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گاه طالقانىمامدارى عادالنه از ديدگى	هاى زويژ
محمد بسته�نگار

ئيات،ن اينكه جزم آيت�الله طالقانى بدوحومر
ائه دهند درا ارمت رمشخصات و شكل يك حكو

ها ود يك سلسله معيـارهاى خوشته�ها و تفسيرنو
جه بـه آنا به�دست مى�دهند كه بـاتـوش�هايى رارز

همت و نحوگى�هاى حكوش�ها ويـژها و ارزمعيار
خى از ايند.برى عادالنه مشخص مى�شومامدارز

تند از:مى�آيد عبارگى�ها كه از آثار ايشان برويژ
گاهان جامعهام به دانشمندان و آـ  احتر١

اهدقتى مى�خـوم طالقانى وحومينه مـردر اين ز
دخورنگى برمت عادالنه و چگـوى از حكـومعيار

گاهانان با دانشمندان، آمامدارد زخوره بردم جامعه به�دست بدهد از نحوان با مرمامدارز
مت عادالنهى از يك حكواند معيارد مى�توخورع بران جامعه ياد مى�كند كه نوشنفكرو رو

ا چنين تعريJ مى�كنند: «مسئله مهمى رمامدارگى از زيا غير آن باشد. ايشان اين ويژ
ها و اثقال خـمند، انسان�هايى كه زير بنـد اصـرانند بلند شـواين است كه انسان�ها بتـو

اد، استعـدادش ركس هر استعـدادى دار هر..د بايستنـد.ى پاى خوانند روشده�اند بتـو
د.جايش باشد، جابه�جـا نـشـود سرقعيت اجتمـاعـى داركس هر مـوتربيت كننـد، هـر

..مين جاهليت است.مايد كه اين سرزانى مى�فرمين جاهليت ميزه سرزمنين دربارالموامير
هنـهدند، پابرندگى مى�كـردند، در خيمه زان بوچردمش شتـرمينى كه مرنمى�گويد سـرز

م» اينض عالمها ملجم و جاهلها مـكـران نيست مى�گويد: «بـاردند. نه، اينها ميـزبو
ت�ها و ساختمان�ها و دستگاه�هاى صنعتى ومين جاهليت است. حال اگر عمارسرز

ا دهنهت كه عالم�هـا رلى اجتماعشان به اين صورمبيل�ها و همه چيز داشته باشنـد واتو
ا به�دست اجتمـاع ر..ماندهـى.سى�هاى فرنيايد و جاهل�هـا كـرنند كه صدايـشـان دربز

مانى معيار است».مين جاهليت است در هر جا كه باشد «در هر زند، اين سرزبگير
ادشد استعداد افرليدى جامعه و راى توفايى قوجه به شكوـ تو٣ و ٢

من الناس مـنه كه مى�گويـد: «وه بقر سـور٢٠٥ و ٢٠٤جه به آيات طالقانى بـا تـو
لىه الدنيا و يشهد الله على مافى قلبه و هو الدالخصام و اذا تـوله من�الحيويعجبك قو

الله اليحب الفـسـاد». ايـنث و النسـل وض ليفسد فيها و يهلـك الـحـرسعى فـى�االر
اب و جمعيت�هايىه�ها، احزاد، گروا داشت كه منظور از «الدالخصام» افرداشت ربر

ى ومامداردم مى�دهند، هنگامى كه بـه زعده�هاى شيرينى كه به مـرهستند كه بعـد از و
داخته.كشـت (ومين به فساد پرلى» سعى مى�كنند كه در زسند يعنى «اذاتـوت مى�رقدر

جه به كشJ كه در آننگى تود نمايند. چگوا نابوده و نسل جامعه را از بين بردم) رع مرزر
ن نيز بايدد و اكنوى خالصه مى�شود كه در كشاورزليدى جامعه بواى توقع مظهر قومو

مت عادالنه است كه بايـد ديـدهاى حكـوا به آن اضافه كنيم. يكى از معـيـارصنعـت ر
نددى مى�برف نابوا به طرد مى�كنند، آن رخورنه با آن برالن جامعه چگوان و مسوومامدارز

قت نسل جامعهمت و حاكمان والن حكوفايى؟ همچنين مسووشد و شكوف ريا به طر
شتشاننودن آنها و بى�اعتنايى بـه سـرب كركوف سرند؟ آيا به طـرف مى�برا به كدام طـرر

اج مى�دهند؟ يا نه، سعىا رودى و اجتماعـى راع و اقسام مفاسد فرمى�كشانند؟ و انـو
انند بهفا و بارور شده بتـود تا استعدادهاى آنها شكـواهم شومينه�هايى فـرمى�كنند كـه ز
ند. اين دو عاملشتشان تصميم بگيرنواى سردشان برسيده تا اينكه خوى راستقالل فكر

