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گزیدهایازسخنانکمترشنیدهشدهآیتا...طالقانیدرباره ارادتبهشخصیت و رهبریامام(ره)

شکستساواک و گروهکها درمصادره«ابوذر زمان

»

جــواد نوائیان رودســری – فــردا سالروز درگذشت
آیتا ...طالقانی است؛ عالم مبارزی که باید او را یکی
از شخصیتهای برجسته و تأثیرگذار در تاریخ معاصر
ایران بدانیم .آیتا...طالقانی به دلیل سابقه طوالنی
مبارزاتی و تحمل سالها شکنجه و رنج در زندانهای
رژیم پهلوی ،در میان مردم و مبارزان ،جایگاهی واال
داشت و همه او را دوست داشتند؛ به همین دلیل ،از
این توانمندی برخوردار بود که هنگام بروز مشکالت و
اختالفات ،نقش میانجی را ایفا کند .آیتا ...طالقانی
بــرای همه انقالبیون ،پیک صلح و دوستی محسوب
میشد .شاید به همین دلیل بود که برخی جریانها از
تالشآنمرحومبرایبرقراریصلحوآشتیسوءاستفاده
واورابهخودشانمنسوبمیکردند؛بهویژهبعدازرحلت
آیتا ...طالقانی و آغاز فتنه گروهکها در داخل کشور،
بازار این تهمتزنی و مصادره به مطلوب ،بسیار داغ شد
و خیلیها سعی کردند که او را موافق خودشان معرفی
کنند.اماآنچهاسنادمیگویندودرحافظهتاریخیاین
سرزمینباقیاست،نشانمیدهدکهآیتا...طالقانی،
مبارزی در خدمت اسالم و ایــران بود و در این مسیر،
سختبهرهبریامامخمینی(ره)باورداشت.هرچندکه
آیتا...طالقانی در عرصه مبارزه ،شخصیت مستقل و
پرسابقهایمحسوبمیشدوازدورانپهلویاول،طعم
زندان و شکنجه را به دلیل آزادیخواهی چشیده بود و
دردهههای 1320و 1330حضوریبسیارپررنگدر
مبارزات داشت ،اما از آنجا که شخصی ریاستطلب و
طالبمقاماتدنیوینبودودریککالم،خالصانهمبارزه
میکرد،باآغازنهضتاسالمیودرکشخصیتحضرت
امام(ره) ،آنی از حمایت و همراهی با ایشان غافل نشد.
این موضوعی است که بسیاری از جریانات انحرافی و
مخالفجمهوریاسالمی،بهدنبالکتمانآنهستند؛
امااینکارشدنینیست.
▪شخصیتیممتازازهمهجهت

آیتا...طالقانی،امامخمینی(ره)راشخصیتیمقدس
میدانست.اودریکیازمصاحبههایشکهبعدازپیروزی
انقالب اسالمی انجام شد ،گفتهبود« :من از دوران
طلبگی از نزدیک با ایشان بــودهام و
افکار و نظریات و ُحسن سوابق
ایــشــان بــــرای هــمــه روشــن
و آشــکــار اســـت .حضرت
آیتا...العظمیخمینیاز
همان آغاز ،دارای تقدس
خاص و از هر جهت ممتاز
بــودهانــد و هستند» .او در

