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ومضات من فكر ورؤى الطالقاني
(الصفحات )531 -501
ملخّص
يتلخص منهج الطالقاني في نشاطه اإلسالمي بالعودة إلى القىر ا اليى،ي
وتفنيد فيرة التضاد بين العل والدين ورفض التفييك بين الدين والسياسة
ونبذ الجمود والنزعة الجزمية ومحاربة االستعمار وميافحة االستغال ل ومقارعة
االسىىتبداد ومقارعىىة الصىىهيونية وومىىدة ا وسىىلمين و إ امىىة ميومىىة إسىىالمية
وومدة الحوزة والجامعة باإلضافة إل تأسيس نظام الشور ى.
إنه شخصية شاملة ومعقدة استقطبت مختلف األ طياف واأل لواا الفي،يىة
ول يين مع ذلك من أهل التساهل والتسامح .نضجه السياسىي ونفسىه ا ولهمىة
من األنس بالقر ا الي،ي جعال ديدنه فتح باب الحوار ب،ؤية منفتحة وواعية.

توطئة
يعد ية اهلل الطالقاني من الشخصيات اإليرانية الشاملة وا وتعددة في أبعادها...

في شهر إسفند ( خر شهور السنة اإليرانية) من عام  5821للهجرة الشمسية (آذار

ع ىىام  5150م )على ى أرج ىىح األ ىىوال رأى السىىىيد الطالق ىىاني الن ىىور ف ىىي  ،ي ىىة

لي ىىرد

طالقىىاا لعاةلىىة عرفىىت بطلى العلىىوم الدينية.و ىىد تىىرق ا واضىىي الع ،يى للعاةلىىة فىىي

*  -أستاذ جامعة وخبير في الشؤوا السياسية.
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مقارعة االسىتبداد بصىماته على السىيد الطالقىاني متى أا سىجله سىطر أ ثىر مىن
نصىىف ىى،ا مىىن مقارعىىة ومحاربىىة االسىىتبداد واالسىىتعمار .ليىىن الفتىىرة مىىا بىىين شىىهر

أيلول من عام  5115ومت انتصار الثورة اإلسىالمية و ىذلك خىال ل الفتىرة القصىيرة
التي عاشها بعد انتصىار الثىورة اإلسىالمية أي متى األول مىن شىهر أيلىول عىام 5191

تميزت بدور محوري ومىثثر لذىذا الشخصىية ا وجاهىدة .فهىذا الىدور ا وىثثر لى يقتصىر

عل بعد الجهاد ومقارعة االسىتبداد و إنمىا تىرق بصىماته الواضىحة متى على البعىد
الديني من خال ل عرض نظ،يات بشأا الحيومة اإلسىالمية والتعامىل مىع ا وجىاميع

السياسية ا وختلفة بحيث أا مجلس خبراء الدسىتور أخىذ بجملىة مىن رؤاا وأفيىارا

واعتمدها

أصول ومواد ثابتىة فىي الدسىتور .فىي هىذا السىطور يجى،ي السىعي إلى

إلقاء نظرة عابرة عل أفيار ورؤى هذا ا وجاهد ذي النزعة التغيي،ية الذي ل يعرف

اليلل.

إسرتاتيجية اجلذب
إا تصفح أوراق السجل الجهادي للطالقاني منذ شبابه مينما وا

والىدا فىي

ط،ي الجهاد ضد استبداد رضا خاا ومت مرملة محمد رضىا بهلىوي التىي امتىدت

 39عامىا و ىىذلك مىىن شىىبا  5191ومتى أيلىىول مىىن نفىىس السىىنة ييشىىف عىىن
أصل ثابت وهو أا «استراتيجيته تتمثل في جذب أ بر عدد ممين بهدف تحقي

الحىىد األ ص ى مىىن القىىدرة عل ى مقارعىىة االسىىتبداد البهلىىوي» .هىىذا إل ى جان ى أنىىه

«واصل التعامل بعقالنيىة والتعىايب بم،ونىة مىع
السياسىىية والدينيىىة ورل ى

افىة األفىراد مهمىا

انىت ميىولذ

ىىل ا وخىىاطر .اعتمىىد مبىىدأ الحىىوار معه ى وجلىىس معه ى

للتبامىىث وتبىىادل ا راء ولب ى دعىىواته  .و ىىاا يقىىول ليىىل مىىن يعتىىرض عليىىه مىىن
أصد اةه بالقول «ينبغي لنا أا نجذب هىثالء» .5لقىد مثىل دورا الفاعىل فىي تشىييل

«مثسسىىة اإلس ىىالم» واليتاب ىىة فىىي إص ىىداراتها أي «مجل ىىة التلميىىذ» والنش ىىا ف ىىي
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اال تحاد اإلسالمي للطلبة الجامعيين وا وشىار ة الفاعلىة فىي اتحىاد ا وسىلمين الىذي
أسسىىه الحىىاا سىىراا أنصىىاري بعىىد أيلىىول  5115و تابىىة ا وقىىاالت فىىي أسىىبوعية «مىىر ة

اإلسىىالم» وا وحاضىىرات ا ونتظمىىة فىىي تفسىىير القىىر ا اليىى،ي فىىي مسىىجد «منشىىور

السلطاا» الياةن بالقرب من منطقة بالشىاا فىي طهىراا (معسىير الحىر ماليىا)
و إلق ىىاء محاضىىىرة ف ىىي تفسىىىير القىىىر ا الي ىى،ي ف ىىي أ اديمي ىىة التع ىىالي الديني ىىة
وا وشار ة في اإلذاعة وطىر مشى،وا الحىوار اإلذاعىي تحىت عنىواا مقيقىة الت،بيىة

والت،بية من وجهة نظر القر ا الي،ي ال تمثل في الوا ع سوى جزء مىن النشىاطات
الواسعة والشاملة للسيد الطالقاني الرامية إل بلوغ الحىد األ صى مىن سىعة مقارعىة

االستبداد والتي اتخذت طابعا أوسع وأشمل مع م،ور الزمن ومع نضوجه السياسي.

ية اهلل الطالقاني سمات تميزا عن أ ثر معاصى،يه فىي بعىدين ..فعلى صىعيد

تحليل أبعاد هذا الشخصية «هناق بعداا ملحوظاا وجديراا باالهتمىام األول هىو

أنىىه مىىن طال ةىىع النهضىىة اإلصىىالمية الدينيىىة واال نفتىىا الىىديني والثىىاني هىىو أنىىه مىىن

ا ووطئين للثورة اإلسالمية في إيراا» .8إا السيد الطالقىاني الىذي تىأثر بأفيىار ورؤى
ية اهلل النىاةيني وأبىا الحسىن الخر ىاني و ىذلك يىة اهلل

مرةىي يعىد مىن طال ةىع

ا وجددين الدينيين ميث ام وبهدف لفت انتباا ا وجتمع للتعالي الدينية واإلسالمية

األصىىيلة بخطىىوات يعىىد بعضىىها تيمىىيال وىىا اسىىتنه علمىىاء سىىبقوا مىىن أمثىىال الشىىي

الناةيني فيما بعضها ا خر يعىود إلى األفيىار الرا يىة لىنفس السىيد الطالقىاني الىذي

أسىىس لذىىا وبىىادر إل ى اعتمادهىىا بنفسىىه .وفىىي عمليىىة رصىىد بسىىيطة يميىىن تحديىىد
ا وواضيع التالية في اةمة خطوات وأهداف السيد الطالقاني.:

العىىودة إل ى القىىر ا اليىى ،ي تفنيىىد فيىىرة التضىىاد بىىين العل ى والىىدين رفىىض

التفييك بين الىدين والسياسىة نبىذ الجمىود والنزعىة الجزميىة محاربىة االسىتعمار

ميافحة االستغال ل مقارعة اال ستبداد مقارعة الصهيونية ومدة ا وسلمين إ امة
ميومة إسالمية ومدة الحوزة والجامعة باإلضافة إل تأسيس نظام الشور ى.
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إا تجمع مثل هذا ا راء واألهداف لما نجدا في شخصىية وامىدة ولعىل هىذا

الخصيصىىة و ىىذلك نمىىل تعامىىل السىىيد الطالقىىاني مىىع فىى،ق وشخصىىيات ممىىل

بعضها أفيارا منا ضة لآلخر هما اللذاا صنعا منه شخصية ف،يدة من نوعهىا فىي
تاري التحوالت السياسية واال جتماعية عل مدى الق،ا األخيىر مىن تىاري إيىراا .فىي
السنوات التي أعقبت زوال ميى رضىا شىاا فىي أيلىول مىن عىام  5115وتحىول إيىراا

على مىىدى عقىىد مىىن الىىزمن إل ى سىىامة لتنىىامر محتىىدم للتيىىارات الشىىيوعية اليسىىارية
واألص ىىولية الديني ىىة والش ىىوفينية اإليراني ىىة على ى ي ىىد أش ىىخا

مثىىىل

س ىى،وي «أولى ى

الطالقاني و إل جان تحديد نقا الضعف في خطىوات الحىوزة على الصىعيدين
التبليغي والىديني اهتمامىه بالفقىه وتقيىي التيىارات ا وخالفىة والرافضىة للىدين و ر ىز

عل الدفاا عىن ا وىوروا الىديني والثقىافي اإلسىالمي داعمىا إيىاا بىالبراهين ا ونطقيىة
واالستدال الت العقالنية .وأ بل على الشى،يحة الشىابة وسىجل مضىورا أ ثىر فاعليىة
فىىي االجتماعىىات وا ورا ىىز الدينيىىة فىىالتف مولىىه اليثيىىر وتحىىول بمىى،ور الىىزمن إل ى

شخصية بارزة».3

ومىىن جهىىة أخىىر ى وفىىي ظىىل تحليلىىه للتيىىارات اليسىىارية ومعايشىىته لى وال سىىيطرة

الديمقراطيين (الشيوعيين) في زنجاا و ذربيجاا ام إل جان تىأثرا بأفيىاره

مىىول ا وطالبىىة بالعدالىىة باليشىىف عىىن الثغىىرات فىىي نظ ،يىىاته وأداةه ى وتيثيىىف

التأ يىد على

ىىدرة الىدين فىي مىىل ا وشىا ل االجتماعيىة والثقافيىىة .باإلضىافة إلى

ذلك بادر الطالقاني الذي يعد من أواةل ا وهتمين بىدور اإلعىالم وميانتىه إلى عىرض

نظ،يات ىىه الديني ىىة الحديث ىىة فيم ىىا يتعلى ى با وطبوع ىىات واإلذاع ىىة .لىىى تنحص ىىر س ىىيرة

الطالقاني وسلو ه السياسىي ببرهىة زمنيىة معينىة و إنمىا امتىد طىوال سىنوات نشىاطه

السياس ىىي وال ىىديني ب ىىل انتص ىىار الثى ىورة اإلس ىىالمية ب ىىالرل م ىىن

ىىل االعتق ىىاالت

وأمي ىىام النف ىىي وم ىىاالت ا و ىىد والجى ى ر الت ىىي رافق ىىت مس ىىيرة التح ىىوالت السياسىىىية

واال جتماعية في إيراا ودوا أا يشهد هذا الجهاد ا وستميت ا وتطلع لتحقي أهدافه
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أي تو ف وال مت للحظة وامدة .وبغية توخي الد ة في تقيىي دور وميانىة السىيد

الطالقاني في التحوالت السياسىية واالجتماعيىة فىي إيىراا و ىذلك لىور أسىبار رؤاا
فإننا سنعرض لبعض من ا وفاصل الرةيسة في أبعاد هذا الشخصية ا وجاهدة.
النزعة القرآنية
يعتبىىر اهتمىىام الطالقىىاني بىىالقر ا اليىى،ي بصىىفته نبراسىا للمسىىلمين مىىن النقىىا

البىىارزة فىىي أفيىىارا ورؤاا .إا س ىعي الطالقىىاني للفىىت أنظىىار الشىىباب وسىىاةر أفىىراد
ا وجتمع للتعالي القر نية واهتمامه بتغلغل هىذا التعىالي فىي التطبيقىات العمليىة على

ص ىىعيد الحي ىىاة االجتماعي ىىة والسياس ىىية واال تص ىىادية والثقافي ىىة للمجتمىىىع أدى إلى ى
تصنيفه ضمن ا وفي،ين وا وجاهدين من ذوي النزعة القر نية.

