاد و مبانی  دیگــر رفتنــد. چــون راه طوالنی ا
نباشــد آدم را خســته می کنــد. یــک امــام خمینــی می خواهــد تا 
آخرین لحظه مثل جوان پرشــور حماســی علیه غرب، استعمار، 
ســرمایه داری و صهیونیســم مبارزه  کند و آیــت اهلل طالقانی هم 
از ایــن طیف اســت. چــون مبانی کارش عقیدتی  اســت. مبارزه 
نه شــغل اســت و نه مغازه اســت. بلکه این مبانی اعتقادی اش 
کــه بایــد بــا ظلــم و ســتم و اجنبــی مبــارزه کند. لــذا علیه  اســت 

انگلیس، آمریکا؛ صهیونیسم مبارزه می کند.
ع و ویژگــی ســوم اینکــه آیــت اهلل طالقانــی یــک عالــم  موضــو
گاه بــه زمانــه بــود و مقتضیــات زمــان را می فهمیــد. مخاطــب   آ
را می شــناخت و تحــوالت و تغییــرات دوران را می فهمیــد. لــذا 
کــه نــگاه می کنیــد وضعیــت ایشــان در دهــه بیســت یــا  وقتــی 
ــن  ــاه همی ــه پنج ــل و ده ــه چه ــی، ده ــه س ــان، ده دوره رضاخ
ولــی  شــده  عــوض  نســل  اینکــه  بــا  و  ایســتاده  محکــم  طــور 
تئوریــک، شــهید  مبانــی  دارد. در  را همیشــه  مخاطب هایــش 
آیــت اهلل مرتضــی مطهــری اینطــوری بــود. شــهید آیــت اهلل  دکتــر 
ســید محمــد بهشــتی اینطــوری بــود. یعنــی بــا تحــوالت روز هــم 
کــه  می کــرد  احســاس  پنجــاه  دهــه  مخاطــب  و  می آمــد  جلــو 
آیــت اهلل طالقانــی پاســخگوی شــبهات، ســواالت و ابهاماتــش 

هســت. 
چهارمیــن ویژگــی آیت اهلل طالقانی این بــود که این مبارز بزرگ 
ج  بــه عنــوان یــک مدافــع اســالم هرگــز از چارچــوب اســالم خــار
کشمیر، یا  نمی شــد. حاال می خواست اســالم در ایرن باشد یا در 
در مصــر باشــد و یا در هر جایی دیگر باشــد. آنچــه برای او مهم 
بود، دفاع از اســالم و ایســتادن در برابر دشمنان اسالم بود، حاال 
دشــمن می خواهد صهیونیســم باشــد یا اســتعمار غــرب. آمریکا 
کمونیست بین المللی. اجنبی برای او اجنبی بود در هر  باشد یا 

شکل.

گروه آغاز  نامیــد از زمان قطع همکاری آیــت اهلل طالقانی با این 
شــد و تــا پــس از پیــروزی انقالب اســالمی نیــز ادامه داشــت. در 
این دوره مجاهدین ســعی داشــتند تا با مصــادره وجه طالقانی 
بــه نفع ســازمان خــود از نفــوذ و محبوبیت وی برای دســتیابی 
کنند. اما آنچه مســلم اســت پس از انحراف  به قدرت اســتفاده 
کثــر روحانیــون  مجاهدیــن، آیــت اهلل طالقانــی نیــز همچــون ا
انقالبــی آن روز بــا آنــان هیچگونــه همــکاری نداشــت، هر چند 
گروه پــس از قطــع همــکاری آیت اهلل  کــه رهبــران ناخلــف ایــن 
طالقانی با آن ها، همچنان او را به خود منتسب و با استفاده از 
عنوان پر عاطفه »پدر« از موقعیت و عطوفت وی سوء استفاده 

می کردند.
کــه آیــت اهلل طالقانی   بــا ایــن حــال و بــا توجه به ســعه صدری 
گرچه بعد  نســبت به همه حامیــان و مدعیان انقالب داشــت، ا
از روشــن شــدن انحراف و تغییــر ایدئولــوژی مجاهدین خلق با 
آن هــا قطــع همکاری کرد ولی همــواره و در هر فرصتی که روی 
می داد مجاهدین را به برگشت به قرآن و پیروی از سنت نبوی 

و تفکر در آن دعوت می کرد. 