جایی دیگر ،با برشمردن شجاعت و تیزبینی به عنوان
دو ویژگی مهم حضرت امـــام(ره) ،میگوید« :وقتی
که اکثریت مردم ما و رهبرهای ما جرئت نمیکردند
انگشترویدردبگذارندکهشاهنشاهیدردبیدرمان
است ،این مرد بلند شد و گفت :این رژیم قانون اساسی
نمیشناسد؛ همانجایی که درد همه مــردم بــود».
آیــتا ...طالقانی اعتقاد داشــت که نهضت اسالمی،
بــدون حضور ام ــام(ره) و رهبری او ،هرگز به پیروزی
نمیرسید؛ او در گفتوگویی با یکی از روزنامهها ،به
این موضوع چنین اشاره کرد« :اگر رهبری امام خمینی
و قاطعیت و سازشناپذیری ایشان نبود ،این نهضت
مقدس پا نمیگرفت» .جالب اینجاست که آیـتا...
طالقانی،ازهمانابتداینهضتوپیشازاوجگیریآن،
به جایگاه امام خمینی(ره) در رهبری مردم واقف بود.
زمانی که برخی از متدینان ،پس از درگذشت آیتا...
حکیم ،درباره مرجع تقلید اعلم از وی پرسیدند ،بدون
تأملپاسخداد«:اگرازلحاظمرجعیتوفقاهتبخواهید،
هم ه این چند نفر علمای امامیه فقیه و مجتهدند،اما از
لحاظزعامتوشهامتوتوجهبهمسائلروزهیچکدامبه
حاجآقاروحا[...خمینی]نمیرسند».
▪برو این دام بر مرغ دگر ِنه!

هوشمندانهترین موضعگیریهای آیتا...طالقانی
را درباره نسبت وی با امام(ره) ،باید در وقایع روزهای
انقالب و نیز ،حوادث پس از پیروزی آن جستوجو
کــرد .آیـتا...طــالــقــانــی بــا هوشیاری ذاتــی خــود،
دریافته بود که رژیم شاه در پی قــراردادن او مقابل
امام خمینی(ره) است؛ موضوعی که در ساواک بهجد
پیگیری میشد و طرحی پیچیده برای ایجاد شکاف
در صفوف انقالبیون بود .اما آیتا...طالقانی با صدور
اعالمیهای ،حمایت و پیروی خود از حضرت امام(ره)
را به عنوان رهبر بیچون و چــرای نهضت اعالم
کرد .در همان روزهــا بود که به یکی از اطرافیانش
گفتهبود« :مــن فکر کــردم که چــرا رژیــم ،ما را آزاد
کرد و حال آ نکه آزادی ما مبارزه را تشدید خواهد
کرد .با بررسی اوضاع و احوال انقالب ،به این نتیجه
رسیدم که عوامل دربار و ساواک میخواهند من را
در برابر رهبری امام ،علم و به قطبی در برابر
ایشان تبدیل کنند» .او با چنین دیدگاهی،
تصمیم گرفتهبود به بهانه بیماری در
بیمارستان بماند و مانع از دیدار گروهها
و افراد مشکوک با خود و سوءاستفاده از
شرایط شود« :به همین دلیل است که به
بیمارستان آمدم تا از این توطئه جلوگیری
کنم و در عین حال ،تحلیل عمیقتری نیز از
انقالب برای خودم داشته باشم».
▪ازاونیرومیگیرم

ایــن وضعیت در روزهـــای پــس از
پیروزی انقالب اسالمی نیز ،به
گونهای دیگر ،وجــود داشت.
جــریــانهــای ملی و برخی
گروهکها مانند سازمان
منافقین ،بــه دنــبــال َع َلم
کردن آیتا ...طالقانی در
مقابل حضرت امــام(ره)
بـــودنـــد تـــا بــتــوانــنــد با

