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پرونده خانواده

پرونده چهره ها

خطای خستگِی تصمیم گیری

محمدحسین معصومی زرندی اصل »آزادی « از دیدگاه امام خمینی تأیید شده و آن را در طول اراده خدا تعریف می کنند. ایشان انسان 
را موجودی می داند که آزادی، قرین آفرینش اوست و او می تواند در وجوه گوناگون زندگی خویش از این 
آزادی بهره ببرد. »آزادی اندیشه« از مهم ترین جلوه های آزادی های فردی است، و ناظر به آزادی افراد 
در گزینش هر اندیشه و باوری است که امام خمینی نیز به این نکته تصریح می کند.برداشت حضرت 
امام از دین اسالم این است که »اسالم، مکتب تحمیل نیست« زیرا تحمیل دیدگاه و جلوگیری از آزادی 
اندیشه به اختناق و استبداد می انجامد. پس در جامعه اسالمی، مردم در اندیشه و باور خویش آزاد هستند 
و »کســی الزام شان نمی کند که شما باید حتما این عقیده را داشته باشید«. امام خمینی بر »آزادی 
اندیشه و بیان« تأکید جدی دارد و آن را شرط اسقالل سیاسی و علمی و رشد و پیشرفت جامعه می داند.
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چراغ راه
 من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی     آن در عصر حاضر بهتر 
از ملــت حجاز در عهد رســول الله      )صلی الله علیه و آلــه ( و کوفه و عراق در عهد 
امیرالمؤمنین و     حســین بن علی )صلوات الله و ســامه علیهما (  می باشند. آن   
  حجاز که در عهد رسول الله )صلی الله علیه و آله(  مسلمانان     نیز اطاعت از ایشان 
نمی کردند و با بهانه هایی به جبهه     نمی رفتند، که خداوند تعالی در ســوره »توبه« 
بــا آیاتی آنها را     توبیــخ فرموده و وعده عذاب داده اســت. و آنقدر به ایشــان     دروغ 
بســتند که به حســب نقل، در منبر به آنان نفرین     فرمودند. و آن اهل عراق و کوفه 
که با امیرالمؤمنین آنقدر     بدرفتاری کردند و از اطاعتش ســر باز زدند که شــکایات 
آن     حضرت از آنان در کتب نقل و تاریخ معروف اســت. و آن     مسلمانان عراق و کوفه 
که با سیدالشهدا )علیه السام( آن     شد که شد. و آنان که در شهادت دسْت آلوده 
نکردند، یا     گریختند از معرکه و یا نشســتند تا آن جنایت تاریخ واقع     شد. اما امروز 
می بینیم که ملت ایران از قوای مســلح نظامی     و انتظامی و ســپاه و بسیج تا قوای 
مردمی از عشایر و    داوطلبان و از قوای در جبهه ها و مردم پشت جبهه ها، با     کمال 

شوق و اشتیاق چه فداکاری ها می کنند و چه حماسه ها     می آفرینند.
 و می بینیــم که مردم محترم سراســر کشــور چه     کمک های ارزنــده می کنند. و 
می بینیم که بازماندگان شهدا و     آسیب دیدگان جنگ و متعلقان آنان با چهره های   
  حماســه آفرین و گفتار و کرداری مشــتاقانه و اطمینان بخش     با ما و شــما روبه رو 
می شوند. و اینها همه از عشق و عاقه و     ایمان سرشار آنان است به خداوند متعال و 
اسام و حیات     جاویدان. در صورتی که نه در محضر مبارک رسول اکرم     ) صلی الله 
علیه و آله و سلم ( هستند، و نه در محضر امام     معصوم )صلوات الله علیه( و انگیزه 
آنان ایمان و اطمینان به     غیب است. و این رمز موفقیت و پیروزی در ابعاد مختلف   
  است. و اسام باید افتخار کند که چنین فرزندانی تربیت     نموده، و ما همه مفتخریم 

که در چنین عصری و در پیشگاه     چنین ملتی می باشیم. 
وصیت نامه امام خمینی، ص ۲9
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مقدمه
اندیشــه یعنی »تالش ذهنی برای شناخت« )ر.ک: 
فرهنگ فارسی سخن، حسین انوری( و آزادی اندیشه 
یعنی »آزادی انسان در به کارگیری روش های عقالنی 
منطقی در جهت کشــف حقیقت، بدون آن که دیگران 
او را بــه گام برداشــتن در راه های معّینی ملزم ســازند 
که به نتایج از پیْش تعیین شــده )درســت یا نادرست( 

بینجامد.« )ر.ک: فرهنگ واژه ها، عبدالرسول بیات(
از برتری های بارز انسان، توانایی اندیشه است که برآیند 
آن می تواند تفکر مثبت و یا منفی باشــد. تفکر مثبت و 
سازنده در نظام آفرینش و کشف حقایق و اسرار جهان 
می تواند انسان را هم به سوی پروردگار جهان رهنمون 
کنــد، و هم طبیعت را در خدمت آســایش و ســعادت 
بشریت قرار دهد و در مسیر شکوفایی فرهنگی و علمی 

جامعه نقش برجسته و سازنده ای داشته باشد.
تفکر منفی نیز که برای مقاصد شــیطانی و تسلط بر 
انسان ها و رسیدن به خواسته های حیوانی، بدون توجه 
به اصول و ارزش های انسانی انجام گیرد، بسیار زیانبار 

خواهد بود.
در جهان بینی اسالمی، اندیشه مثبت برترین عبادت 
شمرده شده است. امام علی)ع( می فرماید: »العبادة 
کالتفکر« )نهج البالغه، حکمت 540(؛ اما تفکر زیانبار 

نکوهش شده و از آن نهی شده است. البته نهی اخالقی 
است و از نظر حقوقی و قانونی محدودیتی بر آن نیست. 
حکومت و افراد جامعه نمی توانند فردی را از تفکر منفی 
باز دارند و یا او را مجازات کنند. البته تفکر درگناه، غیر 
از نقشه کشــیدن و انجام آن است که محدودیت و منع 
قانونی دارد. )آزادی و دموکراسی در اسالم و لیبرالیسم، 

ص 80(
اندیشه مثبت برآینِد آزادی اندیشه است. در اسالم بر 
تعقل و تدبر و آزادی اندیشه بسیار سفارش شده است. 
چراکه آزادی اندیشــه مهم ترین بستر رشد و شکوفایی 
توانایی های انســان ها در آفرینش اندیشــه های نو در 
عرصه های گوناگون زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، 
فلسفی، علمی، هنری و... است؛ و به گونه فراگیر، در 
برگیرنده آزادی هر فرد در داشتن یک دیدگاه و اندیشه 
به گونه مســتقل از دیدگاه های دیگران اســت. به باور 
»جان استوارت میل« تا وقتی که افراد به دیگران آسیب 
نرســانده و حقوق دیگران را تباه نکرده اند، رواست که 
از حق آزادی اندیشه برخوردار باشند و مصالح و منافع 
خود را به هر روش که خود می خواهند، پیگیری نمایند. 

)رک. استار، 1388: 165(
آزادی تفکر که ناشــی از توانایی انســانی بشر است، 
اجازه می دهد که در مسائل گوناگون بیندیشد. لذا این 
توانایی باید آزاد باشد تا بتواند شکوفا شود. هرمکتبی 
که بــه ایدئولوژی خود ایمان و اعتقاد داشــته باشــد، 

باید طرفدار آزادی اندیشــه باشد. به عکس هر مکتبی 
که ایمــان و اعتمــادی به خود نــدارد، جلــوی آزادی 
اندیشه را می گیرد. این گونه مکاتب می خواهند مردم 
را در یــک محدوده خــاص فکری نگهدارند و از رشــد 
افکارشان جلوگیری کنند. همان گونه که در کشورهای 
کمونیستی و استبدادی چنین است. در این کشورها به 
دلیل وحشتی که از آسیب پذیر بودن ایدئولوژی رسمی 
وجود دارد، حتی صدا و سیما به گونه ای است که مردم 
نتوانند صدای کشــورهای دیگر را بشــنوند و ببینند. 
)ر.ک: شــهید مطهری، پیرامون انقالب اسالمی، ص 
207( یا امروزه نظام های استبدادی کاری می کنند که 
مردم به آسانی به فضای مجازی و رسانه ای عمومی آزاد 
دسترسی نداشته باشند و این مانع آزادی اندیشه و عمل 

است. 
آزادی اندیشــه بــدون آزادی بیان معنــا و نمود ندارد. 
آزادی بیــان از مصادیــق آزادی و یکــی  از پایه هــای 
دموکراســی و رفتارهای سیاســی مردم است که تاثیر 
بسیاری بر جامعه دارد. این آزادی از حقوق اولیه انسان 
است و به انگیزه  آن انسان حق دارد ایده و عقیده خود را 
بدون هیچ بازدارندگی و چارچوبی ابراز کند. این آزادی، 
شامل آزادی قلم، مطبوعات و مطلق اطالع رسانی نیز 
می شــود. )قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در 

فقه و حدود آن، ص 31(
آزادی اندیشــه و بیــان از آزادی هــای مدنی بنیادین 

محمد رجائی نژاد

لزوم شناخت و جریان اندیشه امام خمینی-بخش دهم

امام خمینی وآزادی اندیشه و بیان
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تلقی می شوند که در برگیرنده هر دو ارتباط نوشتاری 
و گفتاری اســت و در نخســتین نگاه، به نظر می رسد 
که با دموکراسی رابطه ای آشکار و مستقیم دارد: بیان 
آزاد مســتلزم دموکراســی و دموکراسی مستلزم بیان 
آزاد اســت. بر عکس، نظام های تام گــرا از آزادی بیان 

جلوگیری می کنند زیرا ثبات آنها را تهدید می کند.
براســاس آزادی بیــان که در جوامع مردم ســاالر حّق 
طبیعی انسان ها به شمار می آید، شهروندان می توانند 
آزادانه مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را طرح و 
تحلیل نمایند. هم چنان که آزادی فرد در بیان عقیده و 
ایراد نطق و خطابه، بدون ترس از دخالت دولت، آزادی 

بیان می باشد.
بــا همه تضمین قوانین اساســی برخی کشــورها در 
مورد آزادی اندیشــه و بیان، نظام های حقوقی این دو 
ارزش را به گونــه مطلق نپذیرفتــه و رعایت نمی کنند. 
قوانین محدودکننده ای تصویب کــرده و به ویژه آزادی 
بیان را در قالب قوانین مصوب ســفارش می کنند و در 
غیراین صورت عمل افراد را فتنه انگیزی و آشوب گری، 
تحریک، هتک حرمت و آبروریزی، هجو، افترا و ناســزا 
و... قلمــداد می کنند. پــس، آزادی بیان کــه در ادامه 
آزادی اندیشه اســت، معمواًل دارای حّد و مرز شده و با 
نام آزادی بیان افراد مجاز به هر عملی نیســتند؛ مثاًل 
مقدسات ادیان و مذاهب دیگر را نمی توان به نام آزادی 

بیان مجاز شمرد و...
با این مقدمه در صدد پاســخ گویی به این پرسشیم که 
آزادی اندیشه و بیان در دیدگاه امام خمینی چگونه بود 
و چه جایگاهی داشت. پیش از جستجوی پاسخ در آثار 
ـ متون اسالمی را  ـ ولو کوتاه  امام خمینی، بهتر اســت 

کاوش کرده و دیدگاه اسالم را دریابیم. 
آزادی اندیشه و بیان، در اسالم

قرآن کریم در آیات گوناگون انســان را به اندیشــیدن 
و تدبر و اندیشــه در جهان هســتی فرا می خواند. از او 
می خواهد که با نیروی عقل، ســود و زیــان خویش را 
بشناسد و در راستای کمال و آزادی از هرگونه اسارت، 

پلیدی و گمراهی قدم بردارد.
»ســنریهم آیاتنا فی اآلفاق و فی انفسهم حتی یتبین 
لهم انه الحق أو لم یکف بربک انه علی کل شیء شهید« 
)فصلــت، 53( »زود اســت که ما آیات خــود را در آفاق 
جهان و نفوس بندگان هویدا گردانیم، تا آشــکار شود 
که آن حق است؛ آیا کافی نیست که پروردگارت بر همه 

چیز گواه است؟«
یا در آیه دیگری می فرماید:

»و فــی االرض آیــات للموقنیــن و فی انفســکم أفال 
تبصرون« )ذاریات، 20-21( »و در زمین، نشــانه هایی 
برای اهل یقین و نیز در وجود شــما است؛ آیا به چشم 

بصیرت نمی نگرید؟«
در روایات بی شماری نیز بر فکر کردن سفارش فراوانی 
شــده اســت. امام علی)ع( می فرمایــد: »آگاه نما دل 
خود را به اندیشــه نمــودن.« )اصول کافــی، ج 2، ص 
54( روشن اســت که حضرت بیداری و آگاهی قلب را 
در اندیشــه دانســته اند. یا امام صادق)ع( فرموده اند: 
»پیوسته اندیشیدن درباره خداوند و توانایی او، برترین 

پرستش است.« )اصول کافی، ج 2، ص 55(
آزادی اندیشــه و بیان از حقوق فطری انسان است که 
خداوند به او ارزانی داشته است: »الرحمن عّلم القرآن 
خلق االنسان علمه البیان« )الرحمن، 1-4( اگرچه بیان 
بر گفتار از طریق زبان اطالق می گردد؛ ولی به نوشتار و 