که  کار فرهنگی داشــته باشند؟ نه. به شرطی  که  از این اســت 
در راه خدمت باشد... اصل مسئله این است که هیچ اجباری 

کار نیست و مسئله ی چادر هم نیست.« هم در 
که  حضــرت امام نیز در پاســخ بــه یک خبرنگار زن فرانســوی 
دربــاره ی مســئله ی حجــاب و اعتــراض زنان ایرانی پرســیده 
کــه آقای آیــت اهلل طالقانی  بــود، پاســخ داد: »همــان نظراتی 

فرمودند، مورد نظر من و صحیح است.«
و اما چند نکته: اوال؛ مرحوم طالقانی در ابتدای مصاحبه خود 
اعــالم نمــوده اند که نظر حضــرت امام)پیرامون الزامی بودن 
حجــاب( هــم بــه مصلحت جامعه اســت و مطابق بــا موازین 
دیــن بنابــر ایــن آیــت اهلل طالقانــی نیــز ابتدائــا نظــر پیشــین 

حضرت امام را پذیرفته بودند.
دوم اینکــه ایــن جریانات به اوائل انقالب و شــکل گیری نظام 
گر از  اســالمی در اســفندماه ســال 57 بر می گردد؛ پس طبیعتًا ا
همــان ابتــدا بخواهند با تنــدروی و اجبار با مســاله ی حجاب 
کنند، بدتــر باعث ضربه به اصلِ  انقــالب خواهد بود،  برخــورد 
کار نیســت،  گر ایشــان با صراحت می فرمایند اجباری در  فلذا ا
بــه خاطــر تلطیــف فضــا و جــا افتــادن فوائــد و آثار مثبــت این 
گر به قسمت های مهم متن  موضوع در بین مردم می باشد. و ا
دقت کنید، تمام صحبت ایشان این است که وظیفه ی دینی 
ایجاب می کند که فرد حجاب داشته باشد، نه اینکه بالکل در 

اسالم اجباری در مساله ی حجاب وجود نداشته باشد.
کــه در آن روزها  ســومین نکتــه نیــز بدیــن مســئله اشــاره دارد 
بسیاری از مذهبیون بر این باور بودند که حجاب مدنظر امام 
که تالش آیت اهلل طالقانی نیز در تصحیح  صرفا »چادر« است 

این طرز تفکر برای عموم  جامعه بود.
بودن  الزامی  قانون  تصویب  از  پس  یادشده  مطالب  بر  عالوه 
حجاب در سال 62 شاهد هیچ اعتراضی- چه به صورت مستقیم 
و چه به صورت تلویحی- از سوی امام نبوده ایم که این مسئله 
نیز رضایت حضرت امام  نسبت به الزامی بودن حجاب در جامعه 

را می رساند.1

1. منبع:شناخت نامه جامع ایت اهلل سید محمود طالقانی ص 386.

بــود. اســالمی  نظریه پــرداز 
دوم اینکه او یک مجاهد و مبارز خستگی ناپذیر بود. چون 
کرد. بین ســال 1318 تا  بــا اعتقــاد و مبانی اعتقادی حرکت 
ع آثار  ع المنبــر و ممنو 1357 بــه زنــدان رفت، تبعیــد و ممنو

کــه راه طوالنی  شــد امــا هیچ وقت خســته نشــد. در صورتی 
مبــارزه بعضی هــا را خســته می کنــد. ایــن افراد در مشــروطه 
هــم بودنــد، در دوران انقــالب اســالمی هــم داشــتیم. دوره 
کردنــد و مبارزه چریکی هم داشــتند ولی  کار  مبــارزه، خــوب 
بعــد از مبــارزه خســته و دیگــر دنبــال اشــرافیت و زندگی کذا 
کــذا افتادنــد یــا دنبــال ســودجویی افتادنــد. در آن موقــع  و 

رابطــه آیــت اهلل طالقانــی بــا مجاهدیــن خلــق را مــی تــوان 
کــرد. دوره اول، از آشــنایی  بــه ســه دوره مشــخص تقســیم 
طالقانــی بــا بنیانگــذاران این ســازمان به خصــوص حنیف 
نژاد و ســعید محســن قبل از تأســیس ســازمان شــروع شــد و 
کشــته شــدن حنیــف نژاد و یارانــش ادامه یافــت. در این  تا 
دوره آیــت اهلل طالقانی در راســتای تحقق نظام اســالمی، از 