ىىاا الطالقىىاني يىىر ى أا اإلنسىىاا فىىي هىىذا العصىىر أعجىىز مىىن أا يخىىتل لنفسىىه

مسير الحياة ويش ط،يقا للخ،وا من ا وىأزق الىذي جعىل الحيىاة ا وعنو يىة واألخال يىة
ألهل األرض في مه ريح ال تبقي وال تذر .وذه إل أنه البد من نىور أهىدى وأسىم

يطىىىال الجميىىىع فتسترشىىىد بىىىه الشىىىعوب وييىىىوا خاليىىىا م ىىن العصىىىبية الجغرافي ىىة
والتاريخيىىة والعر يىىة

ىىي يىىذعن لىىه الجميىىع« .وهىىل هنىىاق ليىىر القىىر ا اليىى،ي

تاب للهداية يحمل مثل هذا ا وواصفات ويحظ بقبىول

ىل عقىل مىر» .1بهىذا

النظرة لليتاب الع يز وا يات الش،يفة عمد الطالقاني إلى عقىد جلسىات لتفسىير
القر ا الي،ي صدرت إل النىا

فىي الى

تى «إشىعاا مىن القىر ا اليى،ي »

سىىىاعيا إلىى التأسىىيس لفيىىىرة التعىىايب مىىع القىىىر ا علىى صىىعيد العاةلىىة وا وجتمىىع
والسجن والجهاد

ي يحصن ا وجتمع بهذا الشيل من األخطار ا وحتملة.

يقىىول الطالقىىاني بهىىذا الشىىأا « :وىىا أمسسىىت بىىأا شىىبابنا يواجهىىوا خطىىرا مىىن

الناميتين العقاةدية واإليمانية أ دمت وبالرجوا لنفس أسلوب والدي ا ورمىوم على

تشييل جلسات لعدد من الشباب والجامعيين في مجال األصول والعقاةد وتفسير
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القىىىر ا الي ىى،ي وعلى ى أث ىىر تل ىىك الجلس ىىات تىىى بع ىىد أيل ىىول ع ىىام  5115تش ىىييل

اال تحادات وا ورا ز اإلسالمية ومن بينها ا ور ز اإلسالمي واتحاد التبليى اإلسىالمي
واتحاد ا وسلمين و لها

اا لذا إصدارات منتظمة وتتناس مع أفيىار وأوضىاا

ذلك الو ت .لقىد تعاونىت معهىا

لهىا بهىدف تطىوير التعىالي وا وبىادة اإلسىالمية».1

في تفسير القر ا الي،ي و إنما

انىت تتميىز أيضىا بعىرض تفسىير مىديث ومتفىتح

في الحقيقىة أا النزعىة القر نيىة للسىيد الطالقىاني لى تيىن ا ويىزة الوميىدة لجلسىاته

لآليات الش،يفة ما جعل أشخاصا من شت شراةح ا وجتمع يقبلوا عل الحضور في
جلسىاته لىىيعيس بىذلك مىىرة أخىىر ى سىمة اسىىتقطاب الحىىد األ صى فىىي شخصىىية

الطالقاني .متى أا زميلىه فىي اليفىا ا وهنىد

بازر ىاا ىال « ىاا الطالقىاني

و ىىذلك ع ىىدد م ىىن الج ىىامعيين والشىىىباب مىىن

ال م ىىه .وم ىىن ه ىىثالء رواد ا ور ىىز

يفسىىر القىىر ا اليىى،ي ببيىىاا سىىلس ومتىىين ومىىثثر ولطا وىىا اسىىتفدت أنىىا شخصىىيا
اإلسالمي الذي

ىاا محىال لتعىاطي األفيىار وتعىارف األشىخا

مىن العميىد فىي

الجىىيب وصىىام ا ونص ى الع ىالي فىىي وزارة الب ،يىىد والذىىاتف واألسىىتاذ ا وسىىاعد إل ى

ا وعل والجامعي والياس » .6مما الشىك فيىه أا السىيد الطالقىاني واجىه مشىا ل

ومصىىاع

ثيىىرة فىىي ط،يقىىه لجعىىل القىىر ا اليىى،ي جىىزءا مىىن ميىىاة النىىا  .فهىىو

يصف أيام البدء بجلسات تفسير اليتاب الع يز فيقول« :ما بين عامي  5131و5115

تق،يبا أ فلت راجعا من

إل طهراا وشرعت بتفسير القر ا الي،ي في منطقة

( نات باد) جنوب طهراا .وهناق واجهت الضغل من فى،يقين أمىدهما مىن بىل
األوسا الدينية التي

انت تقول :بأي م يقوم شخص بتفسير القر ا اليى،ي

فهذا القر ا يج أا يقرأ فحس وينشغل النا

بقراءته .أما الثاني فيتمثل بعناصر

رضا شاا» .9ويضيف السيد الطالقاني« :ما أ ثر الضغل الذي تحملته
للمفهىىوم القاةىىل بىىأا القىىر ا اليىى،ي هىىو للبحىىث والتحقيى
وجرد القراءة والتبرق».2

ي أمهىد

للتفيىىر والتىىدبر ولىىيس
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وعل نحو العموم

الذي

ىاا الطالقىاني بسىيرته القر نيىة يعتقىد بىأا

تىاب الذدايىة
مىا

اا يج أا يسىود األبعىاد ال،وميىة واألخال يىة والقضىاء والحيومىة

هىو الحىال فىي نصىف القى،ا األول مىن ميىاة اإلسىالم ىد مىذف دفعىة وامىدة مىىن

الحيىىاة وبىىات مبعىىدا عىىن
والحا

وصار

في

ىىل شىىؤوا الحيىىاة .اليتىىاب الىىذي

افة ا وجاالت د أزيح عن الحياة العامة وبىات

ىىاا ميثىىاق الىىدين

تاب أوراد يحظ فقل بالتقديس والتبرق».1

األشىياء األث ،يىة

فىىي خض ى مالىىة مىىن الشىىعور بىىالقل وبهىىدف إميىىاء دور ا يىىات القر نيىىة عقىىد

الطالقاني عزمه عل إدخال القىر ا اليى،ي الحيىاة السياسىية واالجتماعيىة للنىا

متحىىديا ىىل الصىىعاب .مثىىل هىىذا ا واضىىي الزاخىىر هىىو الىىذي دفىىع باألسىىتاذ مطهىى،ي
ليقول عن الطالقاني« :لست أنا وال ش،يعتي َمن أسس إل بال وتعىرف جيىل الشىباب
عل اإلسالم و إنما طالقاني وبازر ىاا همىا اللىذاا شىقا الط ،يى

بعد ذلك».50

ثى التحقنىا بهى

فك شفرة شخصية الطالقاني الشاملة على صعيد الكفاح السياسي
تميز السيد الطالقىاني بأسىلوب ف ،يىد مىن نوعىه على صىعيد اليفىا السياسىي.

فهىىو لى ييىىافح ويقىىار ا االسىىتبداد واالسىىتغال ل واالسىىتعمار فقىىل و إنمىىا مىىد خىىال ل
مسىىيرة اليفىىا جسىىور التعامىىل واالرتبىىا مىىع أشىىخا

ومجموعىىات ممىىل بعضىىها

أفيارا تقف عل طرفي نقىيض مىن أفيىار بعضىها ا خىر ممىا ولىد الغمىوض وأثىار
عال مىىات اسىىتفهام مىىول شخصىىية الطالقىىاني .فف ،ي ى مىىنه را يتسىىاءل

يىىف

يمين للطالقاني أا ييوا له اتصال من جهة مىع «فىداةيا اإلسىالم» ويحتضىنه

ومىىن جهىىة أخىىر ى يشىىاطر مصىىدق ا وسىىيرا وعلى صىىعيد اال نتخىىاب

يىىف يميىىن

للطالقاني أا يقع اختيارا عل مصدقا إا الطالقاني ل يين مجرد عضو الجبهة

الوطنيىة ومىىن مثسسىىي «نهضىة الح ،يىة» .بىىل ىىام فىي إطىىار اسىىتراتيجيته باسىىتقطاب
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الحىىد األ صى وبلىىوغ أعلى درجىىات القىىدرة على مقارعىىة االسىىتبداد بمىىد يىىد العىىوا

للمجموعىىات الشىىبابية ا وجاهىىدة وا وؤيىىدة لليفىىا ا وسىىلح وأظلهىىا بدعمىىه .مثلمىىا

مصل في مادا اختطاف الطاةرة من دبا إل العراق ميىث تى على أثىرا اعتقىال

عىدد مىن أعضىىاء منظمىة مىا يسىىم (مجاهىدي خلى ) وسىىجنه فىي العىراق .مينهىىا
و إثر طلى مىن بعىض الشخصىيات السياسىية والدينيىة ا وع،وفىة بعىث الطالقىاني إلى

اإلمام الخميني د سرا برسالة طل منه فيها بذل مساعيه مىن أجىل أا تطلى
َ
بغىىداد سىىرامه  .واسىىتند فىىي جان ى مىىن الرسىىالة با يىىة الشىى،يفة إنه ى يفتيىىة َمنىىوا

فزدنىىاه هىىدى .55علمىا أا اإلمىىام الخمينىىي ىىد
بى ي
ى،ب يه ي
للرسىىالة «أبلغىىوا الطالقىىاني عنىىي السىىالم و ولىىوا لىىه أا األمىىر سىىيزداد سىىوءا فيمىىا لىىو
سىىرا ىىال بعىىد راءتىىه

توسطت لذ عند العرا يين».

ما يل أا السيد محمود دعاةي وهو مىن ا وقى،بين

مىىن اإلمىىام مضىىر فىىي اليىىوم الت ىالي عنىىد اإلمىىام ىىد
وساعدة ا وجاهدين لين جوابه

في الداخل».58

سىىرا وتوسىىل إليىىه با ي ىا

اا الرفض الذي أثىار تعجى عىدد مىن أنصىارا

ما تجدر اإلشارة إليه هنا هو أا الطالقاني انتقد ا ونظمة بعد أا انحرفت في ،يا.