هر وسیله ای که یک ایده و عقیده و مقصود را ابراز نماید، 
بیان گفته می شود. از این رو خداوند به قلم سوگند یاد 
کرده اســت: »ن و القلم و ما یسطرون.« )قلم، 1( بیان 
می تواند حقایق و اندیشه های حق و مفید را ابراز نماید؛ 
یا اندیشه های باطل و ناصواب را. در قرآن به قول استوار 
و نوشــتار عادالنه توصیه شــده و از مطالب انحرافی و 
گمراه کننده نهی شده است: »یا ایها الذین آمنوا اتقوا 
الله و قولوا قوال سدیدا« )احزاب، 70(. در آیه 282 بقره 
فرموده: »و لیکتب بینکم کاتب بالعدل« در آیه دیگر از 
نوشتن مطالب انحرافی و نســبت دادن آن به خداوند 
نهی کرده: »فویل للذین یکتبــون الکتاب بایدیهم ثم 
یقولون هذا من عندالله« )بقــره، 79(. بنابراین آزادی 
بیان در اســالم در چارچوب قانــون و با رعایت اصول و 
معیارهای عقلی و شرعی، پذیرفته است. روشن است 
که انتخاب و پیروی از بهترین گفتار در حالی امکان دارد 
که آزادی بیان وجود داشته باشد، تا در مقایسه با یکدیگر 
بهترین سخنان مشخص گردد. از سیره معصومین)ع( 
نیز آزادی بیان در برخورد با مخالفان و اجازه مناظره با 

آنان به خوبی دریافت می شود.
بااین حال سوءاستفاده از آزادی و ایجاد فتنه در جامعه 
اســالمی ممنوع شده اســت. چنانچه در زمان پیامبر 
اسالم)ص( گروهی از منافقان مدینه دست به ساختن 
»مســجد ضرار« زدند تــا در صفوف مســلمین تفرقه 
ایجاد کنند، پیامبر)ص( دستور داد آن را خراب کنند. 
)المیزان، ج 9، ص 390( این یعنی هرگونه سوءاستفاده 
از مقدســات و ارزش های دینی در راستای هدف های 
شیطانی و نفسانی و ایجاد نفاق ممنوع است. )آزادی و 
دموکراسی در اسالم، ص 86 و 90؛ درآمدی بر حقوق 

اسالمی، ص 272(
آزادی اندیشه و بیان از دیدگاه امام

اصل آزادی انسان از دیدگاه امام خمینی تأیید شده و 
آن را در طول اراده خدا تعریف می کنند. ایشان انسان 
را موجودی می داند که آزادی، قرین آفرینش اوست و او 
می تواند در وجوه گوناگون زندگی خویش از این آزادی 

بهره ببرد. )صحیفه امام، ج 1، ص 287-286(
آزادی اندیشه از مهم ترین جلوه های آزادی های فردی 
اســت، و ناظر به آزادی افراد در گزینش هر اندیشــه و 
باوری اســت که امام خمینی نیز بــه این نکته تصریح 
می کنــد. )صحیفــه امــام، ج 6، ص 277؛ ج 14، ص 
93( برداشــت حضرت امام از دین اسالم این است که 
»اســالم، مکتب تحمیل نیســت« )همان، ج 11، ص 
157(؛ زیرا تحمیل دیدگاه و جلوگیری از آزادی اندیشه 
به اختناق و اســتبداد می انجامد. )همــان، ج 14، ص 
91( پس در جامعه اســالمی، مردم در اندیشــه و باور 
خویش آزاد هستند و »کسی الزام شان نمی کند که شما 
باید حتما این عقیده را داشته باشید.« )همان، ج 10، 

ص 94(
امام خمینی بر آزادی اندیشه تأکید جدی دارد و آن را 
شرط اسقالل سیاسی و علمی و رشد و پیشرفت جامعه 

می داند:
»ما اگر بخواهیم مستقل باشــیم باید اول افکارمان را 
مســتقل کنیم، یعنی از آزادی فکری ]آغــاز کنیم[... 
آزادی فکری این است که انسان در فکرش آزاد و بدون 
این که متمایل به یک طرف باشــد فکر کند، در مسائل 
علمی هم همین طور است.« )صحیفه امام، ج 11، ص 

)180
البته ایشان آزادی اندیشه ای را مورد تأیید قرار می دهد 

کــه در قالب بحث های علمی و فکری بیان شــود؛ لذا 
هرگز اجازه نشــر مطالب مضر که قصد توطئه گونه ای 
داشــته باشــد را نمی دهند. )همــان، ج 3، ص 371( 
هرنوع مخالفت بــا قانون و ارزش های اســالمی را نیز 
نمی پذیــرد؛ و این نشــان می دهد که انتشــار و تبلیغ 
اندیشه های فاسد که به ضرر جامعه باشد، ممنوع است 

و برای همین سفارش می کند:
»آزادی در حدود اسالم اســت در حدود قانون است؛ 
تخلف از قانون نشــود به خیال این که آزادی اســت.« 

)همان، ج 9، ص 150(
امام خمینی آزادی بیــان هم که ادامه و مکمل آزادی 

اندیشه است، را پذیرفته و معتقد است:
»آزادی آراء در اســالم از اول بوده اســت، در زمان ائمه 
ما-علیهم السالم- بلکه در زمان خود پیغمبر آزاد بود. 
حرف هایشــان را می زدند. ما حجت داریم. کســی که 
حجت دارد از آزادی بیان نمی ترسد.« )امام خمینی، ج 
6، ص 277( ایشان آزادی بیان و اندیشه را مختص فرد 
یا طبقه خاصی نمی دانست، بلکه معتقد بودند: »آزادی 
بیان و قلم و عقیده برای همگان آزاد می باشد.« )همان، 
ج 6، ص 262( پس، در دســتگاه فکری حضرت امام 
آزادی بیــان برای همگان، اعم از موافق و مخالف معنا 
می یابد؛ اما همان گونه که اشــاره شد، همواره ایشان 
حــدود و ضوابطــی را برای این نــوع آزادی نیز متصور 

بودند.
امام خمینــی راجع به آزادی قلم که مظهر آزادی بیان 

است می گوید:
»قلمی آزاد است که توطئه گر نباشد. قلمی آزاد است، 
روزنامه ای آزاد اســت، که نخواهد این ملت را به عقب و 
به تباهی بکشد. این قلم ها همان سر نیزه سابق است 
که می خواهند ملت را به تباهی بکشــند.« )همان، ج 
10، ص 350( وقتی از ایشان درباره حدود آزادی سؤال 

می شود، پاسخ می دهد:
»اگر مضر به حال ملت نباشد، بیان همه چیز آزاد است. 
چیزهایی آزاد نیست که مضر به حال ملت ما باشد... اگر 
مضر به حال ملت باشد جلوگیری می شود؛ اگر نباشد و 
فقط اظهار عقیده باشد، مانعی ندارد.« )همان، ج 5، 

ص 520(
درباره روزنامه ها و نشــریات نیز کــه از دیگر مصادیق 

آزادی اندیشه و بیان است، فرموده اند:
»روزنامه هایــی کــه مضــر بــه حــال ملت نباشــد، و 
روزنامه هایــی که نوشته یشــان گمراه کننده نباشــد، 
آزادنــد.« )همان، ص 521( اظهــار مطالب انحرافی و 

گمراه  کننده از دیدگاه امام خمینی جایز نیست:
»در اســالم، دموکراسی مندرج است و مردم آزادند در 
اســالم، هم در بیان عقاید و هم در اعمال، مادامی که 
توطئه در کار نباشد و مسائلی را عنوان نکنند که نسل 

ایران را منحرف کنند.« )همان، ص 468(
نتیجه

امــام خمینی به عنــوان یک عالــم و مرجــع دینی و 
اندیشمند تربیت یافته مکتب اسالم، بر این باور است که 
اسالم در زمینه آزادی اندیشه و بیان دارای آموزه هایی 
است که آن را با دیگر جوامع غیردینی و غربی متفاوت 
می کند. ایشان معتقد اســت هر نوع آزادی در اسالم و 
نظام اسالمی محترم است؛ اما در حدود قانون الهی و 
احکام اسالمی و مصالح اجتماع و قوانین کشور؛ در غیر 
این صورت هیچکس حق ندارد آزادی افراد اجتماع را 

سلب و یا محدود نماید.
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بحــث ما دربــاره آزادی بیان و اندیشــه از منظر 
حضرت امام خمینی اســت. لطفا جایــگاه آزادی و 
اساسا آزادی اندیشه و بیان را در منظر حضرت امام 

توصیف کنید.
به طور کلی افرادی که متفکر، فیلســوف و اهل تفکر و 
تعقل هستند همیشــه طرفدار آزادی بیان هستند. زیرا 
آزادی بیان الزمه آزادی تفکر است. امام خمینی رحمت 
الله علیه هم متفکر و هم فیلسوف بودند و به طور طبیعی 
طرفدار آزادی بیان بودند. اما ارزیابی ای که ما می توانیم 
از موضع حضرت امام نسبت به آزادی بیان داشته باشیم 
از زمانی است که ایشان صاحب قدرت شدند و حکومت 
را به دست گرفتند. به نظر من مقطع زمانی که می تواند 
معیار ارزیابی میزان اعتقاد و تأکید امام خمینی بر آزادی 
بیان واقع شــود از زمان پیروزی انقالب تا قبل از شــروع 
جنگ تحمیلی است. می دانید که در دوران جنگ شرایط 
خاصی بر کشــور حاکم می شود و ممکن است بعضی از 
آزادی های قانونی محدود شــود. ولی در فاصله بیســت 
و دوم بهمن ســال 1357 تا آخر شهریور سال 1359 که 
جنگ تحمیلی شروع شد، این فاصله زمانی به نظر من 
می تواند یک معیار مناسبی برای تشخیص موضع امام 

خمینی درباره آزادی بیان باشد.
ما می بینیم در این فاصله زمانی، واقعا آزادی بیان حاکم 
بوده اســت. یعنی از ابتدای پیروزی انقالب اســالمی تا 
شروع جنگ تحمیلی همین طور بوده است. می بینیم 
گروه های کمونیســت و چپ گــرا و گروه های التقاطی 
مثــل مجاهدین خلق در تبلیغ اندیشــه های خــود آزاد 
بودند و روزنامه و هفته نامه داشــتند و علنا آنها را تبلیغ، 
توزیع و پخش می کردند و کســی مانع آنها نبوده است. 
رفتار این گروه ها ســبب شــد محدودیت هایی برای آنها 

ایجاد شــود. تشکیل مجلس اول به گونه ای بود که همه 
گروه های فکری در این مجلس شرکت داشتند. کسانی 
کــه منتقد بودند و اعتراضاتی داشــتند نیز وارد مجلس 
شدند و نظریات خود را بیان می کردند اگر چه در داخل 
مجلس گاهی با آنها رفتار خوبی انجام نمی شد. ورود آنها 
به مجلس و اینکه تریبونی برای بیان نظرات خودشــان 
داشتند نقطه مثبتی بوده است. مجلس دوم تا حد زیادی 
این حالت را داشــت، با اینکه در زمان جنگ بودیم. این 
نشان می دهد که تصمیم اولیه انقالب اسالمی بر آزادی 
بیان بوده اســت. اما با شــروع جنــگ تحمیلی طبیعتا 
محدودیت هایی بــرای آزادی بیان ایجاد شــد. افرادی 
بودند که مخالف ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر بودند و 
اعتقاد داشتند جنگ باید در همین مقطع پایان یابد. آنها 
حرف های خود را زده و تبلیغ می کردند. شاید حرف های 
آنها به معنی تضعیف روحیه مردم تلقی می شد و بر این 
اســاس برای آنها موانعی ایجاد شد. در یک زمانی هفده 
نشریه بسته شد. حضرت امام رحمت الله علیه فرمودند: 
قلم های مسموم باید شکسته شود. به دنبال این قضیه 
هفده نشریه تعطیل شدند. یا مثال در قضیه مک فارلین 
در مجلس، هشت نفر از نمایندگان خواستار سؤال از وزیر 
امور خارجه شــدند برای آنکه بیاید و در مجلس توضیح 
دهــد. در آنجا امام خمینی مانع شــدند و آن نمایندگان 
را نکوهش کردند. یــا بعدها نهضت آزادی، اعالمیه ها و 
بیانیه هایی را صادر می کرد و نظر خودش را درباره ادامه 
جنگ و دیگر مســائل مطرح می کرد که بــا آنها برخورد 
تندی صورت گرفت. البته اکثر این برخوردها را می توان 
به خاطر وجود جنگ و شرایط خاص توجیه کرد. اگر چه 
ممکن اســت در برخی موارد تندروی هایی شده باشد. 
به نظر من درباره نهضــت آزادی تندروی صورت گرفته 

اســت. نیاز به آن گونه سرکوب نبود. آنها افرادی نبودند 
که اقدامات مسلحانه کرده باشند، موضع آنها با موضع 
فداییان خلق و گروه های کمونیستی متفاوت بود و سابقه 
طوالنی در مبارزه داشتند و به هر حال یک گروه اسالمی 
بودند. به نظر من برخورد تندی که با نهضت آزادی شــد 

ضرورت نداشت.
از ابتدای نهضت اســالمی و در آستانه پیروزی، مواضع 
امام خمینی درباره آزادی بیان کامال روشن است. ایشان 
در زمانی که در نوفل لوشاتو فرانسه بودند به صراحت اعالم 
کردند کمونیست ها هم در کشور ما در جمهوری اسالمی 
آزاد خواهند بــود که حرف های خود را بزنند. نگاه اولیه 
همین بود و مخصوصا شهید مطهری روی قضیه آزادی 
بیان خیلی تأکید داشتند و در یکی از سخنرانی های خود 
قبل از پیروزی انقالب اســالمی فرمودند: در جمهوری 
اسالمی حتی احزاب غیر اسالمی هم آزاد هستند. یعنی 
ما می توانیم احزاب غیر اسالمی داشته باشیم. منتهی 
باید با تابلو خودشان فعالیت کنند. اگرحزبی کمونیست 
است تابلوی اسالم را بلند نکند. اگر می خواهند تظاهرات 
یــا میتینگی برگزار کنند با همان عکس مارکس و لنین 
برنامــه خود را برگزار کنند تا مردم به راحتی تشــخیص 
دهند. یعنی نفاق نباید در کار باشد. آزادی بیان با فریب، 
نیرنگ و توطئه ســازگار نیســت. هر کس می خواهد با 
تابلوی اصلی خود فعالیت کند ولی دیگر اسمی از اسالم 
نیاورد؛ که مردم مرتکب اشــتباه شــوند و خدای ناکرده 
فریــب بخورند. نگاه اولیــه این بــود. صحبت های امام 
خمینی خیلی روشن است. صحبت های شهید مطهری 
خیلی روشــن اســت. اما عملکرد این گروه ها به شکلی 
شد که نمی شــد به آن صورت ادامه پیدا کندو خودشان 
دست به اسلحه بردند و مبارزه مسلحانه را انتخاب کردند 