ى عادالنه مى�باشد.مامدارهاى شناخت زاز معيار
دم ـ حاكميت مر٤

ف طالقانى اين است كه حاكميت اختصاص بـهائه�شده از طرهاى اريكى از معيـار
دم همه قيام كنند،دم است. «مرد، متعلق به همه مرهى خاص نداردسته، طبقه و گرو

همه يك بدن باشند، يعنى يك قشر و يك طبقه بر اجتماع نبايد حاكم باشد، اين حق
ى تنها، نه دانشگاهىاراى بازاى كشاورز تنها، نه برگر تنها ست، نه براى كارحيات نه بر

)١دم بايد به قسط قيام كنند».(حانى تنها. همه مرتنها و نه رو

دشت خونوه5هاى جامعه در سراد و گروـ  دخالت همه افر٥
نسى قانوگان بررد كه كانديداى مجلس خبرت مى�شوم طالقانى دعوحوقتى از مرو

هاىها و نيرواستار اين است كه اين مجلس بايد نماينده تمام قشرى خود، واساسى بشو
چه تمام�تـر دراحت هرجامعه باشد، نه يك طبقه و طيJ خاص. بدين�جهـت بـا صـر

ان چنين مى�گويد: «من معتقدم كه بايـد در ايـنل، نخستين نماز جمعه تـهـرخطبه او
نآنيم: «فبشر عبادالذين يستمعواه پيدا كنند و ما تابع دستور قـره�ها رمجلس همه گرو

سااللباب». ايـن درلولئك هم اولئك الذين هدا هم اللـه و اون احسنه اول فيتبعـوالقو
د. صاحب لب، صاحب عقـلا بشنـوف حسابى رماست، اين مكتب ماست كـه حـر

فف، حرف طرسيله كمال احسان است، حرى هستند. اين وهدايت يافته�ها اين جور
د، در مجلس ما بايد مخالفان هـمفته شود و بعد هم بهترينش گـرمخالJ شنيده بشـو

ن اساسى ما ازد، قانوفشان گفته شوتشان كنيم، حـربيايند، اگر نيايند هم ما بايد دعو
ل اسالم قسط است و عـدلفته است. اصول اسالم ناشى شده است، منشـا گـراصو

ترهى بدهند، باز اسالم چند قدم جـلـوى، هر ايده�اى كه گرواست و حق. هر شعـار
ه�هاىحشت كنيم كه گرواين ما هيچ نبايد وند بنابراست. البته اينها بايد به�تدريج پياده شو

اال پنجاه نفـر،ت كنيم. ونند، بلكه بايد از اينهـا دعـوا بزفشان راه پيدا كنند حـرديگر ر
اى داريمشصت نفر كه هم لباس و هم فكر باشيم و در يكجا جمع بشويم همه يك ر

ا گفتـهج شويم. مجلس اصيل اين است ك همـه آرانيم خارازين نمى�تـون از آن موچو
)٢( اه پيدا كنند.د و از اين جهت بايد رسى بشود. همه ابعاد مسائل بررشو

عايت عدالت اجتماعىادى5هاى اساسى و رجه به آزـ  تو٦
ادىند كه از قسـط و آزانى داراوشته�هاى فره طالقانى سخنان زيـادى و نـودر اين�بار

 به١٣٥٨مـاه ا كه در تيرانى�هايـى رسخن گفته است. در اينجا فقط بخشى از سـخـنـر
ده�اند نقل مى�كنيم. بيان نمو١٣٣١ماه مناسبت روز تاريخى قيام ملى سى�ام تير

اهيم،ادى چنين مى�گويند: «ما چه مى�خـوه قسط و آزانى دربارايشان در آن سخنر
تاه شدنادى، آيا غير از كـوچه مى�گوييم،آيا غير از عدالت اجتماعى، آيـا غـيـر از آز

 آيا اين مسائل در اسالم و.اهيم)ى مى�خوامل استعمار و استثمار (چيز ديگردست عو
اهيم بدانيم اسالم، اسالمىاهيم بفهميم كه هست، نمى�خوآن ما نيست يا نمى�خودر قر

نهفته و سنت پيغمبر، هيچ�گوچشمه گرآن سركه ما مى�شناسيم، اسالمى كه از متن قر
ا در انتقاد و بحـثدم رادى مراهـد آزد نمى�كند، هر جمعيتى كـه بـخـوا محـدوادى رآز

اهد استثمار، استعمار وا نشناخته است.هر جمعيتى كه نخود كند، اين اسالم رمحدو
ا نشناخته.د، اسالم راستبداد ريشه�كن بشو