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

گلآلودکردن آب ،ماهی بگیرند؛ اما آیـتا ...طالقانی
در سخنرانی  30تیر  1358خود در میدان بهارستان،
بدون کوچکترین مالحظهای اعالم کرد« :رهبری و
شخصیت رهبری به قــدری قاطع است که شما کمتر
رهبری مثل آیــتا ...خمینی میتوانید پیدا کنید».
او با طعنه به گروهکهایی که به دنبال انکار جایگاه
امام(ره)بودند،گفت«:گروههایی ِگ ِلهمیکنندکهماراه
نداریم؛ بیخود گله میکنند .او (امام خمینی) حرفها
را میشنود و میسنجد و آنچه درست و صحیح است،
دستور میدهد» .در همان سخنرانی بود که آیـتا...
طالقانیاینجمالترابرزبانآورد«:گاهیکهبهقمسفر
میکنم ،همه فکر میکنند برای مسئله سیاسی است،
البته تبادل نظر درست است ،ولی مهمتر از آن هروقت
احساس یأس بکنم ،به قم م ـیروم و از چنین رهبری
خلوص ایمان میگیرم.
و از خلوص او لذت میبرم و
ِ
اگــر از [داشــتــن] چنین رهبری قــدردانــی نکنید،
خداوند ما را دچار عذاب میکند ».آیتا ...طالقانی
در حرف و عمل یکی بود؛ اوج این ارادت و عالقه را
در ماجرای بازداشت فرزندانش نشان داد؛ زمانی که
چند روزی ،به قهر ،تهران را ترک کرد .همان زمان
بود که مرحوم سیداحمد خمینی به دیدار وی رفت و
از نگرانی حضرت امام(ره) درباره طرح تجزیه انقالب
و سوءاستفاده دشمن سخن گفت .آی ـتا ...طالقانی
بیدرنگدستوربازگشاییدفترشرادرتهرانصادرکرد
وبههمهاماواگرهاخاتمهداد.
سخنان آیـــتا ...طالقانی درب ــاره جایگاه حضرت
امام(ره) ،به این موارد محدود نمیشد؛ او در سخنرانی
روز  31فروردین  1358که از رادیو پخش میشد،
دیدگاه صریح خود را درباره حضرت امام(ره) اینگونه
ارائه کرد« :رهبری حضرت آیتا...العظمی خمینی را
نه [فقط] ما ،بلکه دنیا پذیرفته است ،همه میدانند که
این رهبری ،رهبری غیرعادی بود ،بر طبق موازینی
که دنیا در رهبری دارد ،نبود .نسبت به رهبری ایشان
بارها و بارها نظر دادهام و رهبری ایشان را برای خودم
پذیرفتهاموهمیشهسعیکردهامکهمشیمن،ازمشی
اینشخصیتبزرگوافتخارقرنخارجنباشد».آیتا...
طالقانی بعدازظهر همان روز ،در سخنرانی مدرسه
فیضیه گفت« :نه دولت میتواند مقابل امر ایشان که
امر معتبر و مرجعی است و مردم به مرجعیت قبولش
دارند ،مخالفت کند و نه هیچکس دیگر  ...مخالفت با
رهبری و شخص ایشان ،مخالفت با دین اسالم است».
مجموعه این گزارشها ،نشان میدهد که آنچه بعد از
رحلت آیتا ...طالقانی ،درباره نظرات ایشان ،توسط
گروهکها و جریانهای معاند جمهوری اسالمی
اظهار و تبلیغ میشد ،با واقعیت تطبیق نداشت و صرف ًا
سوءاستفاده از جایگاه بزرگمردی بود که همه عمر
خویش را در راه مبارزه صرف کرد.
منابع:
از آزادی تا شهادت ،تهران ،انتشارات ابوذر1358،

زندگینامه آیتا ...طالقانی ،علیرضا مالئی توانی ،نشر

نی1388،

یادواره آیتا ...طالقانی ،روزنامه اطالعات 18 ،شهریور

1359

طــالــقــانــی ،فـــریـــادی در ســـکـــوت ،محمدحسین
میرابوالقاسمی،شركتسهامیانتشار1382،

زندگی و مبارزات آیتا ...طالقانی ،حشمتا ...عزیزی،

مرکزاسنادانقالباسالمی
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قلم سریعالسیر و متعهد «جالل»
ِ
راز ِ