علی مطهری:

آزادی بیان الزمه آزادی تفکر است
با شروع جنگ تحمیلی محدودیت هایی برای آزادی بیان ایجاد شد

نظر امام بر آن بود که هر کسی حرف خودش را بزند و نظر خودش را بدهد
 همه گروه ها و حتی گروه های غیر اسالمی آزاد بودند

ما از الگو و نمونه ای که اول انقالب نشان داده می شد و باید به آن الگو می رسیدیم فاصله گرفته ایم
در درجه اول نوع رفتار رؤسای قوا و رهبری مؤثر است در اینکه مردم احساس آزادی بیان کنند

آزادی  اندیشه و بیان
لزوم شناخت و جریان اندیشه امام خمینی-بخش دهم

دکتــر علی مطهــری فرزند شــهید آیت اللــه مرتضی 
مطهری نماینده دوره های هشتم، نهم و دهم در مجلس 
شورای اسامی استاد دانشگاه و مدیر انتشارات صدرا 

)ناشرتألیفات شهید مطهری(  است.
وی در گفت وگــو با حریم امام به ســاحت های گوناگون 
آزادی در اندیشــه حضــرت امــام خمینی و نیز شــهید 

مطهری به عنوان شاگرد حضرت امام اشاره کرد.
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و طبیعی است که هر حکومتی آن ها را سرکوب می کند. 
منظور امام از شکســتن قلم های مســموم چه 

بوده است؟
قلم هایــی که در پشــت آن تفنگ و اســلحه و نه تفکر و 
اندیشــه قرار دارد باید شکســته شود و همچنین قلمی 
که بخواهــد در زمان جنگ روحیه رزمنــدگان و مردم را 
ضعیف کند و به نفع دشمن کار کند باید شکسته شود. 
البته ممکن است آنها تصمیم مسلحانه نداشته باشند ولی 
شرایط جنگ یک شرایط ویژه است و خیلی از قوانین به 

طور موقت تعطیل می شود. 
شما معتقدید که حضرت امام به اقتضای زمان 
و ضرورت ها بعضی مواضــع را گرفتند ولی همواره 
نســبت بــه آزادی بیان و اندیشــه پایبنــد بودند. آیا 
پایبندی به آزادی بیان و اندیشــه در دوران ده ســال 

حضرت امام تحقق پیدا کرد؟
همان گونه که عرض کردم در یکی دو سال اول پیروزی 
انقالب پیش از شروع جنگ، کامال روشن است که فضا 
آزاد است و نظر امام بر آن بود که هر کسی حرف خودش 
را بزنــد و نظــر خــودش را بدهد. همــه گروه ها و حتی 
گروه های غیر اسالمی آزاد بودند. ولی در شرایط جنگ 
طبیعتا شرایط خاصی ایجاد شد. اما به نظر من در بعضی 
مواضع تندروی شــد. برخورد با نهضــت آزادی برخورد 
بیش از حد تند بود و به آن شدت ضرورت نداشت. به هر 
حــال اگر امام خمینی بعد از پایان جنگ همچنان چند 
ســالی در قید حیات بودند آن موقع خیلی بهتر می شد 
موضع ایشــان را درباره آزادی بیــان دریافت کرد، یعنی 
برای تشخیص این موضوع فرصت خیلی کمی پیدا شد. 
چون بالفاصله ما وارد فضای جنگی شــدیم. به هر حال 

موضع ایشان کامال روشن بوده است.
به نظر شــما چه محدویت هایی روا و الزم بود و 

چه محدودیت هایی الزم نبود که اجرا شود؟
در زمان جنگ اگر روزنامه ای بخواهد به نفع دشمن کار 
کند و روحیه سربازان را ضعیف کند طبیعی است که هیچ 
کشوری به آن روزنامه اجازه فعالیت ندهد، یا خبرنگارانی 
بخواهند شیطنت کرده و به نفع دشمن کار کنند بدون 
تردیــد مانع فعالیــت آنها خواهند شــد. اما فرض کنید 
در جایی گروهی می خواهد پیشــنهادی بدهد که مثال 
درباره جنگ اینگونه موضع بگیریم بهتر است. گروهی 
پیشنهاد بدهد فرصت صلح و فرصت پایان دادن به جنگ 
را از دست ندهید. نمی توان گفت اینها به نفع دشمن کار 
می کنند. اینها کجا باید حرف خودشان را بزنند. وقتی 
بیانیه ای صــادر می کنند که تأثیری در جبهه ها و روحیه 
ســربازان ندارد و مطلع نمی شــوند، یک گروه سیاسی 
بیانیه ای صادر کرده است و ما آن را بهانه کنیم و همه آنها 

را سرکوب کنیم این تندروی است. 
در برهه ای شاهد هستیم شاگردان حضرت امام 
مثل شهید مطهری و شــهید بهشتی در سطحی 
برابر با گروه های کمونیستی و دیگر گروه ها مناظره 
می کردند. آیا آن را جلوه و نشانی از آزادی بیان در آثار 
حضرت امام که یکی از آثار ایشان شاگردانشان است 
تلقی کنیم؟ یا در جایی که امام در پای کتب بسیاری 

از اندیشمندان و بزرگان حاشیه نویسی می کنند. 
می دانید شــهید مطهری دو ماه بعد از پیروزی انقالب 
شهید شدند و نقشی در تدوین قانون اساسی نداشتند. اگر 
ایشان حضور داشتند قطعا ما یک قانون اساسی قویتری 
داشتیم. اعتقاد امام خمینی به آزادی بیان را می توانیم در 
شاگردان درجه اول ایشان مثل آیت الله مطهری و آیت الله 
منتظری ببینیم که به شدت طرفدار آزادی بیان بودند. در 

ردیف های بعدی آیت الله بهشــتی و دیگران نیز طرفدار 
آزادی بیان بودند و از افکار و حرف هایشان کامال مشخص 
اســت. این را می توان گفت ناشــی از ارتباطی است که 
بــا امام خمینی داشــتند. نــوع برخورد امــام در کالس 
درس با کســانی که اعتراض داشــتند و سوال داشتند و 
امام خمینی طالب را تشــویق می کردند به اینکه سؤال 
مطرح کنند و انتقاد کنند و می خواســتند ذهن طالب، 
فعال شود. حاشیه زدن بر آثار بزرگان نشان دهنده آزادی 
بیان اســت. در مسائل علمی هیچ حد و حدودی نداریم 
و نمی توان گفت تا اینجا می توان حرف زد و از این جا به 
بعد نمی شــود حرف زد. هر کسی می تواند نظر خودش 
را بگوید و همین موضوع باعث پیشرفت علوم اسالمی و 
پیشرفت فقه، اصول، کالم و تفسیر شده است. همواره 
تضارب آرا وجود داشته است. گاهی افراد نظر مشهور و 
نظر بزرگان را رد کرده و اظهارنظر کردند. این یک رویه ای 

است که در حوزه های علمیه حاکم است.
اگــر در مقــام مقایســه جمهــوری اســامی با 
بقیه حکومت های دنیا باشیم، آیا به لحاظ آزادی بیان 
و اندیشه عقب هستیم؟ یا خیر، رویکرد ما رو به جلو 
بوده است و نسبت به آرمان های حضرت امام عقب 

هستیم؟ 
خیر وضع موجود ما ایده آل نیست. ما از الگو و نمونه ای 
کــه اول انقالب نشــان داده می شــد و باید بــه آن الگو 
می رسیدیم فاصله گرفته ایم. نمی توان گفت آزادی بیان 
به طور قابل قبول وجود دارد. خیلی از افراد می ترســند 
اظهار نظر کنند. برخی اساتید دانشگاه از ترس از دست 
دادن شغلشان صحبت نمی کنند. خیلی از نمایندگان 
مالحظاتــی دارند. مــن در دورانی که در مجلس حضور 
داشتم بسیاری از نمایندگان به نزد من آمده و می گفتند 
ما حرف های شــما را قبول داریم امــا جرأت نمی کنیم 
آنهــا را بگوییم. خیلی از افراد مشــهور که امروز به تندرو 
مشهور هستند راجع به حوادث سال 88 و مسائل دیگر 
به نزد من می آمدند و خصوصی می گفتند ما مواضع شما 
را قبــول داریم اما جرأت گفتــن آن را نداریم. این خیلی 
بد اســت که افراد جرأت بیان نداشــته باشند. نماینده 
می ترسد که در دوره بعد نتواند وارد مجلس شود. استاد 
دانشگاه می ترسد که اخراج شود. روزنامه نگار می ترسد 
که بازداشت شــود. مدیر مســئول روزنامه می ترسد که 
روزنامه اش را ببندنــد. امروزه این ترس هــا وجود دارد. 
اما به نظر من این ســخت گیری ها هیچ ضرورتی ندارد. 
هیــچ اتفاقی نمی افتد اگــر همه روزنامه ها، رســانه ها، 
شخصیت ها و مردم آزاد باشند که حرفشان را بزنند. هیچ 
اتفاقی نمی افتد. یک ترس بی جایی است که نهادهای 
اطالعاتی و امنیتی تلقین کرده اند و مقامات را ترسانده اند 
که اگر ما این کارها را نکنیم نظام از بین می رود. در حالی 
که این طور نیست یعنی اگر این کارها را نمی کردند االن 
نظام خیلی قویتر بود. به هر حال باید اصالحاتی صورت 

بگیرد.
به نظر شما راه های برون رفت چیست؟

از مقامات و مسئولین باید شروع شود. مثال در قوه قضاییه 
یک اصالح اندکی شروع شده اســت. در نوع برخورد با 
منتقدان و زندانیان سیاسی و محاکمه متهمان سیاسی 
یک تغییر رویه ای احساس می شود که اگر ادامه پیدا کند 
خیلی مؤثرخواهد بود. مســئله دیگر آن است که ما باید 
بــه اصطالح جلوی تملق و چاپلوســی را بگیریم. یعنی 
فضا به گونه ای نباشــد که افراد احساس کنند با تملق و 
چاپلوسی است که می توانند جلو بروند و اگر حرفشان را 
بزنند به حاشیه رانده می شوند. این حالت، حالت بسیار 

بدی اســت. ما باید برداشــت درســتی از مسئله والیت 
فقیه داشته باشیم. طوری نباشد که عده ای فکر کنند از 
ولی فقیه باید یک موجودی بسازند که دیگران بترسند. 
بترسند که اظهار نظر کنند یا حالت بت سازی پیدا کند 
که این خود زمینه ســاز و مروج تملق و چاپلوسی خواهد 
بود. مردم آزادانه بتوانند حرفشــان را بزنند و نترســند. 
رفتار مجلس خبرگان رهبری خیلی می تواند مؤثر باشد. 
اگر مجلس خبرگان رهبری به جای آنکه درباره مسائل 
معیشتی صحبت کند و تکلیف برای دولت معین کند و 
وارد کارهایی شــود که در واقع مجلس شورای اسالمی 
باید انجام دهد، به وظیفه خودشان عمل کنندبسیار موثر 
خواهد بود. مثال موضوع نظارت بر بقای عدالت در رهبر 
را بررسی کنند و به مردم گزارش بدهند و بگویند با رهبر 
درباره فالن موضوع صحبت کردیم و ایشان چنین و چنان 
پاسخ دادند. اینها نشان دهنده آزادی بیان است. نه اینکه 
چند ساعتی بنشینند و بعد از رهبری رهنمود بگیرند و 
بروند. اینها باعث می شود که یک حالتی پیش بیاید که 
گویی اصال نمی شود درباره مقام رهبری اظهار نظر کرد. 
اگر واقعا دستورکاری ندارند جلسه تشکیل ندهند. به هر 
حال کلی بودجه مستهلک می شود. مقصودم آن است که 
نوع نگاه ما به حکومت، والیت فقیه و حقوق مردم بسیار 
مهم است. به هر حال در درجه اول نوع رفتار رؤسای قوا 
و رهبری مؤثر اســت در اینکه مردم احساس آزادی بیان 
کنند. ممکن است حتی مســئولین خیلی دم از آزادی 
بیان بزنند ولی رفتارشان به گونه ای باشد که مردم جرأت 
نکنند که حرفشان را بزنند. مقام معظم رهبری چند بار 
فرمودند: »ممکن است افرادی باشند که نظری مخالف 
با من داشــته باشند اینها باید آزاد باشند که حرفشان را 
بزنند«. اما در عمل اینطور نیست و افرادی که کاسه های 
داغتر از آش هستند پیدا می شوند. می بینیم استادی یا 
دانشجویی که در یک دانشگاهی یا همایشی حرفی زده 
است احضار می شود و به کمیته انضباطی فرستاده و رد 
صالحیت می شود. آنها باید مطابق فرمایش رهبری عمل 
کنند. نوع رفتار مسئولین بسیار مهم است. رئیس جمهور 
در جایی که احساس می کند آزادی بیان مخدوش شده 
است بر اساس قانون اساسی می تواند اخطار دهد. طبق 
اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهور، مسئول اجرای 
قانون اساسی است. اگر ببیند در قوه قضاییه یا حتی در 
قوه مقننه خالف این اصل عمل می شود می تواند اخطار 
بدهد تا مردم در جریان قرار بگیرند. رییس قوه قضاییه 
در این موضوع خیلی نقش دارد. مجلس نیز خیلی نقش 
دارد کــه با این موارد مبــارزه کنند و انتقاد کنند و اگر در 
جایی می بینند که خفقان حاکم شــده اســت باید وارد 
شــوند و حرف بزنند. وظیفه مجلس فقط این نیست که 
درباره معیشت مردم و تورم حرف بزند. باید به همه فصول 
قانون اساسی از جمله فصل سوم که راجع به حقوق ملت 
است توجه کند. ان شاء الله فضای آزادی بیان در کشور 