شت:پى5نو
 در١٣٥٧ادى سال انى�هاى ايشان بعـد از آز ـ آيت�الله طالقانى- تبيين قسط (سخنر١

)٢٢ و ٢١مسجد هدايت صفحه 
٦١ـ  تبيين قسط همان ص ٢
..انى�ها، مصاحبه�ها و.عه بيان�ها، اعالميه�ها، سخنرادى تا شهادت (مجموـ  از آز٣

هنگىسسه خدمات فـرات موحلت) از انتشارادى تا هنگام رآيت�الله طالقانى بعد از آز
م. چاپ دو٢٥٢سا ص ر
١٤) ص ١٣٥٨ تير ٣٠انى ادى (سخنرحدت و آزـ  و٤

گانان مهركيو
سـشـى كـه▪ نخـسـتـيـن پـر

ان انــقــالبه مـبــارزدربــار
صا كسانى كه نقشخصو

ا بـه5عــهــدهدم رى مــرهـبــرر
دح مى5شـوداشتنـد، مـطـر

جهد. باتونه بومت بعد از انقالب چگواين است كه نگاه آنان به حكو
ى كـه از آيـت55الـلــه طــالــقــانــى بــه5جــامــانــده، ايــشــان در امــربــه آثــار

نه مى5انديشيد؟ى چگومتدارحكو
د است، اينهاى سياسى قبل از انقالب مشهوآنچه در بين نيرو

مت داشتند تا اثباتى  يعنى بيشتراست كه آنان نگاه سلبى به حكـو
اى راهند تا اينكه بدانند چه چيزا نمى�خوى رمى�دانستند كه چه چيز

ميتده�ها عموها و در همه راهند. اين مسئله در بين تمام نيرومى�خو
ىجه به اينكه مدت حضور آقاى طالقانى بعد از پيـروزد، با تودار

تاه نيز جنبه اثباتـىد، در اين مدت كوانقالب كمتر از يك�سال بـو
جهد. اين يك وان لمس كرا بيشتر مى�توديدگاه�هاى آقاى طالقانى ر

ا دراى آن رى ديدگاه�هاى آقاى طالقانى است كه عناصر و اجزنظر
ه ايشان بسيارى كه فكر مى�كنم دربارجه ديگرادامه بيان مى�كنم. و

فتار طالقانى است.دى، اخالقى، منش و رجوجه ومهم است، و
ى بهه نگاه وى و نحوى وى سياست�ورزفتار طالقانى، الگوه رنحو

ى بحث كنيم،فا نظراهيم صرا نشان مى�دهد. اگر بخـوسياست ر
ار مى�دهم كه ديدگاه�هـاىا مبنا قران بعد از انقـالب رطالقانى دور

ى�ها، منشد. ضمن اينكه اين ديدگاه�ها از جهت�گيرى داردترخر
ار داشته منتـج شـدهش طالقانى كه از قبل از انقالب اسـتـمـرو رو

است.
فتار كدامند؟▪ عناصر اين ر
اهمانخـوه بر اين عنـصـر آرارادى، كه طالقانى هـمـوتاكيد بـر آز

نا بيـروا رن همين مسـئـلـه، تـسـامـح و مـدارمى�ايـسـتـاد و از درو
مادى مستلـزى آزادى و پايدارن از نگاه طالقانى، آزمى�كشيد. چو

جهد توا موره آن رارى هموى كه وتحمل يكديگر است. عنصر ديگر
ى اقتصادى مبتنى بر عـدالـتار مى�دهد، عدالت و جهت�گـيـرقر

الى داشتند، قابلما ديدگاه ليبرد كه عمواست كه با هم�نسالن خو
دم وكت مـران چنين گفت كه تاكيد بـر مـشـارتمايز است. مـى�تـو

اهاى» طالقانىى «شورح تئورى�ها و طردم در تصميم�گيراهميت مر
ست نگاه كنيم ايـناج است كه اگر دراز همين عنصر قابل استخـر

اليتى صـدرى اتصال پيدا مى�كند با انجمن�هـاى ايـالـتـى و وتئـور
ان از نظر تفكر چپاها در ايرطه. متاسفانه به�دليل اينكه شورمشرو

ى بهح شده، بدفهم شده است و به علت همين نـگـاه شـعـارمطر
فتـه اسـت.ار گـراهـا تـحـت�الـشـعـاع قـرد شـوركـراهـا، كـارشـور

شته شده است، بيشتر تبديلاها نواى شورآيين�نامه�هايى هم كه بر
اى اينكهمايشى و تشريفاتى شده است. فقط بربه يك آيين�نامه فر

شعار بدهند؛ «انجام داده�ايم». در حالى كه طالقانى عميقا به اين
د كه طالقانـى هـمد و نكته جالب قضيـه ايـن بـوع معتقد بـوضـومو

ا در مناطقاها رفت و هم شورا مى�پذيرلمان در پايتخت رحضور پار
كشور.