حامیان جدی مجاهدین، محسوب می شد.
دوره دوم با کشــته شــدن حنیف نژاد و یارانش شــروع شد و 
تــا تغییر ایدئولوژی ســازمان در ســال هــای ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ 
ادامــه یافــت. آیت اهلل طالقانــی ضمن حفظ ارتبــاط خود با 
مجاهدیــن و تــالش در هدایت آن ها بــه راه صحیح، نهایتًا 
گاهــی از تغییر موضع و ایدئولــوژی مجاهدین، با آن ها  بــا آ
کاری با آن ها نداشــت و حتی  کرد و تقریبــًا  قطــع همــکاری 
در زمانی که در زندان به ســر می برد با همراهی کردن ســایر 
علمــا، حکــم بــه نجاســت مجاهدیــن خلــق، بخاطــر تغییر 

ایدئولوژی و مارکسیسم شدن دادند.
که به نوعی می توان آن را یک رابطه یک طرفه  دوره ســوم 

گردید. اعتراض به این موضع امام آغاز 
یــک روز پــس از اعــالم نظــر امام،کمیتــه ی برگــزاری روز 
جهانی زن مراسمی را برگزار کرد و زنان معترض به حجاب 
کردند.متاســفانه پس  اجباری در دانشــگاه تهــران تجمع 
از اعــالم نظــر امام، برخــی از نیروهای مذهبی با برداشــت 
نادرســت از جملــه امام، بــر این باور بودنــد که حجاب مد 
ع موجب گشت تا در  نظر امام تنها چادر است و این موضو
برخــی از موارد برخورد تنــدی حتی با خانم های مانتویی 

داشته باشند.
کــه آیت اهلل اشــراقی بــا اظهار  گشــت  ایــن مســئله موجب 
نظــر خــود تا حد زیادی بــه تنقیح افکار عمومــی بپردازد و 
کــه: »باید قوانین اســالم مو بــه مو به  اینگونــه بیــان دارد 
قــدر امــکان اجــرا بشــود... معنــای حجــاب اســالمی هــم 
که البته  چادر نیســت. چادر یکــی از مصارفش این اســت 
ج  ج و مر بهتر خانم ها را می پوشــاند... مردم هم نباید هر
کننــد و بایــد در نهــی از منکر، منکر را بــا منکر دیگر  ایجــاد 

دفع نکرد. این اسالم نیست...«
که  جنجال ها پیرامون این مسئله همچنان ادامه داشت 
یک اظهار نظر از سوی آیت اهلل طالقانی و تایید نظر ایشان 

گشت. از سوی امام خمینی موجب سوء تفاهم فراوان 

نظر جنجالی آیت اهلل طالقانی و تایید حضرت امام
آیــت اهلل طالقانــی در تاریــخ 20 اســفند 57 در مصاحبه ای 
که:»حجاب اســالمی حجاب شــخصیت و  کنند  اعالم می 
وقار اســت و هیچ اجباری هم در مورد آن در کار نیســت...
مســلما نظر امام هم به مصلحت زنان ما و هم خواهران و 
دختران ماســت و هم مطابق بــا موازین اصول دین مبین 
اســالم اســت... حجــاب یــک مســئله ی ســنتی و تاریخی 
اســت در عمــق تاریخ مــا و تاریخ شــرق... اشــتباه می کنند 
گــر یک روســری روی سرشــان بگذارند  خانم هــای مــا که ا
این ها از حیثیت آن ها کم خواهد شد... حجاب ساخته ی 
مــن و فقیــه و این ها هم نیســت، نص صریح قرآن اســت. 
آیــه ی حجاب برای شــخصیت دادن به زنان اســت... آیا 
کار اداری داشته باشند؟ نه. مانع  که  این مانع از آن است 

ویژگی های مرحوم آیت اهلل سید محمود طالقانی

»آیت اهلل طالقانی و تعامل با مجاهدین از نظر تا عمل« 

ناکامي پروژه  جداسازي آیت اهلل طالقاني از انقالب 
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در ســال 1358، منافقیــن و متضــرران از وقــوع انقــالب 
اســالمی، پــروژه ایجــاد شــکاف میــان رهبران انقــالب را 
کلیــد زدند. در فروردین همین ســال ماجرایی پیش آمد 

که سبب مسافرت قهرگونه آیت اهلل طالقانی شد.
کــه شــب 23 فروردیــن 1358  ماجــرا از ایــن قــرار بــود،  
»هانــی الحســن« مســئول دفتــر ســازمان آزادی بخــش 
بــا آیــت اهلل طالقانــی،  فلســطین ضمــن تمــاس تلفنــی 