بهبود پیدا کند. 
جایگاه آزادی بیان در قانون اساسی چگونه است؟
جایگاه آزادی بیان و اندیشه به صراحت در قانون اساسی 
ذکر شده است. در قانون اساسی آمده است که مطبوعات 
و احزاب آزاد هستند و ما حق بازداشت هیچ کس را جز 
با حکم قضایی نداریم. ظرف بیست و چهار ساعت افراد 
باید تفهیم اتهام شوند و بالفاصله باید کیفرخواست صادر 
و به دادگاه فرســتاده شــود، واال حق ندارند افــراد را در 
بازداشــت نگه دارند. اما در برخی موارد می بینیم سه یا 
چهار ماه اســت که افراد در انفرادی به سر می برند. االن 

اندکی توجه شده که بهبود پیدا کند. 
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بحــث آزادی بیان و اندیشــه در نگاه حضرت 
امــام موضوع گفتگوی ماســت. آیا چیــزی به نام 
آزادی بیان و اندیشــه در ســاحت و تفکر حضرت 

امام وجود دارد؟
موضوعی که شما مطرح کردید موضوع بسیار مهم، 
وسیع و دامنه داری است و پرداختن به آن و تشخیص 
محکمات از متشــابهات آن و بررســی مــوارد، خیلی 
فرصت وســیع و کار تحقیقی و پژوهشــی بســیاری 
می خواهد. نکاتی پس از تأمل بسیار به نظرم رسیده که 
آن ها را به عنوان مقدمات و مبادی این مسئله، مطرح 
می کنم. به عبارتی نوعی مقدمه است که ذیل مقدمه 

آن را در مجال یا فضای دیگری باید بررسی کرد. 
در همین رویکرد و با همین نگاه عرض می کنم آزادی 
اندیشه یعنی انسان خودبین نباشد، یعنی اهل دیدن 
خودش فقط نباشد و به اصطالح تک گو نباشد، بلکه 
اهل گفتگو باشــد. اهل دیالوگ باشــد. به اصطالح 
مونولوگ نباشــد. به قول عربها اهل حوار باشــد. این 
مفهومی اســت که می توانیــم روی آن توافق کنیم و 
بگوییم مقصود این است که آیا حضرت امام در ساحت 
اندیشه و در ساحت عمل و سیره به این مفهوم و معنا 

معتقد و ملتزم بودند یا خیر. 
حضــرت امام یک عالم دارای تألیفات بســیار متنوع 
و گســترده هستند و این خود مطلب قابل مطالعه ای 
اســت که امام زیاد کتاب به فارسی و عربی نوشته اند. 
در زمینه علوم عقلی، فلسفه، عرفان، علوم نقلی، فقه، 
اصــول، اخــالق و عرفان مطلب نوشــته اند. در قالب 
تعلیقه و تألیف نوشــته اند. تنوع بســیار جالب و قابل 
مطالعه ای در آثار امام اســت. اما آثاری که در این نگاه 
و می تــوان آن را گفتگو محــور و در واقع نوعی حوار با 
دیگران و دیدن نظرات دیگران و فقط به خود بســنده 
نکردن دسته بندی کنیم من آنها را یادآوری می کنم و 

آنها را برمی شمارم. 
دومین اثری که امام دارند تعلیقه فوائد رضویه مرحوم 
قاضی ســعید قمی اســت. امام به عنوان یک فاضل 
برجســته و اهل قلم در سن بیســت و هشت سالگی 
بر کتاب یک عالم برجســته شیعی در ساحت عرفان 
تعلیقه می نویسد. یعنی به نظرات او احترام می گذارد. 
خودشان دارای نظراتی هستند اما معتقد به گفتگو و 

معتقد به آزادی اندیشه و تضارب آراء هستند.
امــام دو تعلیقه دیگر بر دو متن مهــم عرفانی دارند؛ 
تعلیقه بر شــرح فصوص قیصری و تعلیقه بر مصباح 
االنس که دو متن بســیار عالی عرفانــی در فضاهای 
تعلیم و تعّلم عرفانی است. امام از بیست و هفت سالگی 
تا سی و پنج سالگی بر این دو کتاب تعلیقه نوشته اند. 
با این توضیح که در اینجا عالمــان و عارفان طراز اول 
نظراتشان مطرح اســت و امام نسبت به نظرات ماتن 
و شــارح و شــخصیت هایی که در این مباحث نظرات 
آنها مطرح اســت وارد گفتگو و تضارب آراء و اندیشــه 

می شوند.
 اگر همین نگاه را به آثار امام داشــته باشــیم تعلیقه 
امام بر وســیلة النجاة مرحوم آیت الله سید ابوالحسن 
اصفهانی، »العروة الوثقی«، اثر مشهور آیت الله العظمی 
سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، حاشیه بر توضیح 
المســائل آیت الله بروجردی و حتی حاشیه بر رساله 
ارث مال هاشم خراسانی، اینها همه یعنی چه؟ یعنی 
امام اهل گفتگو و اهل به رســمیت شناختن نظرات 
دیگران و اهل مباحثه بودند. کتاب کشــف االسرار را 
در همین فضا باید بررسی کنیم. کتاب کشف االسرار 
در دوران ســخت و سنگین دین ستیزانه پهلوی اول؛ 
وقتی افرادی با ســوء نیت و یا با جهالت و بی اطالعی 
در فضایی بسیار مسموم علیه دین و دینداری و شعائر 
شیعی و فرهنگی مطرح شدند. بله امام ناراحت شدند 

اما امام اهل توســل به شــیوه های جلوگیری از بیان 
نظرات دیگران یا توسل به قوه قهریه نیستند. حضرت 
امــام کالس درس را تعطیل می کنند و مدتی در خانه 
می نشینند و کتاب کشف االسرار را تألیف می کنند. 
در آنجا امام بحث های اســتداللی، برهانی و علمی و 
تبیین مباحث دارد و در همان چارچوبی است که قرآن 
مطرح کرده اســت یعنی جدال احسن دارند. امام در 
جاهایی با قدرت جدال احسن بحث را پیش می برند. 
اگر با همین عینک به آثار امام نگاه کنیم بعضی از علما 
و اندیشــمندان فقط در کتاب های خودشان نظرات 
خودشــان را مطرح می کنند، بــه اصطالح اهل تتبع 
و بیان اقوال و نظرات دیگران و بررســی آنها نیستند . 
ممکن است در زمینه علوم عقلی، فلسفه، علوم نقلی 
و بحث های کالمی باشد. اما کتاب های امام را که نگاه 
می کنیم؛ چه کتاب هایی که در ساحت عرفان و اخالق 
تألیف کرده اند مثل شرح دعای سحر و مصباح الهدایة و 
آداب الصاله و شرح چهل حدیث و شرح حدیث جنود 
عقــل و جهل می بینیم امام عــالوه بر آنکه تحقیقات 
و نظــرات ارزشــمند خود را مطــرح می کنند نظرات 
صاحب نظران، فالســفه، عرفای بــزرگ، متکّلمین، 
فقها و اصولیون را مطرح می کند. شــاکله شخصیتی 
امام یک شاکله شخصیتی اهل گفتگو، اهل منطق و 
به رســمیت شناختن نظرات دیگران است و این حق 
را برای خودشــان قائل بودند که نظرات خودشــان را 
بگویند. شما کتاب استداللی و اصولی امام را ببینید. 
در بحث اصول نظرات شــیخ انصاری، نظرات آخوند 
خراســانی، نظرات علمای بعدی مثــل مرحوم آقای 
اصفهانی، آقا ضیاء و آقای نایینی را مطرح می کنند و 

مورد بحث و گفتگو قرار می دهد.
 در همین جا باید بگویم شــیوه امــام در تدریس نیز 
شــیوه ای نبود کــه نه تنها به پرســش و یا به اصطالح 

محمدکاظم تقوی:

امام باورمند به آزادی اندیشه و وجود آزادی در جامعه بودند

آزادی  اندیشه و بیان
لزوم شناخت و جریان اندیشه امام خمینی-بخش دهم

حجت االسام و المسلمین محمدکاظم تقوی نویسنده و 
از پژوهشگران  موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قم 
سال های متمادی است که درباره آراء و اندیشه ها و آثار امام 

خمینی تحقیق و پژوهش دارد.
او در گفت وگو با حریم امام ضمن تعریف آزادی اندیشه،  
به آثار قلمی و تعلیقات حضرت امام در متون و کتبی که از 
دوران جوانی آن را نگاشته اند، اشاره کرد و آن را گواه روشنی 

از توجه ایشان به ساحت های اندیشه و بیان دانست.
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طلبگی به اشکال شــاگردان توجه می کردند و پاسخ 
می دادند بلکه اگر شاگردان اشکال نمی کردند به آنها 
نهیب می زد و یادآوری می کردند که مگر مجلس ذکر 
مصیبت تشــریف آورده اید. اینجا مجلس درس است 
بایــد حرف بزنید یا از قول اســتاد بزرگوار خودشــان 
مرحوم آیت الله حائری قدس ســره نقل می کردند که 
شاگردی از شــاگردانش درسشــان را تقریر کرد و به 
استاد داد تا نگاه کند که آیا او درست درس را فهم کرده 
است. آیت الله حائری آن را دیدند و وقتی برگرداندند 
گفتند خیلی خوب بود. نظرات مــرا آورده بودی ولی 
فقط نظرات من در آن بود از خودت چیزی در پاورقی 
نیاورده بودی. حضرت امام، شاگرد آن استاد است و در 

این مدرسه و مکتب بزرگ شده است. 
اگر این ویژگی، نظر و نگاه امام را دنبال کنیم می بینیم 
امام با توجه به صنف و قشــری کــه در آن قرار گرفته 
بودند از علماء و اهل حوزه بودند؛ اما اینگونه نبود که 
حــوزه و حوزویان را ببینند. امام قبل از نهضت و قبل 
از انقالب اهل ارتباط با دیگر اقشــار و اصناف بودند. 
وقتی جــالل آل احمد به دیدار امام می رود و می بیند 
کتاب در خدمت و خیانت روشنفکران پیش امام است. 
یعنــی امام اهل مطالعه این گونه آثار نیز بودند. امام با 
دانشگاهیان و دیگر اقشار در ارتباط بودند. در داخل 
این مجال و آزادی وجود نداشت. فضا فضای خفقان و 
فعالیت های زیرزمینی بود. اما دانشجویان ایرانی مقیم 
در کشورهای اروپایی و آمریکایی اگر اجالسی داشتند 
امام برای آنها پیام می دادند. اینها را وقتی نگاه می کنیم 
و منصفانه بخواهیــم تحلیل کنیم یعنی چه؟ چگونه 
شخصیتی را برای ما معرفی می کند. وسیله ارتباطی 
امام و به عبارتی مزیت ممتازی ایشان؛ اهل قلم، اهل 
بیان، اهل نوشــتن و اهل سخن گفتن ایشان بود. به 
مقطع پاریس می رسیم. وقتی من جلدهای چهار و پنج 
تا شش صحیفه امام را می بینم خیلی برایم تأمل انگیز 
است که اوج مسائل سیاسی ایران است و امام به این 
نتیجه قطعی رسیدند که جز با ساقط کردن این رژیم 
استبدادی، اوضاع نابسامان ایران درست نمی شود و 
همین رژیم پانزده ســال امام یاران و همراهان او را به 
تبعید فرستاد و زندانی کرد. اما می بینیم امام با توجه 
به آنکه پیام می دهند و راهنمایــی، هدایت و رهبری 
می کنند و تحلیل های سیاسی خودشان را دارند. اما 
بحث های مفصل اسالم شناسی و انسان شناسی نیز 
دارند. وقتی دانشــگاهیان و تحصیل کرده های مقیم 
خارج به دیــدار امام می روند امام چنین بحث هایی را 
مطرح می کنند. امام اهل گفتگو هستند.آمار دقیق در 
ذهنم نیست. ایشان صدها مصاحبه و گفتگو دارند. در 
بعضی از روزها امام تا شانزده مصاحبه داشتند. اینها 
به چه معناست؟ یعنی ایشان اهل منطق و اهل گفتگو 
هستند و ابائی از شنیدن نظرات دیگران و مطرح کردن 
نظرات خودشان ندارند. اینها به نظر من ترسیم کننده 
شــخصیت امام در این موضوعی اســت که شما آن را 

پیگیری می کنید.
نکته دیگــری که این بعد شــخصیت امام را نشــان 
می دهــد ما می دانیم در قرن اخیر و مشــخصا از دهه 
سی به بعد و محصول حوزه ای است که مرحوم آیت الله 
حائــری آن را بنیان گــذاری کردند و ســپس آیت الله 
بروجردی آن را بسط و توسعه دادند با توجه به شرایط 
متفاوتی که پیش آمد. نقشی که شخصیت ها و اساتید 
بزرگی مثل امام در فلســفه، عرفان، فقه و اصول، بعد 