نه است؟▪ همين مسئله در منظر ساير انديشمندان چگو
ندند، اما چوح مى�كرا مطراها رى شوردكتر سامى و جاما نيز تئور

د، به اسم آقـاىا از نظر عملى آقاى طالـقـانـى پـيـش مـى�بـره رپروژ
د به دفاع طالقانى ازان نقب زح شد. از همين�جا مى�توطالقانى مطر

ه حسن�نيـت بـهان عضو گـروقتى به�عـنـوميت�ها و اقلـيـت�هـا. وقو
دم پاسخ بدهداسته�ها و مطالبات مرفت و ديد بايد به خودستان ركر

ستادندم بيشتر از فرسيد كه مطالبات مراز نظر تجربى نيز به اين نكته ر
نگان تدوين قانولمان يا يك نماينده در مجلس خبريك نماينده به پار

گير هسـتـيـم.ن نيز بـا آن دراساسى است. مسئلـه�اى كـه هـم�اكـنـو
لمان مهندسى مى�كند و امورا پارد امور كالن ملى رطالقانى معتقد بو

د.ده شودم سپرى به مراى تصميم�گيره بايد برمرى و روزشهر
اها نيز داشت؟اى شورى دقيقى بر▪ آقاى طالقانى الگو

مينه ود، اما زائه نكـرا ارى دقيق و قانع�كننده�اى ر او الگـو.خير
ى در نگاه طالقانى كامال مستتر است. اين نيز يك ضلعجهت�گير

شد كننداها رديگر از انديشه سياسى طالقانى است كه از پايين شور
لمان باشد.و از باال پار

د؟ى اين دو با هم مشخص شده بوه همكار▪ نحو
ه تقسيم كـارسند و نحوا كه اين دو در يك نقطه به هـم بـراين ر
دده بوح كرا مطرلى تز آن رده است، وح نكرنه باشد، مطرآنها چگو

دها، مخالفتد بى�نظير او در دفاع از كراين و با جمع عملكرو بنابر
ى شدن حجاب  نشان�دهنده اين است كه طالقانى يـكاو با اجبار

دى استجه كنيد اين نگاه از آن فرد. توان دارنگاه انسانى به ديگر
ب تحصيلى كه در غرشنفكرخاسته و با يك روحانيت بركه از دل رو

تده باشد، كامال متفاوهـا آورى مرزا از آن سوى�ها رده كه تئوركر
ستانه  ود يك نگاه انسان�دون نگاه دينى خواست. طالقانى از درو

ن مى�داد.د و بيروا فهم مى�كرجنبه اخالقى و لطيJ دينى ر
د؟ال شخصى بوف به احو▪ اين نگاه لطيV طالقانى معطو

د بلكه بـهه شخصى نمى�كرد به حوزا محدواو نه تنها اين نگاه ر
مى همه مدنى و عموه اجتماعى، حـوزجمله حوزه�ها ازساير حوز

ا از لحاظاهم عناصر ديدگاه طالقانى راين اگر بخوتعميم داد. بنابر
ميت�هـا،ق قوكت، حقوادى، عدالت، مشارى بيان كنـم؛ آزنظر

اقليت�ها و تسامح قابل بيان است. نكته�اى كه در انديشه طالقانى
د مخالفت اوبسيار مهم است و از كنار آن نبايد به�سادگى عبور كر

اكبى و همينطور نائينىبا استبداد دينى است. طالقانى متاثر از كو
فىه جمالت معرود و در اين�بارشديدا با استبداد دينى مخالJ بـو

ان مخالفـت طـالـقـانـى بـاد كه در كنار همـيـن مـسـئـلـه مـى�تـودار
د كـهد. طالـقـانـى بـر ايـن بـاور بـوح كـرا مـطـرطـلـبـى رانـحـصـار

ه درارها همـوت بايد در بين نـيـروليت�هاى سيـاسـى و قـدرمسـوو
خش باشد. طالقانى در پاسخ به كسانى كه مى�گفـتـنـد: «اگـرچر

ه�ايد،ه�ايم؟» گفت: «شما هـيـچ كـاراها باشد پس مـا چـكـارشور
نده نظريهگيردشان» بنا بر عناصر در برا بسپاريد به خودم رهاى مركار

اسىكرت قابل بيان است و آن: «دموسياسى، طالقانى در يك عبار

اگيـراسى فـركرت ديگـر «دمـوكتى» است. به�عـبـاراديكال مـشـارر
اگير و در ضمـناسى باشد، فـركركتى» يعنى هم اينكـه دمـومشـار