ورل أا بعض أعضىاء يىادة منظمىة (مجاهىدي خلى ) مىاول اسىتغال ل ميانتىه
وشخصىىيته وصىىالحه الخاصىىة عبىىر ترديىىد عبىىارة «األب طالقىىاني» إال أا األخيىىر

ا وع،وف برأيه ا وستقل شيك في راةه وخطواته  .عل العمىوم و مىا هىو بىاةن

فإا السيد الطالقاني شخصية شاملة ومعقدة استقطبت مختلف األطياف واأل لواا

الفي ،يىىة .مىىن هنىىا هىىل
األعواا واألنصار مهما

ىىاا الطالقىىاني يحىىاول عل ى الصىىعيد السياسىىي جمىىع

اا الثمنا هل اختار الطالقاني هذا األسلوب على أسىا

التساهل والتسامحا أم ينبغي لنا البحث عن معايير ومثشرات أخر ى في إطار تحليل

استراتيجيته في مجال اليفا السياسيا

يبىدو مىىن خىىال ل إلقىىاء نظىرة على سىىلوق وعمىىل السىيد الطالقىىاني على الصىىعيد
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السياسىىي أنىىه ل ى يتحىىرق أبىىدا مىىن ا ونطل ى ا وييىىافيلي ا وتمثىىل فىىي أا «الغايىىة تبىى،ر
الوسيلة»  .وبتعبير خر ل يين يسع وجرد استقطاب األعىواا السياسىيين وقارعىة

الشىىاا ومهمىىا

لىىىف الىىثمن .ومىىىن زاويىىة أخىىىر ى ونظىىرا للموا ىىىف الحازمىىة للسىىىيد

الطالقاني إزاء يب َدا

س،وي أو منظمة (مجاهدي خل ) بل ومت انتخاب مصدق

ولو بثمن إلضاب ية اهلل

اشاني فإا طالقاني ال يبدو و أنه من أهىل التسىاهل

والتسىىامح .مىىن هىىذا ا ونطل ى فىىإا العامىىل الىىرةيس لتعىىاطي الطالقىىاني مىىع أطيىىاف
في ،يىىة مختلفىىة يقىىف بعضىىها عل ى طرفىىي نقىىيض مىىن ا خىىر وسىىعيه المتىىواةه

ودعمه ى نىىابع مىىن تأسىىيه بأسىىلوب وسىىيرة الرسىىول األ ىىرم (صىىل اهلل عليىىه و لىىه

وسل )  .فقد سع عبر محورية القر ا الي،ي وتفسيرا ولفت انتباا النا

للتعىالي

القر نيىىة وسىىيرة الرسىىول األ ىىرم (صىىل اهلل عليىىه و لىىه وسىىل ) إل ى جىىذب شىى،يحة

ع،يضة من الشباب .فىإا المىظ انحرافىا فىي أفيىاره عمىد عبىر الحىوار والتفىاه
إل إ ناعه و إعادته إل جادة الجهاد الصحيحة.

« إا أه ى عامىىل مىىنح الرفعىىة وا ويانىىة ا ورمو ىىة للخىىل الفيىى،ي والعملىىي للسىىيد

الطالقاني وجعل هذا الخل العقاةدي خاصا به هو تمسىيه بىالقر ا اليى،ي فىي
مختلىىف األبعىىاد العلميىىة واالجتماعيىىة واال تصىىادية واهتمامىىه بعامىىة النىىا

الطبقات الفقيرة التي شيلت لالبية ا وجتمع».53

السىىيما

ل ى يعىىرف مىىنهج الطالقىىاني شىىيئا اسىىمه اإلسىىراا فىىي تيفيىىر الطىىرف ا وخىىالف
والتعامىىل بنزعىىة التزمىىت بىىالرأي وذلىىك بفضىىل نضىىوجه السياسىىي ونفسىىه ا َ
ولهمىىة مىىن
األ نىىس بىىالقر ا اليىى،ي  .بىىل

ىىاا ديدنىىه فىىتح بىىاب الحىىوار ب،ؤ يىىة منفتحىىة وواعيىىة.

وهىىذا فىىي الوا ىىع هىىو سىىر نجىىا الطالقىىاني فىىي التواصىىل مىىع

ثيىىر مىىن ا وجموعىىات

السياسية مجموعات ل يين ألمد في الحالة العادية أا يتصور وجود ملقة وصل
بينها تسم بالطالقاني وذلك للهوة التي تفصلها عن بعضها عل الصىعيد الفيى،ي

وأسلوب اليفا .
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على ى ص ىىعيد اليف ىىا السياس ىىي ومينم ىىا ب ىىدأت الحر ت ىىاا ا واديت ىىاا بقاي ىىا

مجموعة الثالثة والخمسين شخصا برةاسة الىد تور رانىي ومر ىة التزمىت بقيىادة
خس،وي في سنوات ما بعد أيلول  5115بتفتيت ا وجموعات الدينية

الطالقىىاني اهتمامىىه للحر ىىات اإلسىىالمية الجامعيىىة .وبغيىىة

ىر

السىيد

سىىر مىىاجز صىىمت

الحىىوزة ومو فهىىا ا وحايىىد الىىذي اسىىتمر لسىىنوات وابتعىىاد علمىىاء الىىدين عىىن السىىامة

السياسية والصراعات االجتماعية عمل عل شر و إشاعة األسس والعقاةد الدينية
ب ىىين شىىىباب اال تحىىىادات اإلس ىىالمية وا ورا ىىىز الدينيىىىة (ا ور ىىز اإلسىىىالمي اتحىىىاد

ا وسىىلمين اتحىىاد التبلي ى اإلسىىالمي اال تحىىاد اإلسىىالمي لءطبىىاء اال تحىىاد اإلسىىالمي
للطلبة الجامعيين اال تحاد اإلسىالمي للمهندسىين اال تحىاد اإلسىالمي للمعلمىين) .51

ومىىن أجىىل تعبئىىة اليىىوادر الطالبيىىة فىىي الجامعىىات أ ىىدم الطالقىىاني عل ى اتخىىاذ

خطوات نوعية

لفته اليثير وواجه عل أثرها معارضة مت بعض علماء الىدين.

إا الطالقىىاني الىىذي شىىعر بالحاجىىة لو ىىوا ثىىورة دينييىىة وبضىى،ورة اسىىتثمار

افىىة

الطا ات ا وتامة لتحق هذا األمر مى ا اليفىا الىوطني باليفىا الىديني وأسىس
اتحادات إسالمية لير تابعة وبدأ وعل نطاق واسىع بإشىاعة الفيىر الىديني والثقافىة

اإلسىىالمية ومفهىىوم مقارعىىة القىىوى االسىىتبدادية واالسىىتعمارية واإل لحاديىىة فىىي داخىىل
وخارا البلد».51

أول تلك الخطوات النوعية التي اتخىذها السىيد الطالقىاني على صىعيد اليفىا

السياسي تمثلت في سعيه للتوميىد بىين الحىوزة والجامعىة« .فلقىد اتخىذ الطالقىاني

وبهدف التق،ي بين الحوزويين والجامعيين عددا من الخطوات وصفت في مينها
بأنها خطوات راةدة  .من بين تلك الخطوات توفير أجىواء أتامىت للجىامعيين فرصىة

تفسىىير القىىر ا اليىى،ي فىىي ا وسىىاجد .وانطال ىا مىىن رفىىض الطالقىىاني وبىىدأ األصىىالة
لعلماء الدين ومفهوم ا تصار تفسىير اإلسىالم على طلبىة الحىوزات العلميىة واعترافىه

إلى جانى ذلىىك بغيىىر ا وعممىىين ممىىن يفسىىر اإلسىىالم فإنىىه سىىمح للمثقفىىين ا وتىىدينين
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بإلقاء محاضرات في مسجد «هدايت» يحضرها بنفسه ليسىتمع للمتحىدا دوا أا

يحس ذلك عيبا

ما

اا شاةعا مينها» .56ومس تعبير ية اهلل مهدوي

فإا «الطالقاني فتح أبواب ا وساجد أمام الشىباب ا وثقفىين والجىامعيين
أبواب الجامعات أمام ا وسلمين وطلبة العلوم الدينية».59

ني

مىا فىتح

وانطال ا من تفاؤل ية اهلل الطالقاني بآفاق هذا النهج فقىد واصىل مسىيرته رلى

ىىل سىىهام النقىىد ا ووجهىىة إليىىه إذ أا أسىىلوبه ل ى يستسىىيغه جملىىة مىىن طلبىىة العلىىوم

الدينيىىة والعلمىىاء فىىي ذلىىك الو ىىت.

واليادر الجامعي

ىىاا هنىىاق مىىن يعتبىىر

افىىة طلبىىة الجامعىىات

فارا وملحدين وال دين لذ ولى تيىن هىذا ا وجموعىة لتقتنىع

أا بإميىىاا هىىثالء أا ييونىىوا على مسىىتوى جيىىد مىىن التىىدين .لىىذا بىىذل الطالقىىاني

بأسلوبه الثوري في نشر االفيار اإلسالمية في اليفا السياسي في الحىوزة فىي

ال جامعة في

في طهراا فىي السىجن وفىي

ىل ميىاا ..بىذل

ىل مىا فىي

وسىىعه بغيىىة إزالىىة سىىوء التفىىاه الحاصىىل بسىىب موا ىىف بعىىض طلبىىة العلىىوم الدينيىىة

الرجعيين أو ش،يحة مخالفة من الجامعيين فآتت جهودا أ لها والمىت فىي األفى

عال ةى النجىىا خىىال ل سىىنوات عقىىد السىىتينيات» .52هىىذا الىىنمل مىىن الجهىىاد وتحىىدي

الصعاب دفع اليثيىر إلى اعتبىار الطالقىاني ا وثسىس لومىدة الحىوزة والجامعىة وأنىه
سىىع أ ثىىر مىىن ليىىرا فىىي توميىىد الصىىف بىىين العلمىىاء والجىىامعيين و ىىد مقىى

مرادا».51

على أا الطالقىىاني ا وتسى بمنطقىىه الرصىىين والجىىذاب لى يتىىرق

لمىىات النقىىد

ا ووجهة إليه دوا رد بل عمد في بعض األو ات وبمبدأ «التلمىيح خيىر مىن التصى،يح»

إلى الىىرد على مصىىادي التحجىىر الفيىى،ي وهىىو مىىا نشىىاهدا على سىىبيل ا وثىىال فىىي
تاب «ب،يد الشمس».
إا النقد الذي

انوا يوجهونىه إلى الطالقىاني هىو أا مسىجدا يىأوي ذوي الشىعر

الطو يىىىل ومرتىىدي ربطىىة العنىى .

ىىانوا يقولىىوا لىىه «رلىى أا

افىىة ا وصىىىلين فىىي
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مسجدق من ا وتىدينين ليىنه مىع األسىف يحلقىوا أذ ىانه  .عليىك أا تىذ ره

بحرمة مل اللحية .و اا الطالقاني يجي  :علي بمتبنيىاته وعلىيي بأذ ىانه .