آن عالمه طباطبایی در فلسفه و تفسیر و دیگر اساتید 
داشتند؛ یک تفسیر و قرائت دغدغه مند و نیازمند به 
پرسش های عصر و نســل به وجود آمد. این تفسیر یا 
این قرائت و این اندیشــه اسالمی که در بین صاحبان 
این تفکر و گرایش مطرح شــد بزرگانی مثل شــهید 
مطهری و شهید بهشتی جزو ستارگان اول و برجسته 
بودند. می توان گفت سخنگویان توانایی از این ساحت 
و اردوگاه بودند. هر دو شخصیت و به خصوص شهید 
مطهری شــاگرد طوالنی مدت حضرت امام و در واقع 
سخنگوی آن تفکری بودند که امام به آن تعلق داشتند 
و جزو رهبران و پیشــوایان و اساتید این حوزه بودند. 
شیوه شــهید مطهری چه بود؟ جز شــیوه گفت وگو، 
بحث، تشویق به بحث آزاد و ارائه منطق ها بوده است؟ 
شهید بهشتی نیز همین گونه بودند. با پیروزی انقالب، 
پایه های نظام جمهوری اســالمی ریخته می شــود و 
انتخابات برگزار می شود اما در همان دو سه ماه پس از 
پیروزی که شهید مطهری شهید شدند نسل ما و نسل 
اول انقالب بــه یاد دارند که این متفکر اعالم نکرد که 
ما انقالب کردیم تا پنج ســال دولت انقالبی و شرایط 
انقالبی باید باشــد. خیر. انتخابات پشــت هم برگزار 
شد. شــهید مطهری در تلویزیون مصاحبه، مباحثه و 
گفتگــو کردند و بحث را ارائه دادنــد. پس از آن با آغاز 
آشوب ها توســط احزاب، گروه ها و داعیه داران شروع 
شد. می بینیم شهید بهشتی از یک طرف معمار تدوین 
قانون اساســی اســت، امام ایشــان را به ریاست قوه 
قضاییه منصوب می کنند اما در سطحی باالتر به عنوان 
یک عالم دینی و مدیر ارشد نظام جمهوری اسالمی با 
گروه های مارکسیستی و کمونیستی مباحثه و مناظره 
می کند. با آنها بحث می کند. این فقط شــعار قبل از 
پیروزی نیســت که یک عده می گویند قبل از پیروزی 
وعده آزادی فکر و اندیشه و عرصه اجتماعی داده شد 
و پــس از پیروزی به آن وفادار نبودند. خیر. این پس از 

پیروزی است.
آیــا آزادی بیــان و اندیشــه در شــاگردان امام 

سرایت داشته است؟
بله، امام رهبر انقالب هستند و در نظامی که رهبری 
آن با امام است این اتفاقات می افتد و این افراد جدای 
از هم ســنخ بــودن و هم جنس بودن فکر و اندیشــه، 
جــزو نزدیکترین افراد و یاران امام هســتند و در نظام 
جمهوری اســالمی این اتفاقــات می افتد. وقتی این 
نکته ها را در نظر داشــته باشیم قطعا خوانندگان این 
نشریه به ذهنشان می رسد که آیا در جمهوری اسالمی 
و در دوران ده ســاله رهبری حضرت امام پایبندی به 
آزادی اندیشه و آزادی های اجتماعی در عمل تحقق 

پیدا کرد؟ 
من نمی خواهم وارد این بحث شوم. عرض کردم بحث 
دراز دامانی است. باید اتفاقات و حوادث را منصفانه و 
بی طرفانه در ظرف زمانی خودشــان بررســی کنیم.
گاهی شــما یک بحث فکری را در یک فضای ذهنی 
و علمــی و به اصطــالح آکادمیک پیگیری می کنید و 
ممکن است زمانی اتفاقات اجتماعی را بررسی کنید. 
متأسفانه در کشور ما ایران یک یا دو قرن و بلکه بیشتر 
گرفتار دست اندازها و چالش هایی شده ایم که به گمان 
بنده نقطه مرکزی آن بحث چالش ســنت و مدرنیته 
است. یعنی منهای ارزش گذاری یک پدیده، اندیشه، 
تمــدن و فرهنگی با نــام مدرنیته و با نام تجــدد وارد 
ایران شــده است. در کشور ایران به عنوان یک کشور 

کهنسال، با قدمت هزار ساله اسالم در آن و با دوره های 
فراز و فرود بســیار یک ســنتی داریم البته سنت نه به 
معنای سنت اسالمی مورد قبول، بلکه سنتی مرکب 
از سنت ملی و اسالمی داریم. چیزی به نام تجدد آمد 
ما متأســفانه دچار افراط و تفریط شدیم و نتوانستیم 
و هنوز هم نتوانســتیم ایــن دو را خوب بشناســیم و 
عناصر ســازنده آن را با هم ترکیب درســت و معقول 
کنیم و اســتفاده کنیم. در این چالــش و چاله ای که 
قرار گرفتیم و هنوز قرار داریم اتفاقاتی افتاد، اتفاقات 
از یک منظر دینی از یک منظر سیاسی و از یک منظر 
اجتماعی از نهضت مشــروطه اتفاق افتاد. به حوادث 
قبل مشروطه، بحث قرارداد رژی، میرزای شیرازی و 
بحث تنباکو نمی پردازم. به نهضت مشروطه می رسیم 
با فراز و فرودی که داشت. کودتای رضا خان و اتفاقاتی 
مانند شهادت شهید مدرس را داریم. وارد موج بعدی 

می شویم بحث مصدق و کاشانی و نفت را داریم.
پس از پیــروزی انقالب به رغم آن شــخصیت امام و 
بیــان آرمان هــا، ایده ها و برنامه هــا و قدم های پس از 
پیروزی توســط نزدیکترین افراد گرفته تــا خود امام 
گرفته تا شخصیت های درجه اول متأسفانه آشوب ها 
و زیاده خواهی هــا شــروع می شــود. از بیرون جنگ 
تحمیلی متجاوزیــن و در داخل هم کشــتار و ترور به 
صورت گســترده اتفاق می افتد. اگر هر کســی در آن 
شــرایط قرار گیرد چه کاری انجام می دهد. در چنین 
فضایــی شــخصیتی در طراز شــهید بهشــتی که با 
مارکسیست ها و کمونیست، مناظره علنی و رسمی 
و برابر انجام می دهد، آماج ترور وحشیانه جنایتکاران 
قرار می گیرد. مطهری را ترور می کنند. کسانی که به 
ترور متوســل می شــوند منطق ندارند و تفنگ دارند. 
اشاره کّلی من آن اســت که برای بررسی این قضیه، 
انســان های منصف اگر می خواهند انصاف را رعایت 
کنند و حقیقت را کشــف کنند باید در آن شرایط قرار 
گیرند و بگویند چه محدودیت هایی و تضییقاتی روا و 
الزم بود و چه جاهایی اشــتباه صورت گرفته اســت. 
کسی نمی خواهد از اشتباهات موردی دفاع کند. اما 
در پاســخ به پرســش اصلی که خواننده شما خواهد 
داشت من به درک آن شرایط و اتفاقات حواله می دهم.

امام در یک ســخنرانی می فرمایند»قلم ها را 
بشکنید« منظور حضرت امام از شکستن قلم ها 

چه بود؟
این چه قلم هایی بود؟ امام به گروه های تروریســتی 
مثل ســازمان منافقین گفتند شــما تفنــگ را پایین 
بگذارید من به مالقات شما می آیم. مگر زمانی که امام 
در نجف بودند عضوی از مجاهدین خلق خدمت امام 
نرفت و امام فقط گوش بودند و حرف هایش را شنیدند 
و نه آنها را تکذیب و نه به توصیه دوستان تأیید کردند. 
امام همان امام بودند. اگر می فرمایند قلم ها را بشکنید 
منظورشان چیست؟ کدام قلم ها را بشکنید. کسانی 
که آن دوران را درک کردند می گویند در دانشگاه های 
تهران، گروه های مارکسیســتی و گروه های معارض 
تانک داشــتند از این ســالح هایی که غنیمت گرفته 

بودند.
در یکــی از خاطــرات مرحــوم آیت اللــه هاشــمی 
رفســنجانی آمده اســت: »محســن در دهــه فجر به 
خانه آمد و گفت ما به پادگان رفتیم هر کســی تفنگی 
برداشــت. در بین راه کســی جلوی آنهــا را گرفت و 
تنفگ های آنهــا را گرفت«. آنها چه کســانی بودند؟ 
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سازمان مجاهدین بودند. اینها از زمان غارت پادگان ها 
برای خودشان اسلحه جمع کرده بودند. پس قلمها را 
بشکنید منظور امام شکستن قلم حق نبوده است بلکه 
منظورشان قلمی است که پشت آن تفنگ قرار دارد و 
اغوا می کند. نکته بعدی آن اســت که این شیوه و این 
فرهنــگ و این نظر که امام به عنــوان یک عالم بزرگ 
شــیعی و یک متفکر و مرجع شــیعی و رهبری که به 
نــام اهل بیت این حرکت را رقم زد و قرآن در سراســر 
وجودشان حضور داشــت این چیزی است که انسان 
منصف می بیند و متوجه می شود که قرآن همین است. 
ســنت همین اســت. آموزه های عترت پیامبر همین 
اســت. قرآن با ملحدین و مشــرکین مباحثه و گفتگو 
می کند. اینها کســانی بودند که جلوی گوششــان را 
می گرفتند و جنگ راه می انداختند. پیامبر اهل جنگ 
نبودند. اگر یک عده اســالم را با خوانش قدرت محور 
خالفت معرفی کردند که آن سنگ بنای کج، داعش 
را امروز متولد می کند ربطی به اسالم شیعی و اسالم 
اهل بیت ندارد. اسالم اهل بیت، اسالم امیرالمؤمنین 
و اســالم نهج البالغه و اسالم صحیفه سجادیه است. 
ائمه در سخت ترین تضییقات اموی و عباسی می بودند 
اما اگر جایی روزنه پیدا می شــد مدرسه صادقین امام 
صادق و امام باقر علیهم الســالم برپا می شود. مأمون 
امام رضا علیه السالم را با حیله به خاطر آن نفوذ معنوی 
و نفوذ اجتماعی اهل بیت که برخاسته از حقانیتشان 
و مظلومیت امام حســین و عاشــورا و کربال روز به روز 
بیشتر شــد از مدینه به مرو آورد. مأمون در مناظراتی 
که شکل گرفت به حسب ظاهر می گفت او پسرعموی 
من و عالم دین ماســت اما در واقع به توهم باطل خود 
می خواســت امام رضا علیه السالم شکست بخورد تا 
آن قدرت معنوی شکست بخورد و نفوذ از دست برود. 
امام رضا چه کاری کردند. متأسفانه ما اینها را در قالب 
قصه می گوییم. منبرها به یک مشــت خواب و خیال 
بسنده می کنند به عنوان مجالسی که به نام اهل بیت 
تشکیل می شود این حقایق و معارف گفته نمی شود. 
امام رضا علیه السالم منطق دارند و منطق خود را در 
هر جلسه ای بیان می کنند. امام در هر جلسه ای با هر 
طبقه ای از صاحبان ادیان و مکاتب دست برتر را پیدا 
می کنند. امام تربیت شده این مکتب است. آموزه های 

قرآن و عترت در وجود ایشان متجلی است. 
خاطره ای نقل کنم که مربوط به سال های نزدیک به 
آخر عمر امام است. مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی 
این خاطره را نقل کردند که ســران درجه اول کشــور 
در محضر امام بودند، بحث شخصیت های به اصطالح 
ملی و مذهبی مطرح شد. یکی از آن آقایان به امام گفته 
بــود آنها روحانیت را اصال قبــول ندارند. امام فرموده 
بودند خیر آنها شــما را قبول ندارند. چه کســی گفته 
است روحانیت را قبول ندارند. آن آقا به حرف های خود 
ادامه داد. وقتی دید حرف هایش مورد قبول امام واقع 
نشد گفت آقا اینها شما را هم قبول ندارند. امام گفتند 
قبول نداشته باشند. مگر من جزو اصول دین هستم که 

مرا قبول داشته باشند. 
به نظر من بــا این نکاتی که عرض کردم هر انســان 
منصفی که شــخصیت امام را بررسی می کند به این 
نتیجه می رسد که امام یک شخصیتی بودند که باورمند 
به آزادی اندیشه بودند. معتقد به وجود آزادی در جامعه 
بودند. اما آزادی برای چیســت؟ آزادی و امنیت که دو 
عمود جامعه هستند برای چیست؟ برای آن است که 

مصلحت ما انسانها تأمین شود. اگر آنها به نام آزادی و 
یا با سوء استفاده از آزادی، مصلحت واقعی نه مصلحت 
من درآوردی لطمه ببیند چه کاری باید انجام داد؟ در 
همه کشــورها می بینیم در شــرایط جنگی وضعیت 
فوق العاده و ویژه اعالم می شــود کــه یک امر عقلی و 
حکم عقل و حکم عقالئی است. امیدواریم که بتوانیم 
شخصیت امام و اندیشه امام را بهتر و بیشتر بشناسیم. 