صا اقتصاده�ها، خصوه سياست نباشد و ساير حوزمنحصر به حوز
ا در تلفيقاسى ركرد كه جنبه عينى و مدل�دار اين دموگيرا نيز در برر

لمان مى�ديد. همه آنچه بيان شد نيمى از قضيه اسـت.ا و پارشور
دى و منشى طالقانىجودم نيمى ديگر جنبـه ونه كه بيان كرهمانگو

ل نباشد،از اوان يك متفكر تراست. شايد طالقانى در بين متفكر
ل است يعنىجه اودى درجود يك متفكر وكراما به لحاظ منش و كار

دش فكرمانه خوهنگـى و زادايم�هاى غالب فرطالقانى در ذيل پـار
د كه انديشـه�اشا تربيت مى�كـرمان انسان�هايـى رد، اما همـزمى�كر

اىد برد. مسجد هدايت پايگاهى شده بوب مى�كرسون اينها ردرو
ان و فعاالن سياسىان، مبارزى از متفكرتربيت يك نسل. بسيـار

ه، تربيت شده مسجد هدايت هستند. اين مسئله ازمذهبى آن دور
شى و تربيتى طالقانى مهـم اسـت و اگـرد آموزكـرنظر نقش و كـار

شى و منش طالقانى بحث كنيم،ه نقش اخالقى، رواهيم درباربخو
د و مدل سياسىنظريه سياسى طالقانى در شخصيت او متبلور بو

د. طالقانـىد او استنباط كـرفتار شخصـى خـوا بايد از رطالقانـى ر
دخوره بربه�مثابه يك پدر با همه جريان�هاى سياسى و مذهبى آن دور

اساس نگاهى. برارد نه ابزد. نگاه او به انسان، نگاه غايتى بومى�كر
ت همه انسان�ها پاك است با حفظحيدى و اعتقاد به اينكه فطرتو

ابطـهه�هـا رلوژيكى�اش بـا هـمـه گـرومرزبنـدى سـيـاسـى و ايـدئـو
د، مجاهدين (منافقين)قى نمى�كراى او نيز فرستانه�اى داشت؛ بردو

د احساسى كه از اعدامها گفته بويا فدائيان. در قبل از انقالب بار
ندان به من دست مى�دهد اين است كه انگاركسيست در زيك مار

ى بعد از انقالبده�اند. طالقانى در گام ديگرا اعدام كرد مرند خوفرز
ن اساسـىگان قانوو بعد از مشخص شدن نتايج انتـخـابـات خـبـر

اى آن بشكندا به نفع محتواسى ركرسته و ظاهر دمود پوحاضر مى�شو
نت در تدوين قـانـواى مشـوره�ها بـرو اعالم مى�كند از هـمـه گـرو

انهبرت كنيم. اين در حالى است كه بيشتر از ديگر راساسى دعو
اساسا برد، اما كسى اين تشر طالقانى ره�ها تشر مى�زسياسى به گرو

ىد. او قائل به حذف هيچ نـيـرويك نگاه حذفى قلمداد نـمـى�كـر
سميت مى�شناخـت.ا به ره�ها رديت همه گروجود و موسياسى نبو

ضـعان يك موا به�عنـود همـه آن رقتى تشر مـى�زبر هميـن اسـاس و
 اسفند در١٤ف انى معرودند. در سخنرايانه تلقى مى�كراصالحگر

دنـددهم آمده بوان گرهاى سياسى جـوقلعه احمدآباد كه همه نيـرو
هيز مى�داد.دن پرد كرخورا از ايده�آليستى برآنان ر

احتادى رانان گفت: تجربه بس است، اين آزاو خطاب به جو
احت از دست بدهيـد. ازا ربه دست نمى�آيد و شما نيز نبايـد آن ر

اى انسان�ها منهاىى برهاى مهم طالقانى اين است كه وامترديگر پار
ه عقايـدشـان،د، نه انسان�ها بـه�عـالوق قائـل بـوعقايدشان حـقـو

ا ميهمان،ان را ميزبان جامعه نمى�دانست و ديـگـرد رطالقانى خـو
قا ميزبان مى�دانست و همه اينها شاخصه�هايى است كه فـرهمه ر

ان نشان مى�دهد.ا با ديگرطالقانى ر
ار است؟ادى انسان5ها در نگاه طالقانى به چه مبنايى استو▪ آز

ا باد، هر بحثى رطالقانى از منظر مذهبى به مسائل نگاه مى�گر
ندان،ندگى قبل از زه زى در سه دورد. وآن آغاز مى�كرتفسير آيات قر