أنا أ وم بجذب الشباب إلى ا وسىجد وأعلمهى تعىالي اإلسىالم والقىر ا اليى،ي أمىا

مسألة اللح فعليي أنت ».80

وفي وا ع األمر أا تحلي الطالقاني بمثل هذا النفسية والنظرة جعله نقطة التقاء

افة األطراف وموله إل شخصية تستوع ا وحيطين به .وهذا النهج

اا وامدا

مىىن العوامىىل ا ومهىىدة لومىىدة صىىف الجماعىىات على اخىىتالف مشىىاربه فىىي مسىىيرة

انتصار الثورة اإلسالمية السيما في ظل ال،ؤية الواسعة للطالقاني إذ اصطفت نخى

الحوزة والجامعة بل ومت

افة

وادر الحوزة والجامعة بمى،ور الو ىت جنبىا إلى

جن ى فىىي مواجهىىة اسىىتبداد الشىىاا ومقارعىىة االسىىتعمار .وفىىي األسىىا
األوفر في تحق ومدة الحوزة والجامعة

أا الحصىىة

ىاا مىن نصىي «مسىجد هىدايت» ومىن

ث «مسينية اإلرشاد» و«مسجد با» .لذا ليس جزافا القول إا الطالقاني ومىن بعىدا
األستاذ مطه،ي والشهيداا بهشتي ومفتح ه طالةع هذا الومدة ا وبار ة .85
طالقاني ..صاحب الريادة يف توحيد علماء الدين واملثقفني
إا جهود السيد الطالقاني التي أثمرت عن تحق الومدة بين الحىوزة والجامعىة

انىىت لذىىا انعياسىىات إيجابيىىة أخىىر ى تمثلىىت فىىي ومىىدة علمىىاء الىىدين وا وثقفىىين.

فبالرل من مالة ا ود والج ر التي شهدتها مسيرة اتحاد هاتين الش،يحتين بدءا مىن
زمىىن ثىىورة الدسىىتور ومت ى مرملىىة الطالقىىاني للتعىىايب السياسىىي ..إال أا الطالقىىاني
اا من ا وجاهىدين الىذين تمينىوا مىن طىع خطىوات ع،يضىة ومهمىة على هىذا

الصعيد

تواجدا بين أعضاء الجبهة الوطنية ونهضة الح،ية .ويحاول ش،يعتي أا

يجسد منزلة الطالقاني الرفيعة فيقول عنه:
« لما جئت من مشهد إل طهراا

اا هذا الرجل ا وسن ا والذ الوميىد الىذي
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وي إليه ومبعث األمل في .يجلس في ر ىن مسىجد هىدايت يقضىي الليىل بىاألنين.
اا هناق الطالقاني ومسجد هدايت ال لير

للح،ية وصرخة مدوية».88

النبرا

في الفالة صر شام

بيد أا نهج السيد الطالقاني الثوري ل يجمح بىه إلى تجىاوز الحىدود فيمىا يتعلى

بومدة علماء الدين وبين ا وفي ،ين فمت ما أمس بتخلل ا وسيرة مىا يميىن أا

يفضي إل تجاهل مبادة وأصول اإلسالم ويشعر بأا وصاياا و إرشاداته الرامية إل

اإلصال والتحرق الصحيح ال تثخذ عل محمل الجد بادر مع امترامه وخالفيه إل

النأي بنفسه عنه وسع إل التأسيس للتحرق الصحيح.
وا

بفضىىل هىىذا ال،وميىىة والنظىىرة الثا بىىة التىىي تحل ى بهمىىا السىىيد الطالق ىاني الىىذي
طالةع مر ة تأمي النفل في برهة زمنية صار وامدا من العناصىر الرةيسىة

في بلورة مر ىة ا وقاومىة الوطنيىة السىيما بعىد أا ضىي انقىالب  51ب ( 82مىرداد)
الخنىىاق علىىيه  .فحر ىىة ا وقاومىىة الوطنيىىة ل ى يضىىع لبناتهىىا األول ى رؤسىىاء األمىىزاب

والشخصىىيات السياسىىية البىىارزة فىىي مرملىىة الحر ىىة الوطنيىىة بىىل لالبيىىة ا وثسسىىين
انت من الشخصيات الدينية ا وع،وفة بميلها وصدق.

«التأمت هذا الحر ة عل يد ية اهلل السيد رضا الزنجاني وأخيه يىة اهلل السىيد

أبا الفضل الزنجاني ومهدي بازر اا والسيد محمود الطالقىاني والىد تور يىد

اهلل سحابا وعبا

سميعي ورمىي عطىاةي وعىدد مىن الشىباا النشىطين الىذين

انوا في الغال يميلوا إل التيار الىديني للجبهىة الوطنيىة .فبعىد أا اختلىف يىة اهلل

الياشاني مع مصدق التف هثالء مىول ىادة دينيىين مىن الدرجىة الثانيىة ومؤ يىدي
مصدق وبعد أشهر من اال نقىالب بىادروا إلى تشىييل مر ىة ا وقاومىة الوطنيىة ولى

شمل األمزاب والتيارات وأنصار مصدق .83

انت هيئة طهراا العلمية من اللبنات

األساسىىية وا وىىثثرة فىىي مر ىىة ا وقاومىىة الوطنيىىة ميىىث امىىت بإصىىدار مجىىالت مثىىل

«نشىىر العلى العلى وثقافىىة اإلسىىالم» ضىىمت مقىىاالت يىىة اهلل طالقىىاني الىىذي

ىىاا
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«وبهذا الشيل مثلت مر ة ا وقاومة الوطنية بنهجهىا الفيى،ي نقطىة اال نطىالق

ورملة جديدة في اليفا السياسىي للشىع اإليرانىي .فهىي على عيىس مر ىة

الجبهة الوطنية ل يط عليهىا الطىابع الىوطني البحىت

مىا لى تيىن دينيىة محضىة

الحر ىىات الجهاديىىة التىىي ادهىىا علمىىاء بنزعىىة سياسىىية خ ىال ل العقىىود ا واضىىية

و إنمىىا

انىىت تر يب ىا مىىن منهجىىين وطنىىي ودينىىي» .81الشىىك أا مر ىىة ا وقاومىىة

الوطنيىىة بشىىيلها ا وعىى،وف هىىي ثمىىرة جهىىود ورمابىىة صىىدر وفيىىر مىىر ألشىىخا

الطالقاني الذي تحول إل شخصية بارزة عل صعيد النشىا السياسىي ومجىدة

في ا و يد من توثي األواصر بين علماء الدين وا وثقفين بل والراةد في هىذا ا وجىال.

«إا الطالقىىاني وبىىالرل مىىن دفاعىىه ا وسىىتميت عىىن مصىىدق خىىال ل الفتىىرة مىىن 5111

ومت  5113لينه ل يين شخصية يشار لذا بالبناا عل الصعيد السياسي وذلىك

لسببين األول أنه

ىاا لىه

اا مينها شابا تق،يبا والثاني أا يىة اهلل الياشىاني

ص السب في هذا ا وضمار .لينه وبعد أا عزف الياشاني عن دع مصىدق

ذاا صيت الطالقاني

عال دين مع،وف داع للجبهىة الوطنيىة و إا

صعيد طهراا وليس إيراا
أا السيد الطالقاني بما

ىاا على

لها» .81ورل أا رأي براهامياا هذا يتس بىالعم

إال

ىاا يحملىه مىن فيىر متجىدد ونظىرة شىاملة تمتىع أيضىا

خال ل الفترة الزمنية ا وشار إليها من بل براهامياا بميانة رفيعة في داةرة التعايب

السياسىىي فىىي إيىىراا .مت ى أنىىه مىىار

دور الوسىىيل مينمىىا

الياشىىاني ومصىىدق تبل ى ذروتهىىا .علم ىا أا

انىىت الخال فىىات بىىين

ىىالم براهاميىىاا ىىد أصىىاب

بىىد

الحقيقة بشأا إذاعة صيت الطالقاني تعود إل سنوات مىا بعىد انقىالب  51ب .على

ل مال ورل ما ضمته مر ة ا وقاومة الوطنية من شخصيات بارزة إال أنىه وبعىد

جملة من التحوالت الداخلية والدولية التي بدأت فىي النصىف الثىاني مىن عىام 5119

الضىى،بات التىىي وجههىىا نظىىام اإلنقىىالب إلىى ا وعارضىىين السىىىيما ىىادة الحر ىىة

والخالفات الداخليىة التىي تجسىدت فيمىا بعىد فىي تشىييل الجبهىة الوطنيىة الثانيىة
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بدأت الخالفات تنخر في جسد مر ىة ا وقاومىة الوطنيىة وضىرب إسىفين اال نشىقاق
بىىين العناصىىر الدينيىىة والعناصىىر الوطنيىىة وبىىدأ التشىىتت فيهىىا رلى مسىىاعي الطالقىىاني

الرامية إل توميد صفه .

«أما خر إجراء رسمي للحر ة فتمثل بإصىدار

ىرا

بىأربع وعشى،ين صىفحة

بشىىأا الىىنفل ومهاجمىىة العقىىد ا وو ىىع مىىع الشىىر ة اإليطاليىىة ( جيى ) الىىذي افتضىىح
أمىىرا .ومينهىىا أ ىىدم النظىىام بعىىد تشخيصىىه ألعضىىاء الحر ىىة بمالمقىىته و إنهىىاء

نشاطها بعد اعتقاله ألعضاةها ا وثث،ين في طهراا وبا ي ا ودا».86

ومع أفول نشا مر ة ا وقاومة الوطنية التي اعتبرت تجسيدا لجهود الطالقاني

ومن يسير عل نهجه في مجال الومدة بين علماء الدين وا وثقفىين انبثقىت الجبهىة

الوطنية الثانية فياا الطالقاني من العناصر ا وىثثرة والبىارزة فىي تأسيسىها وتنظيمهىا

منىىذ البدايىىة .لينىىه ونظىىرا للىىنهج الالدينىىي للجبهىىة الوطنيىىة ىىام بعىىد فتىىرة صىىيرة
وبمعية بعض رفا ه ا وناضلين ا وق،بين بتأسيس جمعية مر ة الح،ية اإليرانيىة ذات

التوجه الىديني وهىذا الىنهج صىار مىدعاة لتمتىين عال تىه وأنصىارا مىع مر ىة علمىاء

الدين بقيادة اإلمام الخميني د

سرا .

الطالقاني من حركة احلرية إىل النهضة اخلمينية
انبثقىىت الجبهىىة الوطنيىىة الثانيىىة عىىام  5160فىىي و ىىت طفحىىت فيىىه إل ى السىىطح

الخالفات في وجهات النظر بين مثسسيها .الخالفات التي تسببت بعد فترة وجيىزة
في انبثاق مر ة الح،ية اإليرانية.