در داوری ها از افراط و تفریط پرهیز کنیم.
عده ای در فضای مجازی برخورد امام با برخی 
مراجع تقلید مخالف انقاب را به ســمت و سوی 
عدم آزادی بیان و اندیشه می بردند. در این زمینه 

چه نظری دارید؟
حضرت امام قبل از آنکه بحث مبارزات و سیاست شروع 
شود با اینکه استاد عرفان و فلسفه بود و متأسفانه طیف 
گســترده ای در حوزه ها مخالف این مسائل بودند اما 
وقتی که در مدرسه فیضیه مرحوم آیت الله سید احمد 
زنجانی یا مرحوم آیت الله سید محمد تقی خوانساری 
نماز می خواندند اگر نبودند مقدسین حوزوی آن وقت 
امام را به امامت جماعت قبول داشتند. به درس اخالق 
امام در حوزه علمیه قم از سال 1315 تا 1323 درس 

اخالق مطهری ساز می گفتند.
امام در همان حال که به خصوص اهل علم و طلبه ها 
را موعظه می کردند، به خودســازی همیشــه توصیه 
می کردند و خودشان قبل از دیگران خودساخته بودند. 
ایشــان آسیب ها و انتقاداتی را به روحانیت در ساحت 
فکر، اندیشه، فقه، نظرات علمی و در عمل و رفتار بیان 
می کردند اما بســیار بسیار بر حفظ حرمت روحانیت 
تأکید داشتند. این جمله امام در آغاز سال های نهضت 
معروف است که اگر کسی کلمه ای به مراجع توهین 
کند از والیت الهی خارج اســت. این نتیجه مطالعات 
گســترده بنده اســت. حضرت امام پیش از آنکه یک 
شخصیت انقالبی باشــند یک مصلح بودند. اصالح 
طلب بودند. امام اول در مسیر اصالح قدم برداشتند. 
وقتــی رژیم ســرکوبگر و دیکتاتور تن بــه اصالح نداد 
خودش راه را برای انقالب فراهم کرد. امام اول موعظه و 
نصیحت کردند. اول شکایت دولت علم را به شاه بردند. 
اینها را متأسفانه نسل امروز در منابع نگاه نمی کنند. 
وقتی اینگونه باشد در فضای مجازی یک فضای کاذب 
درست می کنند. امام به روحانیت و به خصوص جایگاه 

مرجعیت و مراجع بسیار احترام می گذاشتند و حرمت 
آنها را نگاه می داشــتند و در مبارزه امام به این نتیجه 
رسیده بودند و به تدریج شروع کردند، انفجاری و عکس 
العملی نبود، مطالعه شــده و مرحله به مرحله بود و از 
نصیحت تا تشر زدن تا تاختن را شامل می شد. نهضت 
ســه موج دارد؛ موج اول الیحــه انجمن های ایالتی و 
والیتی مطرح شــد. موج دوم؛ قصه لوایح شــش گانه 
شــاه و پانزده خرداد و حصر امام است. در موج سوم؛ 
بحث کاپیتوالســیون و سخنرانی و پیام کوبنده امام و 
بحث تبعید امام اســت. امام در موج اول مشترک کار 
کردند. در موج دوم آقایان همکاری داشتند اما محور 
امام بودند. در موج سوم کاپیتوالسیون، امام تنها بود. 
البته این به معنای تنقیص دیگران نیست. امام واقعا 
تنها بودند. رهبری امام در این جا تثبیت شد. شما در 
تاریخ بررســی کنید آیا خدای ناکرده امام کلمه ای به 
مراجع و دیگرانی که طبق نظر امام همراهی نکردند 
تنقیصی دارند. امام ســال هایی کــه درنجف بودند و 
بعدها که مبارزه به پیروزی می رسد به صورت پیام های 
کلــی و خصوصی بــه آقایان مراجع اعــالم می کنند 
نهضت در حال پیروزی است. شما نیز همکاری کنید 
تا به نام همه تمام شــود. اما به صورت موردی کسانی 
که برخوردها را مطــرح می کنند من آنها را به اجمال 
به خاطرات مرحوم آقای فلسفی حواله می دهم. من 
وقتی آن را خواندم گفتم امامی که همه ایشــان را به 
قاطعیت و صالبت می شناسند یکی یا دو مورد کوتاه 
آمده باشد یکی همان مورد است. آقای فلسفی چهار 
پنج بار بین امام و آن مرجع مورد نظر رفت و آمد و پیغام 
آورد و برد. هر چه آقای فلسفی نظرات یا پیشنهادات 
اصالحی می آورد امام قبول می کردند. آخرین بار هر 
چه آن آقا گفته بود امام قبول کرده بودند. آقای فلسفی 
گفت آقای خمینی قبول کرد آن آقا دیگر هیچ راهی 

نداشت و گفت من شب با دوستانم مشورتی کنم. 
االن بحث من و شما این نیست که اگر در فالن مورد 
جزئی، اشــتباهی، ظلم یا خطایی شــده است از آن 
دفاع کنیم. بحث حرکت کّلی امام است. امام علیرغم 
تفاوت دیدگاه منظر و اجتهاد با مرحوم آیت الله العظمی 
گلپایگانی، چه حرمت و احترامی برای ایشــان قائل 
بودند. می خواستند برای گلپایگان امام جمعه تعیین 
کنند نزد امــام رفته بودند. امام فرمــوده بودید پیش 
آقای ســید محمد رضــا گلپایگانی بروید. نــزد آقای 
گلپایگانی رفتند. ایشان گفته بودند االن فقیه مبسوط 
الید حضرت امام خمینی است. خدمت آقای خمینی 
بروید. پیش امام رفتند. امام به احترام گفتند ایشــان 
معرفی کنند من حکم می نویســم. بله اختالف نظر و 
اختالف فتوا وجود دارد. امام اســتاد برجسته و عاِلم 
فلسفه و عرفان هســتند. مرحوم آیت الله گلپایگانی 
اصال فلســفه و عرفان را قبول نداشــت و مخالف بود. 
اما همان آیت الله گلپایگانی آن چنــان بر جنازه امام 
نمــاز خواند. این همان فضــای آزاد و احترام به نظر و 
عقیده دیگران است. اگر جاهایی دست اندازی وجود 
دارد منصفانه آنچه را که مربوط به امام اســت بررسی 
کنیم. آیا امام آغاز کننده بودند؟ آیا امام تضییقاتی به 
وجود آوردند؟ آیا امام ظلم کرده اســت؟ اگر در فضای 
جمهوری اســالمی کشــور ایران کســی بگوید فالن 
استان، استاندار و امام جمعه اش با من است، یعنی ما 
به دوران ملوک طوایفی برگشتیم و مشخص است که 

این مشکل زا خواهد بود!

مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی 
این خاطره را نقل کردند که سران درجه 

اول کشور در محضر امام بودند، بحث 
شخصیت های به اصطاح ملی و مذهبی 
مطرح شد. یکی از آن آقایان به امام گفته 
بود آنها روحانیت را اصا قبول ندارند. 

امام فرموده بودند خیر آنها شما را قبول 
ندارند. چه کسی گفته است روحانیت 
را قبول ندارند. آن آقا به حرف های خود 
ادامه داد. وقتی دید حرف هایش مورد 

قبول امام واقع نشد گفت آقا اینها شما را 
هم قبول ندارند. امام گفتند قبول نداشته 
باشند. مگر من جزو اصول دین هستم که 

مرا قبول داشته باشند
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مســتحضرید یکی از موضوعاتی که در ساحت 
اندیشه حضرت امام همواره مورد توجه قرار می گیرد 
آزادی بیان و اندیشه اســت. ابتدا تعریفی از دیدگاه 
حضرت امام نســبت بــه آزادی بیان و اندیشــه ارائه 

بفرمایید.
امام رهبــر انقالبی با شــعار اصلی اســتقالل، آزادی، 
جمهوری اســالمی بودند. یعنی یکی از سه شعار اصلی 
انقالب اســالمی ایــران کــه در خیابان هــا، تظاهرات و 
راهپیمایی ها سر داده می شد و مورد تأکید رهبری انقالب 
بــود آزادی بود. ایــن آزادی به صورت مصــرح به عنوان 
شعار آزادی بیان می شد و در قالب جمهوریت هم مطرح 
می شد. اما اتفاقات بعد از انقالب، ترورها، جنگ و فضایی 
که بعد از سال 1360 ایجاد شد و درگذشت امام و مسائل 
بعد از آن میدان را به دست افرادی داد که این آزادی را به 
شکل هایی دیگر تفسیر کردند و بیان ساده و روشن امام 
خمینی را دستخوش تحلیل های فلسفی کردند که  اوج 
ایــن بحث آزادی از یا آزادی به و وارد بحث های فلســفی 
اینگونه شدند. در حالی که امام در نطق دوازده بهمن سال 
57 به صراحت مراد خودشان را از آزادی اعالم می کنند 
که آزادی بیان است. آنجایی که تشریح می کنند نه منبری 
ما آزاد است و نه رسانه ای ما با تعابیری شبیه به این. امام 
چند  روز بعد، در نطق معرفی مهندس بازرگان به عنوان 
نخست وزیر دولت موقت تعریف خودشان را از  آزادی ابراز 
می کنند. در ســال های بعد دستخوش این بحث شد که 
آیــا آزادی در مقابل بندگی قرار دارد یا نه و آزادی غربی و 
امثال آن. اینها به نظر من بحث های انحرافی است. قانون 
اساسی جمهوری اســالمی ایران تکلیف را روشن کرده 
اســت. به قانون اساسی باید به عنوان یک کل نگریست 
نه  اینکه ما بعضی را قبول داشته و بعضی را قبول نداشته 

باشیم.
به نظر من نســبت دادن اینکه انقالب اســالمی ایران و 

اندیشه امام خمینی نسبتی با آزادی ندارد ظلم آشکاری 
در حق شــخص رهبری فقیــد انقالب و بنیانگــذاران و 
مؤسســان آن است. این را در نظر داشته باشیم که به جز 
شخص مرحوم امام، دیگر رهبران انقالب که مورد تأیید 
ایشان بودند و مشخصا در شورای انقالب منسوب شدند، 
آن پانــزده نفر اعم از روحانی و غیر روحانی؛ دیدگاه های 
آنها نســبت به آزادی کامال روشن اســت. یعنی تمام آن 
پانزده چهره، به دفاع از آزادی شهره هستند. از این منظر 
می توان گفت آزادی یکی از مؤلفه  های اصلی و مهمترین 
شاخصه های انقالب بوده اســت. ما این مفهوم را نباید 
درگیر بحث های فلسفی و تضاد آن بحث بندگی کنیم یا 
اینکه آزادی را در چارچوب صرفــا آزادگی بدانیم و آن را 
مفهوم غربی بدانیم. همه آنها به نظر من مردود است. زیرا 
اگر اینگونه بخواهیم نگاه کنیم واژه انقالب یک اصطالح 
مدرنی است. اساسا کاری که در سال 1357 اتفاق افتاد 
یک انقالب مدرن با نگاه اســالمی امــا با چارچوب های 
دموکراتیــک بود و این نکته را بــا توجه به گفتمان نوفل 
لوشــاتو و چند ماهی کــه امام مصاحبه هــای متعددی 
در دهکده نوفل لوشــاتو با خبرنگاران خارجی داشــتند 

می توان پی برد. 
پایبنــدی به آزادی بیان و اندیشــه آیــا در دوران 
ده ســاله رهبری حضرت امام تحقــق پیدا کرد؟ اگر 

مواردی ممکن شبهه ایجاد کند دلیل آن چیست؟
متأســفانه صدا و سیما در ســال های اخیر، آن چهره از 
امام را به نســل جدید نشــان می دهد که در بهار ســال 
1360 در حال عتاب و خطاب به ســران کشــور هستند 
کــه دچار اختالف شــده اند و هر چه به اواخر ســال 60 
نزدیک می شویم مشخصا خطاب ایشان به رئیس جمهور 
وقت اســت. در دهه اول یعنی از ســال 57 تا 67 ما چند 
دوره داریــم. یک دوره 57 تا 60 کــه آزادی واقعا محقق 
شده است و کســی در آن نمی تواند تردید کند. یعنی از 

22 بهمن سال 57 تا ســی خرداد 1360 که بحث عزل 
بنی صدر و داســتان گروه های مسلح پیش آمد ما شاهد 
آزادی هســتیم؛ ابتدا آزادی مطلق در سال 58 که حتی 
گروه های چپ و مارکسیستی روزنامه و نشریه داشتند و 
در انتخابات بررسی نهایی قانون اساسی یا خبرگان قانون 
اساســی کاندید معرفی کردند که البتــه وزن اجتماعی  
نداشتند و رأی نیاوردند. در مجلس اول شورای اسالمی 
که البته آن زمان به عنوان شــورای ملی شناخته می شد 
و بعدها نامش به اسالمی تغییر پیدا کرد نیز همین طور 
اســت. اما در تابســتان 58 مقداری حــوادث مربوط به 
کردستان پیش آمد. در ســال 59 که به مرور وارد فضای 
جنگ شدیم طبیعتا محدودیت هایی بود. از سال 60 به 
بعد قصه مقداری تغییر کرد اما با رقابت درون حاکمیت 
و دو جناح چپ و راست که هنوز البته به این نام شناخته 
نشده بودند و این رقابت و فضا همچنان باقی بود. اینگونه 
نیست که ما بگوییم در دهه شصت آزادی وجود نداشت. 
حداقل در میان نیروهای وفادار به جمهوری اسالمی این 
آزادی را می شــد حس کرد. بعد از پایان جنگ، یعنی در 
تیر ســال 67 اولین بحثی که در روزنامه کیهان مشخصا 
مشــاهده می کنیم که طبیعتا زیر نظر نماینــده امام در 
مؤسســه اداره می شد؛ توجه به اصل آزادی بیان و آزادی 
احزاب است. چند ماهی ما شاهد طرح این گونه مباحث 
هستیم. اما در زمستان آن سال و ماجرای سلمان رشدی 
و بعد درگذشــت امام اساســا این بحث بــه محاق رفت. 
ولی روند آزادی و دیدگاه امام نســبت بــه آزادی را از این 
منظر می توانیم بدانیم که اواخر عمر ایشان، نمایندگان 
مجلس با نامــه ای که چهره هایــی مانند دکتر نجفقلی 
حبیبی تنظیم کرده بودند یادآور شدند که برخی از امور به 
اقتضای جنگ یا مصالح دیگر، خارج از آن چیزی است که 
در قانون اساسی آمده انجام پذیرفته است.  امام خمینی 
در جواب بر بازگشت به قانون اساسی تاکید می کنند. من 

مهرداد خدیر:

آزادی جزو شعارهای اصلی انقالب اسالمی است
جفای بزرگ آن است که ما تصمیمات و نظرات مقطعی متناسب با جنگ و متناسب شرایط ترور و ناشی از شرایط خاص ابتدای انقالب 

را بخواهیم تعمیم دهیم و از گفتمان اصلی انقالب غافل شویم
به قانون اساسی باید به عنوان یک کل نگریست نه  اینکه ما بعضی را قبول داشته و بعضی را قبول نداشته باشیم

آزادی  اندیشه و بیان
لزوم شناخت و جریان اندیشه امام خمینی-بخش دهم

مهرداد خدیر سردبیر هفته نامه امید جوان   و خبرگزاری 
عصر ایران از روزنامه نگاران با ســابقه کشور و دارای قلمی  

توانا و قوه درک و تحلیل باالیی است. 
وی درگفت وگــو با حریم امام از حدود و ثغور آزادی بیان در 