نه كه بياند. همانگوآن بوندان يك مفسر قرندان و بعد از زان زدور
اساس اينت انسان�ها داشت و برحيد و فطردم او يك تلقى از توكر

نداد هستند و خداود؛ انسان�ها آزت، معتقد بوحيد و فطرتلقى از تو
به انسان�ها اختيار انتخاب داده است. در ادامه هـمـيـن بـاور، او

عيت آن نيست.فتار، دليل ممنوه رديت» يك نحودود: «مرمعتقد بو

ند. چوا نبايد با زور به بهشت بـراساس اين ديدگاه، انسان�ها ربر
صت داده است.ند به انسان�ها نيز فرخداو

ا بر انسان�هالو مثبت رد يك انديشه واين هيچكس حق نداربنابر
ىه دفاع طالقانى از اختيـار«تحميل» كند. شما نگاه كنيد به نـحـو

دن حجاب، او ضمن اينكه از نظر مبانى از حجاب در اسالم وبو
ان دفاع مى�كند، معتقد است كه حجاب يك امر اعتقادى استاير

ا ازى است. اين مثال راى انسان�ها يك مسئله اختيـاراين برو بنابر
ادىش طالقانى به آزدم كه بگويم اين عقيده مبناى نگرآن رو بيان كر

ت كنيما دعواساس اختيار انسان�ها ما مجازيم كه آنان راست. بر
ى مجبور كنيم.ا به امرانيم كسى رو نمى�تو

ادى كجاست؟▪ مرز اين آز
دم مى�دانست.امت انسانى و منافع مرا كرادى راو مرز آز

ن اعالم شده است؟ت مدوى طالقانى به5صور▪ اين ديدگاه از سو
د و اينى نداره بحث تئوريك و نظر طالقانى در اين حوز!خير
ائه مى�كند،آن ارى كه از قرع تفسيرفتار طالقانى و نوا بايد از رنكات ر

دنع» بودن و «ممنـود» بودود. بر اين اساس بيـن «مـراستنبـاط كـر
فاصله مى�گذاشت. اين در مقابل كسانى است كه معتـقـدنـد هـر

ع است.دى، ممنودوامر مر
ند؟ع نگاه منشاء دينى دار▪ آيا اين دو نو

اما منشاءد، اما نگاه مقابل آن الزكال نگاه طالقانى منشاء دينى دار
ست�ها وادپركيست�ها، نژن ممكن است در بين مارد چودينى ندار
ا بهد رند كه جريان مقابـل خـوى پيدا شـوال�ها نيز  افكـارحتى ليبـر

ع اعالم كنند.ا نيز ممنود است آن ردوف اينكه معتقدند مرصر
اناء ديگر متفكـرا تطبيق بدهيـم بـه آراهيم همين مسئلـه ر▪ اگر بخـو

ديك هستند؟اسالمى در انقالب، تا چه حد از اين حيث به هم نز
ديكا كنار بگذاريم، به اعتقاد من بسيار نزه اقتصادى راگر حوز

ادىگان و شريعتى نيز بسان طالقانى به آزبه هم فكر مى�كنند. بازر
و اختيار كامل انسان�ها معتقد هستند. شريعتى مى�گويد:«انسان

».دان فدا كراهى نمى�توا در هيچ رافت و اين دو رادى و شريعنى آز
ند.ه اقتصاد مى�برا نيز به حوزاسى ركرطالقانى و شريعتى دمـو

جمه لفظ بهاساس تراگير بنايش همين است. براسى فركرن دموچو
دم سخن مى�گويـد، ايـناسى كه از حاكمـيـت مـركره دمواژلفـظ و

دم بايد بر كجا حاكم باشند؟ پاسخ ايند كه مرح مى�شوسش مطرپر
ليد اقتدارش اين توجع اقتدار است. يك نگراست به هر جايى كه مر

نلمانى از آن بيروه سياست كه مدل پـارا منحصر مى�كند به حـوزر
اگيراسى فركرد. اما دمود نمى�شواره اقتصاد زياد ومى�آيد و در حوز

د واتيك شوكرجع اقتدار باشد بايد دمـومى�گويد: هر جايى كه مر
انديشان دينىاين تمام نوى پيدا كند. بنابردم بايد به آنها تسراده مرار

ند.ار مى�گيردر يك صJ قر
ت5ها در كجاست؟▪ تفاو

ض كنيدد. فرت�ها آشكار مى�شوتر برويم تفاواگر يك گام جلو

د بحث نشده�اند، اما شريعتىارگان ونان، طالقانى و بازره زدر حوز
ميت�ها نشـدهد بحث قـوارنان شده است. شريعـتـى ود بحث زارو