«فىىي الحقيقىىة أا التيىىار اإلسىىالمي أدرق أا أجىىواء الجبهىىة الوطنيىىة ليسىىت مناسىىبة

ولير مفيدة للقيام بنشاطات اجتماعية  -سياسية على أسىس إيديولوجيىة إسىالمية.
فىي ا وقابىىل فىإا التيىىارات البعيىدة عىىن التوجىىه الىديني التىىي عارضىت بشىىيل واضىىح

إضفاء الطابع السياسي عل الدين اعتبرت ترسي الدين في النشاطات السياسىية
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الح بية دليال عل وهن وانحىراف مسىيرة اليفىا السياسىي» .89ثى تفا مىت مىدة
الخالفات بوجهات النظر إثر مجيء أميني إل الحي فالتيار األصىولي الىذي للى

علي ىىه ع ىىادة الىىىنهج ال ىىديني السياس ىىي وانبثى ى ع ىىن مر ىىة ا وقاوم ىىة الوطني ىىة وفي ىىه
شخصىىيات مىىن بيىىل الطالقىىاني وبازر ىىاا

ىىاا يىىذه إل ى ضىى،ورة اسىىتغال ل

الخالفات بين الشاا وأميني والسعي إل ا و يد من إضعاف الشاا عبر تع يز ميانىة
رةىىيس الىىوزراء .بينمىىا التيىىار ا وعتىىدل الىىذي شىىاءت األ ىىىدار أا يشىىيل الغالبيىىة فىىي

ا وجلس األعل للجبهة الوطنية فقد عمل عل محاربة أميني وتجن مهاجمة الشاا.

«على هىىذا األسىا

وبعىىد تسىعة أشىىهر مىىن تشىييل الجبهىىة الوطنيىة الثانيىىة تسىىببت

النزعىىة اإلسىىالمية فىىي السياسىىة وتبىىاين وجهىىات النظىىر فىىي منهجيىىة اليفىىا و ليىىة

مواجهة الشاا أو رةيس الوزراء واالختالفات الفي،ية والذو ية السابقة فىي أا يبىادر
بازر اا والطالقاني وسحابا ومن يشىاطره الفيىر إلى تأسىيس مر ىة الح ،يىة

اإليرانية في ربيع .82»5165

وفي الوا ع أا ية اهلل الطالقاني الذي انض إل مر ة الح ،يىة بىا ترا مىن يىة

اهلل الزنجاني مار

دورا رياديا في يادة الحر ىة وتوسىيع نطىاق أنصىارها .ورلى

ذلك فإا السيد الطالقاني أبى تواضعا في البداية أا يىت طىر اسىمه

وامىد مىن

مثسسي الحر ة لير أنه وبعد إلحا أصد اةه وبعد إ امته إلمىدى صىلواته أعىرب
عىىن رضىىاا بىىاألمر .عنىىدها يبعىىث السىىافاق لىىه ببر يىىة مفادهىىا بأنىىه لىىيس مىىن شىىأنك

اال نضىىمام لحىىزب سياسىىي وأا شخصىىيتك أجىىل مقام ىا مىىن أا تنضىىوي تحىىت هىىذا
التقسيمات .عليك أا تحافظ على منزلتىك

عىال ديىن وتنسىح مىن الحر ىة.

فيقىىوم يىىة اهلل الطالقىىاني بىىرفض هىىذا اإل تىىرا ويقىىول« :أنىىا عضىىو فىىي الحر ىىة

ومصي،ي ومصير الحر ة وامد» .81استطاا الطالقاني بمىا اتسى بىه مىن مشىار ة

فاعلىة وموا ىف مىىثثرة فىي أ رانىىه أا يحىول مر ىة الح ،يىىة اإليرانيىة إلى وامىدة مىىن
ا ورا ىىز الرةيسىىة وقارعىىة الشىىاا ويوسىىع فا ىىه الفي ،يىىة فىىي هىىذا اإلطىىار لتتخط ى
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الحدود الوطنية ويرس موا ىف الىدع للحر ىات اإلسىالمية فىي العىال اإلسىالمي.

«إا هذا الحر ة التي هي بمثابة جمعية إسالمية را ية تحمل أهىدافا وطنيىة ودينيىة
سرعاا ما استقطبت اهتمام ش،يحة الشباب ا وتدين والجامعي وباتت أسوة ليثيىر

من ا وجموعات الدينية السياسية (ا وعتدلة واألصولية) داخل وخارا البلد».30

« وفىىي ظىىل األهىىداف ا ورسىىومة وا وحىىددة وتأ يىىد مثسسىىيها عل ى أنهىىا ليسىىت

مر ىزا فىي مقابىىل الجبهىة الوطنيىىة اإليرانيىة امىىت مر ىة الح ،يىىة اإليرانيىة بتوسىىيع
اسىىتقطاباتها مىىن الشىىراةح ا وختلفىىة مت ى تبىىوأت ميانىىة َ
معتمىىدة بىىين ا وثسسىىات
ا وناضلة من الطرف ا وقابل .لقد أسست الحر ة ف،وعا

ثيرة لذا في أنحاء إيراا

بىىىل ومتىىىى فىىىي الىىىىدول األوروبيىىىىة ورامىىىت تمىىىىد جسىىىور التواصىىىل مىىىع اال تحىىىادات

اإلسالمية» . 35لير أا الحديث عن مر ة الح،ية اإليرانيىة يجرنىا إلى التطى،ق لنقطىة
هامىىة تتمثىىىل بوجىىود تيىىارين فيهىىا« .األول هىىو التيىىار ا وجىىرد مىىن ا ويىىول االشىىترا ية
وا وسىىتند إل ى مفىىاهي الشىى،يعة فىىي عمليىىة الصىىمود بوجىىه النظىىام .ورمىىوزا مهىىدي
بازر اا وسحابا والطالقاني وهثالء ا وثسسوا األواةل له .فيما التيىار الثىاني الىذي

يخبىىو فيىىه ب ،ي ى التىىدين فيث ىىد عل ى ا ويىىول االشىىترا ية ورمىىوزا رمىىي عطىىاةي
وعبا

راد نيا وعبا

سميعي .وهناق تيار ثالث

اا في طور التشييل امتزجىت

ف ىىي خط ىىه ا وي ىىول االش ىىترا ية وأفي ىىار التي ىىار ا وت ىىدين ول ىىه أنص ىىار

ثي ىى،وا ب ىىين

الجىىامعيين ا ونتمىىين للحر ىىة» .38ليىىن هىىذا التقسىىي السىىيما فىىي ظىىل مساسىىية
الجبهىىة الوطنيىىة إزاء أفيىىار ونهىىج التيىىار الثىىاني الىىذي لى تيىىن لىىه أيىىة مشىىار ة فىىي
الجبهة الوطنية و اا يعلن معارضته الص،يحة ووا ف الجبهىة وسياسىاتها أدى إلى
أا تضع الجبهة الوطنية مذف هذا التيار من مر ة الح،ية

شر مسىب لقبىول

األخيىىرة ضىىمن الجبهىىة« .تسىىببت الخال فىىات مىىع الجبهىىة الوطنيىىة فىىي انعىىدام تمثيىىل

مر ة الح،ية

ميوا سياسي في الجبهة الوطنية الثانية أما عضوية أفىراد مثىل

بازر اا وسحابا والطالقاني في الجبهة فإنما هو بصىفته الشخصىية ال بصىفته

ممثلين لحر ة الح،ية».33
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ا وراد من التع،يج عل هذا النقطة هو تثبيىت أا تزايىد مىدة الخال فىات مىن جهىة

ورفىىض سياسىىات الشىىاا عبىىر مسىىيرة ثىىورة الخىىامس مىىن م يىىراا ( 51خىىرداد) عىىام

 5163بقيادة اإلمام الخميني د

سرا من جهة أخر ى دفعا بحر ة الح ،يىة إلى

الدفاا عن موا ف علماء الدين والذود عن إنجازات ثورة الخامس من م يىراا (51

خرداد) عام .5163

«والحقيقة أا رفىض اإلمىام الخمينىي ىد

سىرا لالةحىة اتحىادات ا وقاطعىات

والواليات وموا فه الحازمة ضد سياسات الشاا وبما تعد مضورا جادا لعلمىاء الىدين
في سامة الجهاد ضد االستبداد شىيلت ملقىة اتصىال وثيى بىين مر ىة الح ،يىة
مع الحر ة اإلسالمية بقيادة اإلمام الخميني ( د

سرا)».31

وعق ى و ىىوا ثىىورة الخىىامس مىىن م يىىراا اتس ى مو ىىف الجبهىىة الوطنيىىة إزاءهىىا

بالفتور بينما أظهرت مر ة الح،ية بفضل تواجد الطالقاني فيها رد فعل ويىا ضىد
إجىىراءات الشىىاا األمىىر الىىذي أثىىار مفيظىىة النظىىام ضىىدها .ول ى يمنىىع نفىىي وامتجىىاز
الطالقىىاني خىىال ل هىىذا السىىىنوات مىىن مواصىىىلة ارتباطىىه با وسىىىيرة الجهاديىىة ل مىىام

الخمينىىي ىىد

سىىرا  .ورل ى أنىىه ل ى تىىتح لىىه الفرصىىة للسىىفر شخصىىيا إل ى النجىىف

األشرف لينه ظل يتواصل معه عبر الرساةل والبر يات التي

اا ينقلها ا وساف،وا

وا وجاهدوا .وهيذا ظل يتعاوا مع اإلمام ميث مهدا الط،ي وحاربىة الشىاا .لقىد
بلى دور طالقىىاني فىىي انتصىار الثىىورة اإلسىىالمية وموا بتىىه وسىيرة اإلمىىام مىىن األهميىىة

مت أطل عليه لق الرجل الثاني للثورة.
طالقاني وفكرة احلكومة الدينية

إا مبادة الطالقىاني االثنى عشىر التىي تى التطى،ق إلى بعىض منهىا متى ا ا ال

يمين مصرها في هذا ا وقىال لوسىعتها وشىموليتها .مىن بىين تلىك ا وبىادة موضىوا

الجهاد عل الصىعيد اإل ليمىي و ىذلك فا ىه الفي ،يىة التىي اهتمىت بتقىدي سىبل
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مىىل عا ويىىة إلنقىىاذ البشىى،ية مىىن بىىراثن االسىىتعمار واالسىىتغال ل واالسىىتبداد .لقىىد طىىع
الطالقىىاني خطىىوات ع،يضىىة عل ى ط ،ي ى دع ى ظال مىىة الشىىع الفلسىىطيني فيمىىا

وجهت إليه تهمة دع الوهابية وأهىل السىنة مىن بىل بعىض الجهىالء إثىر عقىدا مأتمىا

عل رو الرة يس ا وص،ي جمال عبد الناصر في مسىجد هىدايت .هىذا فىي مىين أا
الطالقاني ا وتأثر بأفيار ورؤى أفراد مثل السيد جمال ومحمىد عبىدة

ىاا يتطلىع

مىىع مواصىىلته مقارعىىة االسىىتبداد البهلىىوي إلى محاربىىة االسىىتعمار ويعتبىىر دعى مقىىوق

ا وسلمين في مختلف أنحاء العال واجبا عل

ل مسل  .لينه وبغض النظىر عمىا

اا يحمله الطالقاني من خيو في،ية وهو موضوا يحتاا إل دراسة مفصىلة

فىىإا هاجسىىه الىىرةيس عل ى الصىىعيد الىىوطني هىىو عىىرض ليىىة ناجعىىة إلدارة شىىؤوا