ایران و شرایط آن سخن گفت.
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نیز در اینجا بر قانون اساسی تأکید می کنم. وقتی قانون 
اساسی را محور قرار دهیم طبیعتا آزادی های مصرح در 
قانون  اساســی و خصوصا فصل بسیار درخشان حقوق 
ملت همه موارد را مشــخص کرده است. آزادی انتخاب، 
آزادی در بیان و آزادی رســانه ها و البته همه در چارچوب 
قانون است. به این معنا نیست که ما بخواهیم به قوانین 
اعتنا نکنیم. اما اگر آزادی در انتخاب محقق شده باشد آن 
قانون را نمایندگانی می نویسند و نمایندگانی بر مطبوعات 
و احزاب نظارت دارند که در یک روند دموکراتیک انتخاب 
شده اند. به عبارت دیگر اجرای بدون تنازل قانون اساسی، 
تضمین کننده آزادی اســت و این ادعا که قانون اساسی 
جمهوری اســالمی ایران توجهی به آزادی ندارد ادعایی 
گزاف اســت و جفا در حق بنیانگذار انقالب و اطرافیان 

ایشان می باشد.
آیا توجه به آزادی بیان و اندیشه در شاگردان امام 

نیز نمود داشته است؟
بله، من اشاره کردم که نزدیکان و منسوبان امام و اعضای 
شــورای انقالب چه کســانی بودند. هیچ کدام از آنها با 
آزادی مشکل نداشتند و همه چهره هایی بودند که برای 
آزادی تالش کرده بودند. از آن فضا فاصله می گیریم، به 
اعضای شورای انقالب فرهنگی می رسیم. ستاد انقالب 
فرهنگی نام داشت و هنوز نام شورا بر آن نگذاشته بودند. 
اعضای اولیه ســتاد انقالب فرهنگی، چهره هایی بودند 
که بــرای آزادی کتاب نوشــته بودند. یعنی مــا در میان 
اطرافیان، منسوبان و نزدیکان امام کسی را نمی بینیم که 
مانند برخی از دیدگاه های امروز که به صراحت آزادی را 
نفی می کننــد و آن را ارزش غربی می دانند. خیر چنین 
چیزی نیســت. جدای از اندیشه امام و آن چه که  قبل از 
انقــالب مطرح کرده بودند مهمتر از آن، قانون اساســی 
جمهوری اسالمی ایران است. ما سندی مهمتر از قانون 
اساسی نداریم. متأسفانه در سال های اخیر شاهد هستیم 
بــه متون دیگری مــدام ارجاع داده می شــود، ولی متن 
مادر قانون اساسی است. طبیعی است که درباره آزادی 
قرائت های مختلفی وجود داشته باشد. اما آزادی که مورد 
قبول جناح های مختلف است آن چیزی است که در قانون 
اساسی آمده است. از قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران برنمی خیزد که اصول ضد آزادی را بخواهیم از آن 
استنباط کنیم. حتی در بازنگری سال 68 که بعد از رحلت 
حضرت امام انجام شد آن چه که اصالح شد و تغییر کرد، 
بحث مدیریت های شــورایی بود و دســت به بخش های 
مربوط به آزادی نزدند. سخنان امام در نوفل لوشاتو بسیار 
مهم است. از ترکیب کسانی که ایشان منسوب کردند و 
از اندیشه افرادی که در  ابتدای انقالب در مصدر کار قرار 
گرفتند چه مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر و چه 
آقای مطهری به عنوان رئیس شورای انقالب و چه بعدتر 
می توان اســتنباط کرد که اینها همه متناسب با اندیشه 
آزادی بیان بوده است. دقت داشته باشید چه کسی اولین 
امام جمعه تهران انتخاب می شود؟ آیت الله طالقانی. چه 
کسی پیش از خطبه های نماز جمعه سخنرانی می کند؟ 
آقای محمد مجتهد شبســتری. یعنی هیچ کدام از این 
افراد، افرادی  نبودند که با آزادی مرزبندی داشته باشند. 
طبیعی اســت که آزادی را با قرائت اســالمی می دیدند 
ولی این اتهام که اساســا انقالب ایران وجه دموکراتیک 
نداشــته و آزادی جزء خواســته های انقالب نبوده چه از 
طرف براندازان خارجی و چه از طرف چهره های رادیکال 
داخلی کــه هر نام دیگری که برآن ها بگذاریم به نظر من 
جفا است. تکلیف آزادی در مصاحبه ها و گفتمان حضرت 
امام در نوفل لوشاتو و هم در قانون اساسی روشن می شود. 
جفای بزرگتر آن است که ما تصمیمات و نظرات مقطعی 

متناسب با جنگ و متناسب شرایط ترور و ناشی از شرایط 
خاص ابتدای انقالب را بخواهیم تعمیم دهیم و از گفتمان 
اصلی انقالب غافل شویم. مثال دیگری می زنم: از اواسط 
دهه 60 تا سال1371 سید محمد خاتمی وزیر فرهنگ و 
ارشاد است که یک روحانی نزدیک به اندیشه امام است. 
امکان ندارد ســکان فرهنگ و هنر این ممکلت به دست 
روحانی ای داده شــود که نســبتی با اندیشــه های امام 
نداشته باشد. دیدیم در سال 67 بعد از درگذشت پدر آقای 
سیدمحمدخاتمی، ایشان از آقای خاتمی به عنوان فرزند 
فاضل، باتقوا و متعهد یاد کردند. من به جنبه سیاسی کار 
ندارم. می خواهم بگویم اندیشه ایشان که به آزادی شهرت 
داشته، مورد تأیید حضرت امام بوده است یا موافقتی که 
با رقابت دو جناح روحانی می کنند؟ اگر کسی باوری به 
رقیب سیاسی آزاد نداشته باشد چرا باید مجوز انشعاب در 
یک تشکل روحانی را بدهد. مجموعه گفتار و رفتار امام، 
حاکی از این رویکرد است. متأسفانه به خاطر اصرار صدا 
و سیما و برخی محافل که بخشی هایی را برجسته کنند 
و بخش هایی را اساســا به آنها اشاره نکنند ما شاهد این 
فضا هستیم که انگار آزادی در انقالب ایران مورد غفلت 
قرار گرفته است. در حالی که به قدری این آزادی مشهود 
بوده که بسیاری نگران هرج و مرج و  آنارشی بودند. اگر آن 

آزادی نبود این نگرانی ابراز نمی شد. 
شالوده ها و محورهای مهم تحقق آزادی بیان و 

اندیشه کدام است؟
این را در  نظر داشــته باشید که به هر صورت آزادی یک 
مفهوم مدرن است. یعنی درست است که در سنت ما از 
حیث آزادگی بشــر و اینکه انسان به جز خداوند بندگی 
دیگر را ندارد، ریشه دارد. ولی آزادی به آن مفهوم لیبرتی 
بعد از انقالب فرانسه شکل گرفته است و انقالب ایران یک 
ویژگی بزرگ دارد و آن اســت که پای در ســنت و پای در 
مدرن دارد. همین تعبیر جمهوری اسالمی تلفیقی است 
هم از نوع مدرن حکومت داری و هم قالب سنتی. شالوده 
آزادی را اتفاقا باید در نپذیرفتن بندگی غیر خدا دانست. 
این هم جفایی است که انجام می دهند و بندگی خداوند 
را در مقابــل آزادی قــرار می دهند. در حالــی که اتفاقا 
مسلمانان متعّبد و متعهد که حاضر نیستند سر بر خاک 
بســایند جز برای عبادت خداوند، اینهــا به نوعی آزادی 
درونی می رســند و ما اینجا می توانیم آزادی را با آزادگی 
مرادف بدانیم. بندگی غیر خدا را رد می کنند و این هیچ 
منافاتی با آزادی ندارد. شــالوده آزادی در اندیشه دینی 
قطعا با اندیشــه های غربی تفاوت دارد. کافی است ما به 
چهره هایی مانند طالقانی و سید جمال الدین اسدآبادی، 
رهبران مشروطه و افراد مختلف با اندیشه مذهبی نگاه 
کنیم تا متوجه شویم اگر آزادی با اندیشه دینی آنها تعارض 
داشــت هرگز در برابر آن قرار نمی گرفتند و حتی به یاد 
بیاوریم همه مراجع تقلید ما اصول قانون اساسی را امضا 
کردند و حتی پیش نویس قانون اساسی را تأیید کردند و 
بعد به قانون اساســی جمهوری اسالمی رأی دادند. هم 
در پیش نویس و هم در قانون  اساســی نهایی تمام اصول 

آزادی مورد صراحت و تأیید قرار گرفته است. 
از این نظر جای بسیار تأسف است که هر چه از انقالب دور 
شویم  این تلقی دربگیرد که انگار انقالب اسالمی نسبتی 
با آزادی نداشــته است در حالی که یکی از شعارهای سه 

گانه انقالب آزادی بوده است. 
در مقایسه با حکومت سابق یعنی قبل از انقاب، 
آزادی بیــان و اندیشــه را بــا بعــد از انقــاب چگونه 

می بینید؟
پیــش از انقالب حتی حامیان آن حکومت و براندازان 
فعلی هیچ کــس تردید نــدارد که آزادی سیاســی در 

وضعیــت ناگواری بوده اســت. کافی اســت شــما به 
روزنامه های پس از کودتــای 28 مرداد تا وقوع انقالب 
نگاه کنید. آن بیســت و پنج سال 32 تا 57 انگار تاریخ 
دیگری را نوشــته اند. طبیعتا اگــر آزادی بود نیاز به دو 
بار اعتصــاب مطبوعات در ســال 57 نبــود. نیاز نبود 
آخرین نخســت وزیر شــاه اعالم کند که من بخشی از 
خواسته های مردم یعنی آزادی را  محقق کردم که البته 
آن رونــد انقالب بــود. اگر آن آزادی وجود داشــت نیاز 
نبود خود شــاه در پیام 14 بهمن به خطاهایی که شده 
اعتراف کند و قول جبران بدهد. طبیعی است که یکی 
از مهمترین اهداف انقالب، آزادی سیاسی است. االن 
بحث آن اســت که آن زمان آزادی اجتماعی بیشتر بود 
یا خیر؟ مــن نمی خواهم در این بــاره بحث کنم. ولی 
در  این که آزادی سیاســی نبوده یا بســیار بسیار نازل 
بوده اســت و به خصوص بعد از فوران درآمدهای نفتی 
حکومت در سرکوب وقاحت پیدا کرده بود و ساواک به 
روش های شنیع تری متوسل می شد در این کسی تردید 
ندارد و آمار زندانیان سیاســی و ســرکوب ساواک و هم 
اینکه مردم شعار آزادی می دادند خود گویاست. وقتی 
میلیون ها نفر در خیابان آزادی را طلب می کنند، یعنی 
از این آزادی برخوردار نیستند که آن را طلب می کنند. 
انسان چیزی را طلب می کند و در خیابان فریاد می زند 
که در اختیارش نیســت. اگــر از آزادی برخوردار بودند 
چرا جمعیت چند میلیونی در تاسوعا و عاشورای سال 
57  باید در خیابان خواســته آزادی را مطرح کند و چرا 
اسم خیابان آیزنهاور را به آزادی تغییر دهد؟ زیرا آزادی 
برای مردم ارزش و اعتبار داشته است. حکومت پهلوی 
اگر بتواند از هر چه دفاع کند و خودش را مدرن بداند و 
بگوید من برای مدرن کردن ایران و برای رفاه مردم و .... 
کارهایی انجام دادم ولی خود ســران اعتراف می کنند 
که کارنامه آنها در زمینه آزادی سیاسی، بسیار کارنامه 

کمرنگ و حتی می توان گفت مردود است. 
با ایده آل های آزادی بیان و اندیشه چقدر فاصله 

داریم؟
دقیقا نمی شود اندازه گیری کرد. واقعیت آن است که با 
ظهور فضای مجازی و رسانه های اجتماعی و شبکه ها در 
حال حاضر از یک طرف شاهد گسترش آزادی هستیم 
اما نه آزادی ای که حاکمیت و حکومت اعطا کرده باشد. 
این آزادی اســت که فناوری اعطا کرده است و مردم به 
راحتی در حال نقد و نظر هســتند و حتی تالش هایی 
را که برای کنترل این فضا می شــود نقد می کنند. االن 
اکثریــت مردم ایــران، قریب بــه اتفاق از گوشــی های 
هوشمند اســتفاده می کنند و هر اطالعاتی را با هم رد 
و بدل می کنند. اما چون رســانه های رسمی این آزادی 
را ندارند، این آزادی قانونمند و ســامان مند نمی شود و 
در جاهایی به اخبار جعلی و شایعات می انجامد. اعتبار 
رسانه را هیچ گاه این شــبکه ها و شبه رسانه ها ندارند. 
قطعا با آن آزادی که قانون اساســی جمهوری اسالمی 
ایران محقق کرده اســت فاصله داریم. متأسفانه فاصله 
زیادتر شــده اســت. البته این در بیان و گفتگوی مردم 
نیســت بلکه در حد انتخاب اســت. من بیشــتر نگران 
تضعیــف نهاد انتخابات هســتم و اینکــه صدایی که از 
پارلمان و  افرادی که به عنوان منتخبان مردم شــنیده 
می شود صدایی نباشــد که حاصل یک روند آزاد باشد. 
آزادی صرفا این نیست که هر کس هر چه خواست بگوید 
و بنویسد. این است که بتوانند اراده خود را محقق کنند. 
در نظر داشته باشیم برای رسیدن به این آرمان ها و رویاها 
باید تالش کنیم و نباید تصور کنیم یک شــبه به صورت 

یک مائده آسمانی بر ما نازل خواهد شود.
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مقدمه
25 اردیبهشت روز پاسداشت زبان فارسی، و بزرگداشت 
حکیم ابوالقاسم فردوســی است. به همین مناسبت نگاه 
کوتاهی خواهیم داشت به نگرش امام خمینی به فرهنگ 

و ادبیات فارسی. 
ادبیــات را علومــی که مربــوط به فرهنگ و ادب باشــد و 
دربارۀ مسائل ادبی گفتگو کند، تعریف کرده اند؛ همچنین 
مجموعه آثار مکتوبی اســت که بازتاب های عاطفی انسان 
را می نمایاند و به شــیوه ای هنری در قالب شعر و داستان 
درآمــده و جــزو دانش های متعلــق به علوم ادبی اســت. 
)فرهنگ فارســی عمیــد؛ انــوری، 1/ 299؛ دهخدا، 1/ 
1313( ادبیات امام خمینی نیز تمام آثار ادبی ایشان است 
که نظم )شعر( و نثر را در برمی گیرد. آثار نظمی امام خمینی 
در دیوان شعر ایشان آمده اســت؛ اما آثار نثر حضرت امام 
شامل نثر نوشتاری و نثر گفتاری است. کتاب های مختلف، 
نامه ها و پیام های کتبی ایشــان، در حوزه نثر نوشتاری؛ و 
مجموع سخنرانی های ایشــان در حوزه نثر گفتاری جای 