ميت�هـا شـده اسـت. در ايـند بحث قـواراست، اما طـالـقـانـى و
د.ت�ها آشكار مى�شوه�هاست كه تفاوحوز

ادىنده تفكر طالقانى به دو عنصر مهم آزشما در بيان عناصر ساز ▪
م مهم نشانىمان اين دو مفهوى همزديد. آيا پيگيره كرو عدالت اشار

انيان نيست كه هنوز قائـل بـه تـقـدم وى تاريخى ايـراز آشفتگى فـكـر
ندگى سعادتمند نيستند؟اى يك زى برش5هاى بشرتاخر ارز

ىـنعي .دراد ناريا ـخيرات رد ـىقـيمع ىـاه�هـشير هـلئـسم نيا
و مسيـسكرام لوصـحم و هدروآرف هك تسـين ىرما ىبـلط�تلادع
ىـاه�ـشبـنج ناريا ـخيرـات رد ام .ـدشـاب ناـهج رد مزـيلـايسـوس
.ـاه�ىكدزم ـدننـام ،دنا�هدوب ـبلط ـتلادع هك ـميراد ىلـاكيدار

رد .دنا�هدوب بلط تلادع هشيمه مه ىعيش لاكيدار ىاه�شبنج
هنابلط�تلادع ىاه�شيارگ ،دشاب دايز ىتاقبط هلصاف هك ىعماوج
و ىتنس هجو كي ناريا خيرات رد هعيش الاح .ديآ�ىم دوجو�هب مه
هراومه هدوب زرابم و ىسايس هك شرگيد هجو ىلو هتشاد ىوزوح
ـهمه رد هناهاـوخ�تلادع شيارگ ـنيا .تسا هدوب بـلط تلادع
.تسين مه ديدج ىايند هب طوبرم اساسا ىنعي .تسه ىنيد نوتم
هب ار نآرق امش .تسا دوهشم هلئسم نيا نآرق رد و قيتع دهع رد
هكنيا الاح .تسا نامورحم و ارـقف عفن هب دينك قروت ىلكش ره
هلئسم كي نيا دنتسين اي دنتسه عمج لباق مه اب ىدازآ و تلادع
.تسا ىناهج

ا اصالح كند واهد فقط سياست رحال اگر كسى بخـواما به هر
دجه باشد؛ استبداد كه عقبه اقتـصـادى دارنسبت به اقتصاد بى�تـو

داره وانتير، از پنـجـرد با اتكاء به آن  اقـتـصـاد رن رواگر از در بيـرو
ى و احساسـىه شعارارفى عدالت�طلبان مـا هـمـود. از طرمى�شـو

استند كه همـيـنسعه مى�خـون توا بدوده�اند و عدالـت رد كرخـوربر
مانىد. يك زمسئله عمال به توزيع فقر در جامعه مـنـجـر مـى�شـو

سعهاست، يعنى كشور بايد توسعه خواه با توا همران عدالت رمى�تو
ى�هال امروزاتيك اتفاق بيفتد و به قوكرسعه بايد دمويابد، اما اين تو

ه�ها بيايد.ل نفت بر سر سفردم بيايد نه اينكه پوه مرسعه بر سر سفرتو
خل اساسى رايى كشور يك تحوصه اجرقتى در عربه معناى ديگر و

اتى داشتهسط به پايين اثرسط و متـوندگى طبقات متومى�دهد در ز
اسىكراى دموى براى فداكاردم دليلى برت مرباشد، در غير اين صور

ان باقى بماند، مانند امروزشنفكراسى در حد روكرند. اگر دموندار
دمه مرمرندگى عينى روزاسى با زكرد، اما اگر دموبى�پايگاه مى�شو

اهدا خـود ران خوفداراسى طـركركار داشته باشد، قطـعـا دمـوسرو
ان به يكاسى ايركرى دمواى تحقق و ماندگـاراين ما بريافت. بنابر

نداناى شهـروا برابر رصت�هاى بـرمنديم و اينكه فـرفاه نسبى نيـازر
ا با دو دهك پايـيـنايجاد كنيم و فاصله دو دهك باالى جـامـعـه ر

سعه�اى كه ما بهسعه است. توم توكاهش بدهيم. اين مسئله مستلز
دم باشدلتى ملى كه دلسوز مرسط يك دوآن نياز داريم اين است تو

ن به يـكدم توزيع كنـد. مـا اكـنـوا بين مـرفـاه ر(نگاه طالـقـانـى) ر
دم به بحثگرات شبيه نهرو نياز داريم همين�جا بركرشخصيت تكنو

لىم معتدل و معقواديكاليزد، اما راديكال بوطالقانى؛ طالقانى  اگر ر
ش و هم در هـدفداشت بر عكس همـه  چـپ هـا كـه هـم در رو