ا وجتمىىع على أسىىا

التعىىالي القر نيىىة وط،يقىىة إدارة الدولىىة وفقىا لىىنهج نبىىي اإلسىىالم

(صل اهلل عليه و له وسل ) واإلمام علي (عليه السالم) .لقد عرض الطالقاني رؤيته
بشأا الحيومة اإلسالمية في

تابين مهمين سطرهما عقى انقىالب  51ب (82

م ىىرداد) و إث ىىر ممارس ىىة الضىىىغل علي ىىه م ىىن بىىىل ميوم ىىة اال نق ىىالب به ىىدف دفع ىىه
ل نسحاب مىن ا وشىهد السياسىي .يحىاول طالقىاني فىي البدايىة التوصىل إلى ط،يقىة

تطبي الحيومة اإلسالمية ويذه في مقدمته عل

تاب تنبيه األمة وتن يه ا ولىة

ية اهلل الناةيني إل تخطئة الحيومات الفردية والقوى االستبدادية و يىدعو شى،يحة

علماء الدين للمشار ة في السياسة وفي مصير النا ».31

وفي ظل األجواء الساةدة عل العال ات الدولية ونماذا الحيومىات الرأسىمالية

واالشىىترا ية ا ووجىىودة تحىىدا الطالقىىاني فىىي
سبيل التفضيل عن

تىىاب «اإلسىىالم وا يولييىىة» عل ى

ل من هذين ا وذهبين .فبعد شرمه لسمات

ل منهما ام

بشر مزايا ا وذه اإلسالمي خاصة فىي البعىد اال تصىادي .بعبىارة أخىر ى تحىدا

الطالقاني عن مزايا الحيومة اإلسالمية بعد أا نا ب األبعاد ا وختلفة للحيومات

الرأسمالية والشيوعية.
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«بمقارنة مجموعىة األسىس اال تصىادية ل سىالم واألميىام اإلسىالمية مىع بىا ي

ا وذاه اإل تصىادية الحديثىة يتضىح بىالقطع أا اال تصىاد اإلسىالمي ال يتطىاب فىي
أي مىىن الجوان ى مىىع ا وىىذاه العلميىىة أو العمليىىة ولىىه مزايىىاا الخاصىىة بىىه» .36يشىىير

طالقىىاني فىىي

تابىىه هىىذا إلى سىىمات الحيومىىة اإلسىىالمية التىىي يتطلىىع إليهىىا ميىىث

يقىىول« :إا الحيومىىة اإلسىىالمية بقيىىادة اإلمىىام وولىىي وخليفىىة اهلل تعىال أو ناةبىىه هىىي

األول بالحي و إ امة العدل عل أسا

ا وصلحة فلها أا تقدم مصىالح ا وجتمىع

عل مصالح الفرد في مال مصول تعارض بين مقوق الفرد و بىين مقىوق ا وجتمىع

ولذا أا تحد من تصرف ومليية األفراد بأ ثر مما أجاز به القانوا».39
«لير أا إثارة مواضيع

هذا تسببت في أا يتصور البعض بأا الطالقاني يعتقد

بوجود اتسىاق بىين الىدين واالشىترا ية السىيما وأا اهلل تعىال خلى العىال مىن أجىل
َ
وستثمر».32
وستثمر وا
اإلنساا وال يرض أبدا بتصنيفه إل طبقتي ا
ي
ولعىىل بعىىض ممىىن ممىىل هىىذا التصىىور عىىن رؤى الطالقىىاني مىىاول بواسىىطته تب ،يىىر

أسلوبه ونهجىه السياسىي األمىر الىذي ظهىر فيمىا بعىد لىدى أعضىاء منظمىة مىا يسىم

مجاهىىدي خل ى واليسىىاريين ا وعاصىى،ين لىىه .ليىىن الحقيقىىة تقىىول شىىيئا خىىر هىىو أا
الطالقاني أراد من خال ل دراسة تطبيقية للمذاه ا ووجودة أا يلفت نظر النا

إل

أا اإلسالم والحيومة اإلسىالمية تتفىوق على هىذا ا وىذاه بمزايىا جمىة ولذىا رأيهىا

بشأا التساؤالت الجديدة للبش،ية وبما يتماش مع تطورات العال ا وعاصر .هذا من

جهة ومن جهة أخر ى اعتبر الطالقاني أا

ل فيىرة أو مىنهج أو هىدف اجتمىاعي

يضع مدا لغطرسة واستبداد الحيام يعني اإل تىراب خطىوة باتجىاا هىدف األنبيىاء
واإلسالم وأا مفاهي الدستورية والديمقراطية واالشترا ية تعىد بمعناهىا الحقيقىي
وال ىىىوا عي خط ىىىوات متتابع ىىىة لني ىىىل الذ ىىىدف النه ىىىاةي أي الحيوم ىىىة القاةم ىىىة عل ى ى

اإلسالم».31

إا هذا البحوا التي أثارها السيد الطالقاني طرمت في و ىت لى تيىن نظ ،يىة

واليىىة الفقيىىه ىىد طرمىىت بعىىد مىىن بىىل اإلمىىام الخمينىىي ىىد

سىىرا  .لىىذا بىىذل
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الطالقاني في ظل األجواء الساةدة في داخل إيراا والنظام الدولي وعبر تفسير راء

وأفيار ية اهلل الناةيني جهدا في الدفاا عن مياس ثورة الدستور (ا وشى،وطة)
باعتبارها أ رب منهج للحيومة اإلسالمية والتي ت اختبارها إل مد ما عل الصعيد

العملي.

يعد ية اهلل الناةيني أب،ز اةد في،ي بين علماء ثورة الدستور إذ ه للدفاا عن

التشىىىيع والو ىىوف بوجىىه الحداث ىىة وأفي ىىار الديمقراطيىىة الت ىىي بىىىدأت تغى ى و الوس ىىل
اإليراني و د طر دفاعياتىه النظ ،يىة ا وسىتدلة عىن تىواؤم الدسىتورية مىع الىدين فىي
تاب تنبيه األمة وتن يه ا ولة  .وفي الحقيقىة أا ا ورملىة التىي أعقبىت الشىي النىاةيني

خبا فيها ب،ي الفير السياسي لعلماء الشىيعة ولىو مصىل أا صىدرت وجهىات نظىر

ألشىىخا

السىىيد مسىىن مىىدر

و يىىة اهلل الياشىىاني فهىىثالء لالب ىا مىىا

ىىانوا

يصىىنفوا ضىىمن السياسىىيين ال فىىي صىىف ا ونظىى،ين وا وفيىى،ين الىىدينيين» .10عل ى

صىعيد خىىر ىام الىىبعض على عهىد ميومىىة رضىا شىىاا التىىي تىوفرت فيهىىا مقومىىات

الالديني ىىة ومداثو ي ىىة ا وجتم ىىع م ىىع أفي ىىار الحض ىىارة القديم ىىة و إلى ى جانى ى القي ىىام
بإصىىالمات مداثو يىىة شىىبه مطلقىىة بإعىىادة النظىىر فىىي التعىىالي الدينيىىة ومثسسىىاتها
والقىىىاةمين عليهىىىا وص ىىىيالتها بمىىىا يوا ى ى العصىىىر ومىىىن أب ىىى،ز هىىىثالء

س ىىى،وي

وميمي زادة وش،يعت سىنيلجي .ليىن ثلىة مىن العلمىاء أبى،زه اإلمىام الخمينىي

ىىد

د

سىىرا انبىىرت للىىرد على راء وانتقىىادات هىىثالء األشىىخا

سرا في

زادة و س،وي.

تاب

 .فقىىد عمىىد اإلمىىام

شف األسىرار إلى الىرد على شىبهات و إثىارات ميمىي

«النقطة الجديرة بالتمحيص هي أا

تاب اإلمام ام بتبيين الخطوات الالزمة

لتأسيس مجتمع ديني بيىل أبعىادا ال أا ييتفىي بعىرض لىنهج جديىد على صىعيد

الحيومة الدينية ميث ت فيما بعىد طىر نظ ،يىة واليىة الفقيىه .باإلضىافة إلى ذلىك
فإا تيىار فىداةيا اإلسىالم الىذي ظهىر بعىد أيلىول  5115فىي ا وشىهد السياسىي اإليرانىي
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اا يتس بعم ورسوخ في ا وبىادة الفي ،يىة وا وعرفيىة لينىه لى ييىن بمسىتوى

تقىىدي نمىىوذا شىىرعي بىىديل» .15فىىي مثىىل هىىذا األجىىواء والظىى،وف ىىام الطالقىىاني

وبمبادرة فورية بشر وتفسير ونشر راء ية اهلل الناةيني مجددا.
األسا

ىاا هدفىه الىرةيس يتمثىل فىي إثبىات فرضىية أا التشىيع يىرفض االسىتبداد مىىن
وينسج مع الديمقراطية.

اا للسىيد الطالقىاني شىأنه شىأا بازر ىاا

رسالتاا مترابطتاا :البرهنة عل أا ل سالم رأيه وجوابه عل األسئلة الجديىدة ولىذا
فهو يتماش مع العال ا وعاصر .ومن ث ردم الذىوة العميقىة التىي

انىت تفصىل بىين

ا وثمنين الصالحين واإلصالميين لير ا وتدينين بين رجىال السىوق التقليىديين وذوي

االختصا

بين علماء الىدين ا وحىافظين ضىد النظىام وا وثقفىين األصىوليين و بىين

الشخصيات الدينية في

وبين ا وثقفين الوطنيين في الجبهة الوطنية».18

ورل علمه بأا ثورة الدستور هىي مىن إنجىازات الغىرب وهىو مىا تسىب فىي خلى

جملىة مىن التنىامرات فىي الىداخل بىين أنصىارها ومعارضىيها إال أا الطالقىاني و إلى

جان ى إعرابىىه عىىن أسىىفه لعىىدم تحق ى أهىىداف ا وشىى،وطة ومىىا شىىهدته السىىامة بعىىد

انقالب ( 82مرداد)

اا ير ى:

« مىىا مصىىل صىىار فىىي عىىداد ا واضىىي .بعىىد

ىىل تلىىك التضىىحيات والىىدماء أصىىبح

لدينا اليوم ثورة دستور نا صة .أال يمين إ مالذاا هل لدينا ط،ي أخر ىا أليست

ميومىىة ثىىورة الدسىىتور هىىي لجىىام لال سىىتبداد ا وتفشىىيا أليسىىت اإلطامىىة بسىىلطة

االستبداد هو هدف ادة التيارات الدينية واإلصالميةا أليس بالوسىع التقىرب بالقىدر
ا وميىىن بالدسىىتور إل ى الذىىدف السىىامي للحيومىىة اإل لذيىىة والىىذي تمىىت اإلشىىارة

إليه».13

ولعل من العالمات ا وضيئة في رؤ يىة السىيد الطالقىاني إلدارة شىؤوا ا وجتمىع فىي

إطار الحيومىة اإلسىالمية هىو االهتمىام بمبىدأي راء الشىع والشىور ى .فقىد

تى

مىىول ىىوانين ثىىورة الدسىىتور وأهميىىة ممارسىىة الشىىع دورا الر ىىابا على الحيومىىة