می گوید پیامی از سوی یاسر عرفات آورده است.
 آیــت اهلل هــم صبــح هنــگام دو نفــر از فرزندانــش یعنــی 
مجتبــی و ابوالحســن را مأمــور دریافــت پیــام می کنــد. 
امــا خــودروی فرزنــدان طالقانــی درراه بازگشــت توقیف 
می شــود و آن هــا چشم بســته به پــادگان لویــزان منتقل 
می شــوند. تمــاس طالقانی با دکتر یزدی برای دانســتن 
چندوچون ماجرا نیز با اظهار بی اطالعی دکتر یزدی، به 

نتیجه ای نمی رسد. 
که برای پیگری  محمدرضا فرزند دیگر آیت اهلل طالقانی 
ماجرا به مرکز ســپاه پاسداران رفته بود اتومبیل برادرش 
را در محوطه همان مرکز می بیند و با بررسی های بعدی 
کــه چنــد تــن از اعضــای برجســته  مشــخص می شــود 
ســازمان مجاهدیــن انقــالب از جملــه محمــد غرضــی و 
اصغــر صباغیــان و جمعــی دیگــر، فرزنــدان طالقانــی را 

بازداشت کرده اند.
پــس از ایــن ماجــرا آیــت اهلل طالقانــی بــه حالــت قهــر، 
کــرد. در ایــن زمــان، ســازمان مجاهدین  تهــران را تــرك 
کم کــم زاویــه علنی خــود را با  که  خلــق )منافقیــن( هــم 
جمهوری اســالمی نشان می داد، در راهبردی رادیکالی، 
طــی اعالمیــه ای اعــالم کرد نیروهــای نظامی خــود را در 
اختیــار آیت اهلل طالقانی می گذارد. ایــن پیام منافقین از 
ســوی آیت اهلل طالقانی بی پاســخ ماند، و اباذر انقالب با 

کرد. هوشیاری این شیطنت منافقین را خنثی 
آیــت اهلل طالقانــی بعــد از مراجعــت بــه تهــران، در قــم با 
کــرد. وی همچنیــن طــی  امــام خمینــی )ره( مالقــات 
ســخنانی که در مدرســه فیضیه ایراد کردند کمیته های 
انقــالب را از تهمت هــا بــری دانســتند. و به این ترتیــب 
ســناریو بیگانگان و ایادی داخلی شــان برای جداسازی 
و تضعیف نیروهای انقالب اسالمی و قرار دادن طالقانی 
در برابــر امــام خمینی با درایت امــام خمینی و بصیرت و 

اقدام به موقع آیت اهلل طالقانی خنثی شد.
رهبــر انقالب، آیت اهلل خامنه ای نیــز درباره دلیل نجات 
آیت اهلل طالقانی از باتالق منافقین می فرمایند: »دشمن 
آیــت اهلل  از عنــوان و محبوبیــت و وجهــه  می خواســت 
طالقانــی، بــرای آنچــه تصــور می کــرد تضعیــف انقــالب 
اســت، استفاده کند. ولی مشت محکم طالقانی بر پوزه 
دشــمن وارد آمد. دشــمن منافق و دشــمن ظاهر و آشکار 
ســعی می کرد با توجه دادن به مرحوم آیت اهلل طالقانی، 
کننــد. طالقانی همان حرفــی را زد که  رهبــری را تجزیــه 
امیرالمؤمنیــن علی بن ابی طالب )ع( نســبت به پیغمبر 
گفــت. امیر المومنین فرمــود: »کنا اذا  )ص( آن حــرف را 
احمــر البــأس اتقینا برســول اهلل« در میــدان جنگ وقتی 
آتــش جنــگ گداخته می شــد مــا بــه پیغمبــر )ص( پناه 
گفت: »من هر وقت  می بردیم. مرحوم آیت اهلل طالقانی 
مأیوس می شــوم، هر وقت دلســرد می شــوم، می روم قم 
خدمــت امــام می رســم و از او روحیــه و اعتمادبه نفــس 

می گیرم.
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از محراب مسجد
تا محراب دانشگاه 