قت انتقادلت مواى مثال طالقانى ضمن اينكه به دودند براديكال  بور
د.لى هميشه از� آن حمايت مى�كرداشت و

م معتدل به چه معنا؟اديكاليز▪ ر
ماند بلكه در آرم در سياست نبـواديكاليـزم طالقانى راديكاليـزر

ستـى ودم دودن؛ مرد. از چپ بـود نمى�كـرخوراطى برد. او افـربو
ىى سياسى و چـپ روا مى�فهميد نه تـنـدروضع آنـان رجه بـه وتو

هاىاست و مدام شعاردن مى�خوملى كرا  دراقتصادى كه همه چيز ر
ا مى�شدمانى مى�داد. طالقانى به مدلى اعتقاد داشت كه اگر اجرآر

د كه درح كردستان مطـرا در كـراها رفق مى�شد. او شـورخيلى مـو
انا نه به�عنواها رد. البته شورثر بودستان بسيار مودن فضاى كرام�كرآر

ان يك باوردم بلكه به�عنودن بخشى از مراى قانع كريك تاكتيك بر
ان يك الگوا به�عنود و همين مسئله مناعت طبع او رح كرعميق مطر

جه به فضايى كه بر كشورح مى�كند كه به نظر من و با تواى ما مطربر
مانى به مناعت طبـعان حاكم است ما بيش از هر زشنفكرو بين رو

منديم.طالقانى نياز
گى5هاى مـنـشـى و اخـالقـى طـالـقـانـى سـخـن بـه مـيـان▪ شـمـا از ويـژ

صـه سـيـاســى وجـه بـه آسـيـب5هـايـى كـه امــروز در عــرديـد. بـا تــوآور
ايط امروزاى شرس طالقانى براجتماعى بر جامعه ما حاكم است، در

ما چيست؟
اى جامعهس طالقانى برگ�ترين درد! زرنده بـوكاش طالقانى ز

ه�اى نگاهح صدر» طالقانى است. ما به هر حوزان، «شرامروز اير
ان اخالقى كهد. ما به يك بحرد دارجوح صدر وكنيم خالء اين شر

نگ است دچـار شـده�ايـم.ى در آن بسيـار پـرردمحـورمسئلـه خـو
عـكـسدم هستـيـم؛ بـرطالقانى همـيـشـه مـى�گـفـت بـدهـكـار مـر

گ�ترين نياز ماست، در همهان ما. تسامح طالقانى بـزرشنفكررو
ادى،ى، آزشنـفـكـرنـان، روه�هاى سياسـى، اقـتـصـادى، زحـوز

هحيه تسامح�جو نيسـت. در حـوزى از آن رو كه خبـر...عدالت و 
ىد. البته طالقانى نيز عارد ندارجوح صدر واد و شخصيت�ها شرافر

د، اما يك چيز طالقانى كه هنوز دست نيافتنى استاز ضعJ نبو
اى نسلدن او برى كـرمانه ماست، اخالق طالقانـى و پـدرو نياز ز

ان جامعه�اش است.جو

ى است، اخـالقمز اين ماندگـاراز وراهد ماند. آنـچـه رانيان ماندگـار خـواى ايرن5ها برد طالقانى نامى است كـه تـا قـرسيدمحـمـو
ى با سياست جمـعارد؛ اخالقى كه به دشود تا در يك شخصيت اجتماعى متجلى شودى است كه سال5ها بايد بگـذرمنحصر به فر

ى مخالV ولـوژدى است كه هيچ ايدئوصيات بارز مرى از خصودورزا و خرشى، مدارح صدر، تسامح، سخت5كـود. شرمى5شو
انديـشآن و نود طالقانى، مفسر قـرنه نيست. آيت5الله5سيدمحمـوى يك مبارز نموائه الگـوافقى قادر به انكار نقش ممتـاز او در ارمو
گذشت. در١٣٥٨ شهريور ١٩ايى در هنگ كار شوراى تضعيV استبداد و ترويج فره و تالش بره پس از سال5ها مبارزجسته حوزبر

هبر آن بـهگ كه در سال5هاى انـقـالب و از زبـان ره اين عالـم بـزراميداشت يـاد و خـاطـردر گـر
هشگرضا عليجانى محقق و پژوا با رف شد، افكار و انديشه5هاى طالقانى رمان» معروذرز«ابو

د.م تقديم مى5شوانندگان محترانديشى دينى به بحث گذاشته5ايم كه به خوه نوحوز

ضا عليجانىگو با رشخصيت، روحيات و افكار سيدمحمود طالقانى در گفت�و

مانه مااخالق طالقانى نياز ز