__________________________________
 ثقافتنا__________________________ 511



● مراد عنادي

يقىىول :إا الدسىىتور سىىواء عل ى صىىعيد انبثىىاق الحيومىىة مىىن راء ا وسىىلمين أم عل ى

صعيد تحديث الحي وتقسىي السىلطات فىي الظى،وف السىاةدة مىن ليبىة ل مىام

ا وعصىىوم وانعىىىدام وج ىىود الناةى ى الخ ىىا

وفقىىىداا للن ىىواب الع ىىامين مم ىىن يي ىىوا

مبسو اليد هو نفسه الحيومة اإلسالمية إا ت تنفيذا بصورة صحيحة .ذلك أا

الحىىا

والسىىلطاا وامىىد مىىن بنىىي البشىىر لديىىه مىىا لىىدى

والشىىهوات

افىىة النىىا

مىىن الغراةىىز

مىىا أنىىه ال يمتلىىك مصىىانة العصىىمة .والحىىل هىىو أا سىىلطة عامىىة النىىا

وا ونتخبىوا مىىن بىىل الشىع يحىىددوا إطىىار عمىىل الحيىام ويمنعىىونه مىىن اال نىىزالق

واال نحراف .11

مىىن هنىىا صىىار الطالقىىاني يث ىىد على الشىىور ى ودورهىىا فىىي إدارة شىىؤوا ا وجتمىىع

باعتبارها تمثل السبيل لتدخل أبناء الشع في تحديد مصيره السياسي وممارسة

الدور الر ابا عل الحيومة .ولتبيين هذا ا وفهوم يشير الطالقىاني إلى سىنة الرسىول

األ رم (صل اهلل عليه و له وسل ) واإلمام علي (عليه السالم) و ذلك ما ورد في
سورة الشور ى ا وبار ة ويخاط النا

من أا

ل وامد مىني مسىؤول وعليىك

أا تنبهوا ا وسؤولين .ومىول أهميىة دور الشىع فىي إطىار الشىور ى يقىول« :لقىد لىت

مرارا وفي

ل مياا من أجل أا يدرق الشع الذي ت تهميشىه الشىع الىذي

ال ير ى ض،ورة بىأا يحىدد مسىيرا فىي مياتىه العامىة ..مىن أجىل أا يفهى أا مصىيرا

بيدا البد أا نقول له بأا يشيل مجالس الشور ى».11

ظل السيد الطالقاني طوال سنوات محاربة االسىتبداد يحمىل إيمانىا راسىخا بمبىدأ

ا لشور ى ومساهمة النا
اإلسالمية عن

في إدارة شؤوا ا وجتمع إذ نأى بنفسىه بعىد انتصىار الثىورة

ل العناوين البرا ىة الغ،بيىة منهىا والشىر ية مىن بيىل الديمقراطيىة

واالشىىترا ية والجماهي،يىىة والوطنيىىة ودعىىا فقىىل إل ى نظىىام الشىىور ى واضىىعا نص ى

عينيىىه هىىدفين أساسىىين همىىا :سىىيادة الشىىع وتبىىوؤا ويانتىىه وتحملىىه للمسىىؤولية

و ىىىذلك تغيي ىىىر البنيى ىىة السياس ىىىية واال تص ىىىادية واإلدار ي ىىىة للنظى ىىام ال ىىىد تاتوري
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الشاهنشاهي إل نظام شور ى جمهوري إسالمي».16
عل ى أا مطال ى السىىيد الطالقىىاني الىىذي

الخميني د
فصل خا

ىىاا يحظ ى بنحىىو مىىا بقبىىول اإلمىىام

سرا وبا ي ا وسؤولين ت األخذ بها في

تابة الدسىتور وأفىرد لذىا

 .ومع ذلك رأى البعض أا نظام الشور ى ل يطب في ا وستويات الدنيا

و إنمىىا فىىي ا وسىىتويات العليىىا فقىىل ( مجلىىس صىىيانة الدسىىتور مجمىىع تشىىخيص
مصلحة النظام ا وجلس األعل للشباب مجلىس الثىورة الثقافيىة) .مىع وجىود فىارق

بين ال،ؤيتين فا وثسسين لذذا ا وجالس ي،وا أا الجمهورية اإلسالمية هي ميومة
فاضىىىلة ومىىن خبىىىراء الشىىع  .فيمىىا يىىذه

يىىة اهلل الطالقىىاني إلىى أا الجمهور يىىة

اإلسالمية نظام شور ى يض صلحاء الشع » .19وبعيىدا عىن نقىا الضىعف والقىوة
في تفعيل فيرة مجالس الشىور ى يبىدو أا فيىرة السىيد الطالقىاني ىد تحققىت
إل ى مىىد

بيىىر بعىىد أا ت ى تطبي ى

انتخابات ا وجالس.

ىىانوا ا وجىىالس ا وحليىىة للمىىدا والقىىر ى و إجىىراء

لير أا هناق بعدا خر في موضوا أهمية الشور ى و إيماا الطالقاني الراس بها

وه ىىو أا تأ يىىىدا على ى مراع ىىاة هىىىذا ا وب ىىدأ لىىى ينحص ىىر على ى القض ىىايا السياسىىىية

واالجتماعية و إنما تعداا إل القضايا الدينيىة أيضىا« .فبعىد وفىاة يىة اهلل الب،وجىردي

ا عتبىىر الطالقىىاني أا تحديىىد ا ورجعيىىة بشىىخص وامىىد واعتمىىاد الفتىىوى الشخصىىية ال
يلبي الحاجة الزمانية وعلوم الو ىت الىراهن وا تىر تشىييل شىور ى الفتىوى مىا يعىد

سابقة في تاري الفقه الشيعي» .12فقد ا تر في

تىاب يبحىث موضىو ا ا ورجعيىة

وعلمىىاء الىىدين تى إعىىدادا مىىن بىىل ف،يى مىىن العلمىىاء :وفقىا وىىا تقىىدم يجىى،ي عقىىد
اجتمىىاا لشىىور ى الفتىىوى برةاسىىة وامىىد أو عىىدد مىىن العلمىىاء اليبىىار وا وقبىىولين لىىدى
العامة في وامد مىن ا ورا ىز العلميىة مىرة فىي

ىل شىهر أو عىدة أشىهر ليىت خال لىه

منا شىىة القضىىايا الخالفيىىة ومواضىيع السىىاعة أو اسىىتعراض األمىىداا الوا عىىة.

مىىا

سع الطالقاني إل نشر وتطبيى الح ،يىة على ا وسىتويات ا وختلفىة فىي ا وجتمىع «لى
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ييتف بوجىود الييانىات الديمقراطيىة وا وع،وفىة

البر وىاا بىل توصىل مىن خىال ل

الدمج بين نظ،ية الشور ى والبر واا وباالستفادة من تجاربه التاريخيىة ودراسىاته إلى

فيرة الشور ى البر وانية» 11والتي يمين تفعيلها عل مسىتويين وبصىيغتي البر وىاا

وا وجالس ا وحلية.

و إل جان تو يدا عل امترام دور الشع ونظ ،يىة الشىور ى وموا بىة اإلمىام

الخميني د

سرا مار

في مجلس الخبراء دورا محوريا في

تابة الدستور.

فبعد انتصار الثورة اإلسالمية وضعت نظ،ية والية الفقيه عل ا وحك ألول مرة وبدأت

منا شىات واسىىعة مىول دور وميانىىة وعمىىل وخيىارات وشىىؤوا ولىي الفقيىىة« .وخىىال ل
هىىىذا البح ىىوا وا ونا ش ىىات ذهى ى فقه ىىاء

آي ىىة اهلل ا ونتظ ىى،ي و ي ىىة اهلل مي ىىارم

بأ بر در من ا وسؤولية .بينما مال خ،وا

آية اهلل الطالقاني في رأيه إل داةرة

الشيرازي واستنادا لسىنن صىدر اإلسىالم إلى بسىل يىد القاةىد فىي الدسىتور وتيليفىه
أضىىي مىىن ا وسىىؤولية وخيىىارات أ ىىل للقيىىادة ولواليىىة الفقيىىه بمىىا يتىىرق فسىىحة أ بىىر
وشار ة النا
ورل ما

وتجسيد ومدته و إجماعه ».10

انت تتمتع به رؤية ووجهىة نظىر السىيد الطالقىاني مىن شىفافية بشىأا

مبىىدأ واليىىة الفقيىىه ماولىىت بعىىض ا وجموعىىات والصىىحف فىىي ظىىل األجىىواء السىىاةدة
خال ل األشهر األول بعد انتصار الثىورة اإلسىالمية اإليحىاء بىأا الطالقىاني يحمىل رؤ يىة

مخالفة بهذا الشأا.

«مينمىىا أثيىىر موضىىوا واليىىة الفقيىىه فىىي مجلىىس الخبىىراء وصىىار محىىال للتىىداول فىىي

األوسا وا وحافل ا وختلفة سأله أمد أوالدا و اا يحمل رأيىا مخالفىا لوالىدا عىن
وجهىىة نظىىرا .وفىىي معىىرض جوابىىه أوضىىح الوالىىد أنىىه إذا

والزعامىىة الدينيىىة فهىىو مفهىىوم متف ى عليىىه ومقبىىول لىىدى

ىىاا القصىىد هىىو ا ورجعيىىة
افىىة ا وىىذاه واألديىىاا

ليننىىي أخش ى مىىن أا يبتعىىد علماؤنىىا األفاضىىل عىىن أداء رسىىالته اإل لذيىىة وا وعنو يىىة
ودورهى الر ىىابا اإلرشىىادي إذا مىىا تى تصىىنيفه ضىىمن الطبقىىة ا وتميىىزة والحا مىىة
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األمىىىر الىىىذي سيشىىىيل خطىىىرا على ى علم ىىاء ال ىىدين الشىىىيعة ومس ىىتقبل ه ىىذا النظ ىىام
اإلسالمي».15

على أا التزامىه الصىمت وىىدة طويلىة ومسىتمرة وعىىدم مشىار ته فىي منا شىىات

وموارات مجلس خبىراء الدسىتور أو تغيبىه وتىأخرا اليىومي فىتح بابىا للتىأوالت .وبغىض
النظر عن أسباب تلك التىأوالت وهىي
ا وصدا ية

ثيىرة فىإا ا وعلومىات النا صىة والعار يىة مىن

رست مفهوم الشبهات .ولعل من أبى،ز األدلىة على هىذا اإلدعىاء تق ،يىر

مراسل صحيفة إطالعات في  50أيلول عام  5191مينمىا

تى ا وراسىل يقىول« :تى

في اجتماا ذلك اليوم التصويت عل ا وادتين الرابعة والخامسة .ل ألتفت وا مصل
بشأا التصويت عل ا وادة الرابعة لينه فيما يتعل با وىادة الخامسىة فقىد شىاهدت

أا يىىة اهلل الطالقىىاني بحىىث فىىي درا طاولتىىه لفتىىرة ث ى أخىى،ا منىىه بطا ىىة ا وخىىالف

القاتمىىة ووضىىعها فىىي إنىىاء التصىىويت» .18ليىىر أا مىىا جىىاء فىىي هىىذا التق ،يىىر ال يبىىدو

صىىىحيحا والسىىىب هىىو أا ا وىىادة الرابعىىة ىىد وضىىعت للتصىىويت عليهىىا فىىي  1أيلىىول
ا وصادف خر يوم من مياة السىيد الطالقىاني ميىث لى يشىارق هىو فىي التصىويت

أما «ا وادة الخامسة فت التصويت عليها في االجتماا الخامس عشر وجلىس خبىراء
الدس ىىىتور بت ىىىاري  58أيل ىىىول م ىىىن ع ىىىام  5191ا وص ىىىادف للي ىىىوم الث ىىىاني م ىىىن رمي ىىىل

الطالقاني» .13لذا فإا «تق،ير مراسل صحيفة إطالعات ال يستندال الوا ع .و يل أا
ية اهلل الطالقاني أفصح عىن وجهىات نظىرا بشىأا واليىة الفقيىه فىي رسىالة بعىث بهىا

للجنة ذات العال ة لينه ل يت لءسف عرضها في مجلس الخبراء».11
ورلىى هىىىذا اإلثىىىارات إال أنىىىه

انىىىت هنىىىاق نقطىىىة واضىىىحة جىىىدا وهىىي العال ىىة

الحميمة بين ية اهلل الطالقاني واإلمام الخميني د

سرهما .