کتفا نکردند  سنت های دینی، به محراب مسجد هدایت ا
کــه حســرت برقراری یــک نماز جمعه باشــکوه را  و از آنجــا 
داشــتند، قبل از انقالب در چند مورد به صورت محدود آن 
را برقــرار ســاختند. و بعــد از پیــروزی انقالب نیــز، به منظور 
تحقق بخشیدن به این سنت دینی و آرزوی دیرینه خود، 
خدمت امام »ره« پیغام فرستادند که »اینک که الحمدهلل 
جنابعالی در رأس حکومت اســالمی هســتید، جــا دارد نماز 
که امــام خمینــی )ره( نیز مســئولیت  جمعــه برقــرار شــود« 
برقراری نماز جمعه را بر عهده خود ایشان نهادند و از آنجا 
که آیت اهلل طالقانی یک روحانی مبارز و روشنفکری بودند 
که سال ها در زندان ها و تبعیدها زجرکشیده بودند و بسیار 
موردعالقه مردم بودند نفس انتخاب ایشان به این سمت 
موجب توجه بیشــتر مردم به نماز جمعه و رونق آن شــد و 
آیت اهلل طالقانی توانســتند به عنوان اولین امام جمعه بعد 
از پیروزی انقالب در محراب دانشگاه تهران به روشنگری 
سیاســی و دینــی مــردم بپردازنــد و اولین نماز جمعــه بعد از 
گردید. و  انقالب در مرداد ســال 58 به امامت ایشان برگزار 
تا پایان عمر باوجود ناتوانایی های جسمی، تبلیغ در سنگر 

نماز جمعه و ارتباط با جوانان و مردم را رها نکردند.

در اندیشــه ی  دینــی ، توانســت  بــه زودی  این  مــکان  کوچک  
کانون  توجه  اقشــار مختلف  جامعه  به ویژه  دانشجویان  و  را، 

دانشگاهیان  قرار دهد و ارتباط خوبی را با آن ها برقرار کند.
هــدف  آیــت اهلل طالقانی  از انتخاب مســجد هدایت، متحول  
ســاختن  مســجد   و رســاندن  جایگاه  آن  به  عصر صدر اســالم  
بود. چنان که  خود، درباره ی  مســجد پیامبر )ص ( می گفت : 
»مســجد پیامبــر، هم مکان  جهاد بود، هــم  تعلیم  و تربیت  و 
هم مرکــز رفــع  اختــالف ؛ فقط  یک چیــز نبود، مجلــس  فاتحه  
نبــود.« او با چنین  تلقی ای  از مســجد پیامبر )ص (، مســجد 
هدایت  را نیز به  این  سمت  سوق داد و مسجد را کانون مبارزه 

قرار داد.
کــه  پیش از انقالب با جلســات   وی  از نخســتین  کســانی  بود 
تفســیر قــرآن  خــود در مســجد هدایــت  و دعــوت  روحانیان  و 
روشنفکران  دینی  برای  سخنرانی ، پای  جوانان  را به  مسجد 
گشــود و آنان  را با آموزه های  دینی  و قرآنی  آشــنا کرد. آیت اهلل 
طالقانی  یکی  از شــاخص ترین  رهبران  و عالمان  شــیعی  نوگرا 
که  بــا انتخاب  روش  نو در تفســیر، مســجد هدایت  را به   بــود 
محــوری  برای  مبارزه ی  سیاســی ـ مکتبی  علیــه  رژیم  پهلوی  

مبدل  ساخت .
آیت اهلل طالقانی در راستای هدف تبلیغی خود و پیاده شدن 

مبــارزه ی   کانون هــای   از  یکــی   به عنــوان   هدایــت   مســجد 
سیاســی ـ مکتبی ، ســابقه ای  ممتــد و مســتمر، در بیدارگری  و 
جنبــش  اجتماعی  مــردم  ایران  دارد. اهمیت  مســجد هدایت  
به واســطه ی  امــام  جماعــت  آن ، یعنی  آیت اهلل ســید محمود 

طالقانی  بوده  است .
آیــت اهلل طالقانــی ، زمانی  امامــت  جماعت  مســجد هدایت  را 
در راستای جامه عمل پوشاندن به وظیفه طلبگی و تبلیغی 
کــه  ایــن  مــکان  تکیــه ای  بیش  نبــود و  خــود عهــده دار شــد، 
تنهــا در ایــام  محــرم  گشــوده  و مراســم  ســوگواری  در آن  برگزار 
می شــد. واقع شدن  مسجد هدایت  در مجاورت  سینما، پارک  
کز  در خیابــان  اســتانبول  و نزدیکــی  بــه  اللــه زار که  یکــی  از مرا
تجمع  و تفریح  مردم  آن  روز تهران  بود، از دالیل  انتخاب  این  
مــکان  به عنــوان  پایگاهی  بــرای  مبارزه  و آموزش  و اشــاعه ی  
فرهنگ  انقالبی  اســالمی  به شــمار می رفت . آیت اهلل طالقانی  
بــه  دلیل  آزاداندیشــی  و مخاطب شناســی  و رویکــرد نوگرایانه  
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