گفتوگوی خراسان با عبدالجبار کاکایی ،شاعر و منتقد ادبی درباره ویژگیهای نثر جالل آل احمد
و تأثیرآن بر فرهنگ و اندیشه معاصر
الــهــه آرانـــیـــان 18 -شــهــریــور ســالــروز
درگذشت نویسنده ،مترجم و روشنفکری
اســت کــه انــدیــشــه و نوشتههایش تأثیر
بسزایی در ذهن و زبان مردم و متفکران
دوره خود گذاشت .جالل آلاحمد کسی
است که آثــارش از مقاله و نقد و داستان
گرفته تا سفرنامه و ترجمه در دور ههــای
مختلف ادبــیــات مــعــاصــر ،مــخــاطــبــان و
منتقدان خاص خود را داشتهاست؛ ادبیاتی
که به وضوح ،تکامل یک روح حقیقتیاب
را به نمایش میگذارد و در گذر از فضای
غبارآلود روشنفکری آن روزگـــار ،مسیر
صحیح را مییابد و به سوی داشتههای
خود بازمیگردد .این تحوالت که با خامه
او هویتی ادبــی پیدا میکرد ،بــرای نسل
معاصرش و نیز ،نسلهای بعد از او ،الگویی
جــذاب و تأثیرگذار بــود .ازایـــنرو ،تأثیر
قلم جــال را نه تنها در عرصه ادبــیــات و
نویسندگی ،بلکه در حوزه عرضه ارزشها
نیز ،نباید دستکم گرفت .عد های جالل
تأثیرگذاری قلم و ایجاد تحول،
را از حیث
ِ
نیمای نثر فارسی میخوانند و گروهی هم
او را بیشتر روشنفکر میدانند تا نویسندهای
صــاحــب ســبــک .ب ــه مــنــاســبــت ســالــروز
درگذشت جالل آ لاحمد ،با عبدالجبار
کاکایی ،شاعر و منتقد ادبی درباره کیفیت
و ویژگیهای نثر جالل گفتوگو کردهایم
که در ادامه میخوانید.
نگارش او
▪تأثیر شخصیت جالل بر نوع
ِ

کاکایی معتقد اســت شخصیت جــال بر
نوع نگارش او تأثیر گذاشته و دراینباره
میگوید« :این را سیمین دانشور ،همسر
جــال هــم تأیید و حتی اش ــاره کــرده که
جالل شتابزده رانندگی میکرده و این
شتابزدگی در رفتارش هم بودهاست .من
فکر میکنم این شتابزدگی محصول یک
دوره اجتماعی بوده .سرخوردگی آزادی
بعد از مشروطیت ،شتابزدگی و نقدهای
تند و ...فضای روشنفکری ما را به خود
مشغول کرد .جالل هم در این دوره ظهور
کرد و در نثرش و در بررسی شخصیتهای
داســتــانـیاش از جمله «مدیر مــدرســه» و
داوریهــایــی که دربــاره آدمها(معلمها و
اولیای دانشآموزان) میکند ،غالب ًا نوعی
شتابزدگی پیداست .البته سیمین دانشور
میگوید انگار جالل زمــان مرگ خود را
پیشبینی کــرده بــود و میدانست عمر
کوتاهی دارد و برای همین ،میخواست در
این فرصت کوتاه همه حرفهایش را بزند و
شتابزدگیاش به این دلیل است».
▪به چالش کشیدن هوش خواننده

ای ــن پــژوهــشــگــر و منتقد ،نــثــر ج ــال را
نثری بــه دور از حــواشــی و رنــگ و لعاب
میداند و درباره ویژگیهایش میگوید:
«شتابزدگی جالل و اینکه میخواست

در کوتا هترین فرصت ممکن بیشترین
اتفاقات را در نوشته رقــم بزند ،خودش
نوعی سبک ایجاد کرد .او هوش خواننده
را به چالش میکشد؛ خیلی به حواشی
ب مطلب را در چند جمله
نمیپردازد و ُل ّ
بیان و مخاطب را در متن شریک و درگیر
میکند .فکر میکنم خود همین یک نوع
سبک بود هاست و خیلیها بعد از جالل
نتوانستند از سیطره این سبک خارج شوند.
همانطور که نثر دکتر علی شریعتی ادیبانه
و تــوام با تخیل و تشبیه اســت ،نثر جالل
اجتماعی شتابزد های است که بدون
نثر
ِ
پرداختن به حواشی و فضاسازی صرف ًا
نکات را به ذهن منتقل میکند و به سرعت
رد میشود».
بیشتر جالل در گزارشنویسی
توفیق
▪
ِ
ِ