ما صىر بىذلك

الطالقاني نفسه في لير مرة .فقد ال ذات مرة بهذا الشأا« :منذ سىنوات الدراسىة

الحوزو يىىة وأنىىا أعرفىىه عىىن ىىرب فماضىىيه الطيى وأفيىىارا ونظ،ياتىىه جليىىة واضىىحة
وليىىر خافيىىة عل ى أمىىد .إا يىىة اهلل العظم ى الخمينىىي شخصىىية أماطتىىه هالىىة مىىن
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التقديس منذ البداية

اا واليزال ممتازا من

ل النوامي».11

ث إا وامدا مىن ا وحىاور ا وهمىة فىي رؤ يىة السىيد الطالقىاني للحيومىة اإلسىال مية

يتمثىىىل ف ىىي مش ىىاطرته ال ىىرأي ل م ىىام الخمين ىىي بش ىىأا نم ىىل الحيوم ىىة بع ىىد الث ىىورة

اإلسىىالمية أي «الجمهور يىىة اإلسىىالمية».
النا

ىىاا الطالقىىاني يىىثمن بىىأا مطل ى لالبيىىة

هو الجمهورية اإلسالمية ولذا أ د بشيل خا

و ال« :نحن ن،يد جمهورية إسالمية .والدستور عل أسا

عل البعد اإلسالمي فيهىا
الجمهورية واإلسالم .إنه

مطل ى لالبيىىة الشىىع الىىذين صىىنعوا الثىىورة و ىىادوا الثىىورة .إننىىا ال نتجاهىىل مقىىوق
ا خ،ين .يمين أا نجلس للتداول بشأا الجمهورية ومدى تأمينهىا لحقىوق النىا

لين إسالميتها ال يمين تغييرها».16

ويواصل السيد الطالقاني مديثه عن الحيومة اإلسال مية ويستشهد بنماذا من

ميومة اإلمام علىي (عليىه السىالم) السىيما مينمىا أ سى بىاهلل الىذي بعىث محمىدا

(صىىل اهلل عليىىه و لىىه وسىىل ) بىىالح مىىن أنىىه سىىيغ،بل أصىىحابه متى يعىىرف مىىن هىىو
األم ى بت ىولي ا وسىىؤولية ويقىىول« :الجمهور يىىة اإلسىىالمية التىىي نتحىىدا عنهىىا

هىىذا

النظام .وهذا ليست ميومىة ا وعممىين مطلقىا إذ يميىن لعىال الىدين أا يشىارق
في الحيومة شأنه شأا ساةر النا

بصفته ناسخا لصورة اإلسالم».19

فإا أخطأ فينبغي ودوا أي تعص محاسبته

وفي معرض تبيينه لءبعاد ا وختلفة للجمهورية اإلسالمية يقول :إذا زعمت شرذمة

بىىأنه ل ى يفهمىىوا معن ى الجمهور يىىة اإلسىىالمية فهىىثالء ال ي ،يىىدوا وال يميىىنه فه ى

اإلسىىالم ذلىىك أا شىىعبنا يفه ى اإلسىىالم بشىىيل أدق وأوسىىع وأعم ى مقارنىىة ببىىا ي

اإليديولوجيات وا وذاه الفي،ية.
النتيجة

مع تصفح سجل راء ووجهات نظر السيد الطالقاني من جهة وسىجله الجهىادي
_______________________________
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مىىن جهىىة أخىىر ى و ىىذلك نمطيىىة تعاملىىه السياسىىي واالجتمىىاعي مىىع ا وجموعىىات

ا وناضلة وشراةح ا وجتمع ا وختلفة .يتضح أا السيد الطالقاني شخصية التقىت عنىدا
اتجاهىىات مختلفىىة وشخصىىىية نىىادرة فىىي تىىاري التحىىوالت السياسىىية واالجتماعيىىة

اإليرانية خال ل السنوات ا ومتدة بين أيلول عام  5115ومتى وفاتىه فىي أيلىول  .5191ال

يمين إنيار دور السيد الطالقىاني فىي انتصىار الثىورة اإلسىالمية .درتىه على تعبئىة

القىىوى ا وناهضىىة لال سىىىتبداد وتوميىىد صىىفه و راؤا العمليىىة فىىي مجىىال الحيومىىة
ىىل

اإلسىىالمية والجمهور يىىة اإلسىىالمية السىىيما تأ يىىدا على الشىىور ى ودور النىىا

ذل ىىك ي ىىدل على ى ميانت ىىه ا ورمو ىىة ف ىىي مسىىىيرة انتص ىىار الث ىىورة اإلس ىىالمية ونظ ىىام

الجمهورية اإلسالمية بصفته منظرا وثوريا محترفا تجسد مثل هذا ا ونزلة .هذا ا وعن
يتضح جليا في ول مفجر الثىورة اإلسىالمية اإلمىام الخمينىي ىد
أصدرا بمناسبة التحا ىه بىالرفي األعلى :

منطقه البلي

سىرا فىي بيىاا

ىاا ل سىالم بمنزلىة أبىا ذر (الغفىاري).

سيف مالك األشتر اطعا و اصما وفاته عاجلة وعمرا مبارق.

اهلوامش:
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 - 5علي رضا مالةي الحياة السياسية ية اهلل الطالقاني (طهراا ني للنشر ) 8001
 - 8محمد إسفندياري ب ،يد الشمس (

صحيفة خرد ) 8001

 - 3علي رضا مالةي تواني ا وصدر نفسه نفسه

 - 1السيد محد الطالقاني درو

اهلل الطالقاني الثقافية ) 8002

13

51

60

ر نية (طهراا شر ة النشر ا وساهمة بالتعاوا مع مثسسة ية
11

 - 1علي رضا مالةي تواني ا وصدر نفسه

 - 6محمد إسفندياري ا وصدر نفسه

11

63

 - 9علىىي محمىىدي يىىة اهلل الطال قىىاني أبىىو ذر الزمىىاا (طهىىراا منظمىىة االعىىالم اإلسىىالمي ) 5111
82
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 - 2ا وصدر نفسه

 - 1السيد محمود الطالقاني أشعة مىن ال قىر ا (طهىراا شىر ة النشىر ا وسىاهمة  ) 5166الطبعىة

الثانية

53

 - 50محمد إسفندياري نفس ا وصدر نفسه

 - 55علي رضا مالةي تواني نف س ا وصدر نفسه

11

 - 58ا وصدر نفسه

818

 - 53السىىيد محمىىد مسىىين ميىىر أبىىو القا سىىمي الطال قىىاني صىىرخة فىىي ال صىىمت ا وجلىىد ( 5طهىىراا
شر ة النشر ا وساهمة ) 8002
 - 51ا وصدر نفسه

391

365

 - 51ا وصدر نفسه 391

 - 56محمد إسفندياري ا وصدر نفسه
 - 59ا وصدر نفسه

 21و 21

60

 - 52السيد محمد مسين مير أبو القاسمي ا وصدر نفسه
63

 - 51محمد إسفندياري ا وصدر نفسه
 - 80ا وصدر نفسه 29

 - 85السيد محمد مسين مير أبو القاسمي ا وصدر نفسه
 - 88محمد إسفندياري ا وصدر نفسه

 - 83علي رضا مالةي تواني ا وصدر نفسه

 - 81ا وصدر نفسه

505

 29و22

399

392

 11و 500

 - 81ي،واند براهامياا إيراا بين ثورتين  .ترجمه للفارسية :أممد

فتامي (طهراا ني للنشر ) 8001

161

 - 86علي رضا مالةي تواني ا وصدر نفسه
 - 89ا وصدر نفسه

 - 82ا وصدر نفسه.
 - 81عبا
31

536

داوودياا فر أبو ذر الثورة (

501

مر ز األبحاا اإلسالمية ل ذاعة والتلف يوا ) 8003

 - 30السيد محمد مسين مير أبو القاسمي ا وصدر نفسه

 - 35علي رضا مالةي تواني ا وصدر نفسه

ل محمىدي محمىد إبىراهي

518

189
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 - 38ا وصدر نفسه

513

 - 31ا وصدر نفس ه

518

 - 33ا وصدر نفسه

518

 - 31السيد محمد مسين مير أبو القاسمي ا وصدر نفسه

 - 36السيد محمود الطالقاني اإلسالم وا يو ليية

 - 39ا وصدر نفسه

881

 - 32ي،واند براهامياا ا وصدر نفسه

 - 31علي رضا مالةي تواني ا وصدر نفسه
 - 10ا وصدر نفسه

 - 15ا وصدر نفسه.

161

506

501

 - 18ي،واند براهامياا ا وصدر نفسه.

 - 13علي رضا مالةي تواني ا وصدر نفس ه

 - 11ا وصدر نفسه
 - 11عبا

881

591

553

 550و 555

66

داوودياا فر نفس ا وصدر نفسه

 - 16السيد محمد مسين مير أبو القاسمي ا وصدر نفسه ا وجلد الثان ي
 - 19ا وصدر نفسه.

 - 12نفسه

529

 - 11علي رضا مالةي تواني ا وصدر نفسه
 - 10ا وصدر نفسه

316

181

 - 15السيد محمد مسين مير أبو القاسمي ا وصدر نفسه ا وجلد الثان ي
 - 18علي رضا مالةي تواني ا وصدر نفسه

 - 13ا وصدر نفسه

332

831

 - 11السيد محمد مسين مير أبو القاسمي ا وصدر نفسه ا وجلد الثاني
 - 11علي رضا مالةي تواني ا وصدر نفسه

 111و 111

 - 19علي رضا مالةي تواني ا وصدر نفسه

322

 - 16عبا

داوودياا فر ا وصدر نفسه

 522و 521

880

851

98
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