عبدالجبار کاکایی دربــارۀ تأثیرگذاری
نوشتههای آ لاحمد بر جریان نثر معاصر
فــارســی معتقد اســت« :در میان اهالی
ادبــیــات خیلی از کسانی کــه گـــزارش و
سفرنامه نوشتند ،متأثر از سبک جالل
هــســتــنــد .نـــوع نــگــارش ســفــرنــامـههــای
جــال از جمله مشاهداتش از حــج در
«خسی در میقات» و ...نگاه یک مسافر
شتابزده به اطرافش را نشان میدهد و
طول و تفصیل نمیدهد .این نثر نوعی
شورش علیه نثر دوره قاجاری هم هست
که آمیخته به صناعات ادبــی و دربــاری
بــود .نثر جــال نثری مردمی و صریح و
تند اســـت» .ایــن کــارشــنــاس ادبــیــات در
ادامــه جالل را گزار شنویس موفقتری
م ـیدانــد تــا داســتــاننــویــس و میگوید:
«داستاننویسی در اولویت جالل نیست.
ما داستا ننویسهای متبحری داریــم.
قصههای جمالزاده و احمد محمود و  ...از
جهت فرم و ساختار حرفهای ،داستانهای
ق ــو یت ــری هــســتــنــد .جـــال بیشتر
گــزارشنــویــس اســت .او حوصله
پرداختن به شخصیتهای قصه
را نــدارد .جالل زود به ارزیابی
و قضاوت میرسد .بــرای خلق
داســتــان باید تمام انگیز ههای
داستانی قصه را بسازی و برای
مخاطب بــاورپــذیــر کنی و اینها
زمــــــان مــــیبــــرد و چـــون
جــــال بـــه ســرعــت

مینویسد و میگذرد ،حوصله این کارها
را نداشتهاست».
▪تعهدی که جالل را ماندگار کرد

در کنار هنر نگارش و آ نچــه عبدالجبار
کاکایی دربــاره خاصیت نثر جالل روایت
میکند ،بخش مهم و تأثیرگذار زندگی
او را باید در نوع نگاهش به زمانه و رویکرد
واقـعبــیــنــانـهاش بــه جــامــعـهای کــه در آن
زندگی میکرد ،دیــد .او هرگز در مسیر
اندیشه ،متوقف نماند؛ به تعبیر رهبر معظم
انقالب« ،بخش مهمی از شخصیت جالل و
جاللت قدر او همین عبور از گردنهها و فراز
و نشیبها و متو ّقف نماندن او در هیچکدام
از آنهــا بــود ».او در بحبوحه کودتای 28
مرداد و سکوت معنادار روشنفکرانی که دم
از تغییر میزدند ،به میدان آمد و با تحلیلی
کــه مختص خ ــودش ب ــود ،بــه بیتفاوتی
روشنفکران تاخت و بیتوجهی آنها را به
داشتههای خــودی ،به باد انتقاد گرفت؛
کتاب «در خدمت و خیانت روشنفکران»
حاصل همین ایــام اســت .نمایی پرجلوه
از تعهد جالل را در کسوت یک روشنفکر
دردآشنا ،میتوان در موضعگیریهای وی
در مقابل صهیونیسم و حمالت سختش به
محافل روشنفکری به دلیل عدم توجه به
جنایاتگستردهغاصبانسرزمینفلسطین
دیــد .کتاب «سفر بــه والیــت عــزرائــیــل»،
تحلیلی متعهدانه از وقایع محنتباری
است که در سرزمین فلسطین میگذرد.
همین تعهد و توجه به داشتههای خودی
بود که بر جذابیت شخصیت جالل افزود و
او را به مثابه یک روشنفکر متعهد ،در خاطره
ایــن سرزمین ماندگار کــرد .جریا نساز
بودن جالل و موضعگیریهای او در برابر
ایسمهای غربی ،از امپریالیسم تا کمونیسم
نیز ،از جاذبههای شخصیت اوست
که همواره دوستدارانش را
متوجه خــود میکند؛ به
همین دلیل اســت که
ب ــا گــذشــت ســالهــا
از درگـــذشـــت او،
همچنان نامش باقی
و سخنانش پسندیده
است.