می گیرد.
در ایــن یادداشــت ضمن پرداختن به ادبیــات نثری امام 
خمینی، به ویژگی های فرهنگ و ادب فارســی ایشان نیز 

اشاره خواهم کرد.
انواع نثر امام خمینی

نثر به طــور کلی چهار نوع اســت: نثر محــاوره ای، نثر 
خطابه، نثر مرســل و نثر فنی. نثر محاوره ای نثری است 
که در آن لفظ در خدمت ارائه معنا است و قواعد دستوری 
به طــور کامل در آن رعایت نمی شــود. نثر خطابه، نثری 
فصیح و خوش آهنگ و بســیار پاکیزه و دور از تکرارهای 
زاید و کلمات ســبک و مبتذل اســت. )خطیبــی، ج 1، 
ـ 57( نثر مرســل نیز نثری است که در آن معانی  ص 53 
و مفاهیم، بــا وضوح و به دور از پیچیدگی و لفظ پردازی، 
با نظمی منطقی بیان می شــود و موازین دستوری در آن 
کاماًل رعایت می شــود که خود به دو نوع، مرسل ساده و 
مرسل عالی تقسیم می شود. )شمیسا، ص 24( نثر فنی 
هم نثری است که در آن توجه به آراستن لفظ بیش از ارائه 
معناســت و کالم آمیخته به سجع و صنایع لفظی است و 
به همین دلیل دریافتن معنای این نثرها دشــوار است. 
)خطیبی، ج1، ص 57( ادبیات امام خمینی را می توان 

در دو حوزه نثر نوشتاری و نثر گفتاری بررسی کرد.
نثر نوشتاری

آثار نوشــتاری امــام خمینی از حیث زبان به چند دســته 
تقسیم میشــوند: 1. متون تخصصی عربی، مثل مصباح 
الهدایه الی الخالفة و الوالیه، شــرح دعاء الســحر و...؛ 2. 
متون تخصصی فارسی، مانند شــرح چهل حدیث، آداب 
الصالة، اســرار الصلــوة و...؛ 3. نامه هــا و پیام های کتبی 
)رحیمی، ص 50 و 51( که در مجموعه 22 جلدی صحیفه 
امام گردآوری شــده است. این آثار در موضوعات گوناگون 
اخالقی، عرفانی، فقهی، فلســفی، سیاسی و اجتماعی 
اســت. نثر نوشــتاری امام خمینی به دلیل تنــوع، دارای 
ســبک های متفاوتی اســت. هریک از آثار ایشــان سبکی 
منحصر به فرد دارد. در مجموع می توان گفت سبک ایشان، 
مرسل، ســاده و محاوره ای با رگه هایی از نثر مسجع و گاه 

آراسته است. )اسدی، ص 143( 
نثر گفتاری

امام خمینی افزون بر آثار علمی که مختص جامعه نخبگان 
است، به ارائه اهداف، اندیشه ها و برنامه های خود با زبانی 
همه فهم، در قالب سخنرانی ها و پیام های شفاهی پرداخت 
و توانســت حمایت توده های مردم را برای تحقق اهداف و 
آرمان هایش جلب کند. )رحیمی، ص 53(. آثار شــفاهی 
ایشان نثر محاوره ای و بسیار ساده دارد. )اسدی، ص 148( 
ایشان در ســخنرانی ها، ضمن برخورداری از بیانی قوی، 
ساده و روان، بلندترین مطالب عرفانی، اخالقی و سیاسی 

را در قالب محاوره و به زبان ساده بیان می کرد.
به طور کلی در ســبک شناختی نثر نوشتاری و گفتاری 
امام خمینی، دو نکته اهمیت دارد: 1. نثر ایشــان نثری 
جوان و زنده اســت. ایشــان با درک روح زمان و فرهنگ 
عصــر، دیــدی نو و ســبکی زنــده و نثــری روان و جوان 
داشــت. این مطلب چه در اعالمیه های دوران نهضت، و 
چه در پیام های چند سال آخر عمر ایشان مشهود است. 
)محدثی، ص 512(؛ 2. اگرچه امام خمینی آشــنایی با 
علوم غربی را امری اجتناب ناپذیر می دانست، اما در آثار 
خویش ضرورتی در بهره گیری از نظم و نثر غربی نمی دید؛ 
بنابراین آثار ایشان از اصطالحات و واژگان غربی پیراسته 

است. )تاجیک، ص 92(
ویژگی های ادبی امام خمینی

1. تجلی عرفان در نثر امام خمینی
ادبیات فارســی آمیخته با عرفان است؛ بنابراین این دو را 

با هم می شناســند. عرفان نیز یکی از قلمروهای اندیشــه 
امام خمینی اســت که هم در نظم و هم در نثر )فارســی و 
عربی( ایشــان مجال ظهور یافته اســت. آثار عرفانی امام 
خمینی، دارای نثری پخته و فنی است که تالش کرده اند 
پیچیدگی های مباحث و دیدگاه هــای عرفانی را با قلمی 

روان به مخاطب عرضه نمایند.
2. یکــی دیگر از ویژگی هــای ادبی امام خمینی، بالغت 
و واژگانی ســت که ایشان اســتفاده کرده است. با آن همه 
جایگاه علمی و مرجعیت دینی که داشتند، به گونه ای ساده 
و روان ســخن می گفت که عوام می فهمید و خواص لذت 
می بردند و هر دو قشــر مجذوب می شدند. حضرت امام با 
     کمال ســادگی، آیات قرآن کریــم و احادیث بزرگان دین و 
مذهب را به شیوه ای همه فهم و ساده، فارسی سازی کرده و 
بیان می کرد که غیرمتخصص متوجه نمی شد ایشان از قرآن 
و روایات سخن می گوید. مثاًل بدون این که به روی خودشان 
بیاورند که من دارم به شــما آیه می گویم، می فرمود: با هم 
دعوا نکنید، اختالف نکنید، نزاع نکنید، فشل می شوید،    
  سست می شــوید و... )صحیفه امام، ج 3، ص 498؛ ج 5، 
ص 278، 281، 282 و...( در حالی کــه آیۀ قرآن را ترجمه 
می فرمود:   والتنازعوا، فتفشــلوا و تذهب ریحکم؛ و از خدا 
و پیامبــرش اطاعــت کنید و با هم نزاع مکنید که سســت 

می شوید؛ ابهت شما از بین می رود. )سوره انفال آیه 46(
3. یکی از ســخنرانی های خیلی مهم امام که از نظر فنی 
باید کلمه به کلمه      روی آن تحلیل ادبی بشــود، سخنرانی 
ایشــان در فیضیه قم در هفتم     شــهادت مرتضی مطهری 
اســت. )صحیفه امــام، ج 7، ص 182(   در آن ســخنرانی 
اســتعاره هایی بــه کار برده کــه از نظر صورتگــری ادبی و 
همگانی بودن، بسیار ممتاز است. مثال می فرمود: »ِبُکشید 
ما را، ملت ما بیدارتر می شــود.« این بیان کشتن و مردن و 
زنده شــدن، برخاســته از ادبیات و      تبحر و تسلط ایشان به 
ادبیات فارســی اســت. همچنین نشــان از آشنایی، بلکه 
چیرگی و غور ایشان بر آثار حضرت موالناست. امام خمینی 
بدون آن که شعری از او بخواند، از     ترکیبات مولوی استفاده و 
آن را به زبان ساده تر برای مردم بیان می کرد. مسئله مرگ و 

بیداری نیز برگرفته از دیوان شمس موالناست:
مرده بدم زنده شدم

گریه بدم خنده شدم...
در همیــن ســخنرانی اســت که بــاز بیتی از مثنــوی را 

می خواند:

جایگاه ادبیات فارسی
 در آثار و گفتار امام خمینی

۲۵اردیبهشت؛ روز پاسداشت زبان فارسی

محمد رجائی نژاد

1۲
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آن که مردن پیش چشمش تهلکه است، نهی التلقوا بگیرد 
او به دست )مثنوی، دفتر 3، بیت 3434(

4. تکیه بر آیات و احادیث و دعاها و روایات و نیز به کارگیری 
لغات و ترکیبــات عربــی روان در کنار واژگان فارســی، از 
ویژگی های دیگر نثر امام خمینی اســت. حضور مضامین 
اسالمی و قرآنی در ادبیات ایشان، به ویژه بعد از سال 59 به 

وفور یافت می شود. 
5. یکی دیگر از ویژگی های نثر نوشــتاری امام خمینی، 
تعبیرها و ترکیب های زیبا و گاه نوآورانه است؛ مثِل درخت 
جهنمی استعمار )صحیفه امام، ج 3، ص 360(، قاموس 
شــهادت )همان، ج 15، ص 2( شــهدا در قهقهه مستانه 
)همــان، ج 21، ص 147(، مدرســه عشــق )همان، ص 
145(، اســالم پابرهنگان، اســالم ناب محمدی، اســالم 
امریکایی، عارفان مبارزه جو، مرفهین بی درد. )همان، ص 
11( با گذشت زمان بر رسایی نثر امام خمینی افزوده شد؛ 
چنانکه نوشته های متأخر ایشان از نظر ادبی شیواتر و از نظر 
ریتم، آهنگین ترند. )تاجدینــی، ص 338( تألیفات عربی 
امام خمینی، اگرچه از نثر معمول حوزوی برخوردار است، 
در عین حال لغت ها و ترکیبات ادبی و مسجع، به خصوص 
در آثار عرفانی ایشان کاماًل مشهود و زیبایی بیشتر این آثار را 

موجب شده است.
6. برجستگی ادبیات استقامت

استقامت و صبر و پایداری در ادبیات امام خمینی بسیار 
پررنگ و برجسته است. به ویژه پس از پیروزی انقالب و در 
دوران 8 ســالۀ دفاع این نوع ادبیات ایشان جلوۀ ویژه ای 
پیدا کرد. مثاًل در جایی می فرماید: مردم عزیز زیر فشــار 
چرخ های زندگی و اقتصــادی، همان گونه که تا به حال 
برای خدا و دین او مقاومت کرده اند، بعداز این نیز با تمام 
توان استقامت می کنند؛ وااّل همه زحمات این سالیان ُپر 
درد و اضطراب و افتخار از بین خواهد رفت. )صحیفه امام، 
ج 21، ص 233( در جای دیگر می فرماید: قوی باشید، 
برومند باشید و از هیاهوی دنیا هیچ وقت به خودتان هراس 
راه ندهید. این مسائل در صدر اسالم هم بوده است. این 
هیاهوها و بساطی که مخالفین اسالم در صدر اسالم راه 
می انداختند، در زمان خود پیغمبر اکرم و بعدها همیشه 
بوده است، لکن خداوند امر فرموده است که ما مستقیم 
باشیم، استقامت کنیم، و اگر چنانچه استقامت کنیم مؤّید 
به تأییدات الهی هســتیم. )همان، ج 18، ص 439( باز 
سفارش می کند: اگر قیام با سختی و مشقت هایی همراه 
شد، نهراسیم و همانند ائمه)ع( عمل کنیم؛ زیرا ما حق 
هستیم و حق بر باطل پیروز خواهد شد. و با توجه به این 
مطلب فرمودند: مردم انقالب کردند، باید پای زحماتش 
هم بنشینند. مردم، پیغمبران و پیغمبر اسالم را و ابراهیم 
را در نظر بگیرند، ببینند که با آنها چه مخالفت ها شــد، 
ولی دست از هدفشان نکشیدند. اگر ما مسلمانیم، باید 
دنباله روی آنها باشــیم. دنباله روی از آنان که فقط روزه و 
نماز و مسجد نیست. دنباله روی از آنان مبارزه برای حفظ 
اساس اسالم است. باید برای حفظ اساس اسالم تا آخر 

ایستاد و پیشروی کرد. )همان، ج 19، ص 56(
نتیجه

امــام خمینی بزرگ مــردی بود که محصــور در یک عالم 
نبود؛ پیشوای انقالب اســالمی مردم ایران به سیاست، یا 
عرفان، یا فقه، یا اخالق و... محدود نمی شود. او شخصیتی 
چندوجهــی بود کــه ویژگی هــای گوناگونــش یکدیگر را 
کامــل می کردند. ازجمله ادبیات ایشــان. برای همین در 
تاریــخ ادبیات و فرهنگ ما امام خمینی از جهات متعدد با 
»ادبیات« نســبت دارد. هم از ایــن جهت که او خود فردی 
ادیب، شاعر و صاحب نثری درخشان بود. هم از این جهت 
که بســیاری از شاعران و نویســندگان برتر ادبیات فارسی 
معاصــر دربارۀ او قلم زدند و نوشــتند و هم از این جهت که 
تفکر و اندیشه و انقالب این مرد بزرگ، منجر به آفرینش های 

ادبیاتی فراوانی شد.

حجت االسام و المسلمین سید حسن خمینی یادگار حضرت امام،  دوشنبه  19 اردیبهشت 
1401 بــا حضور در بیت حضرت آیت الله العظمی عباس محفوظی در قم با این مرجع عالیقدر 

دیدار کرد.
در این دیدار آیت الله العظمی محفوظی ضمن برشمردن ویژگی های اخالقی و منش عرفانی حضرت 
امام گفتند برخی که به مقام و جایگاهی می رسند خودشان را گم  می کنند و فراموش می کنند اما امام 
قبل و بعد از انقالب هیچ  تغییری نکرد. من حضرت امام را از موقعی که از منزل حرکت می کرد و به مدرسه 
فیضیه برای شرکت در نماز جماعت مرحوم آیت الله خوانساری می آمد می شناختم و با ایشان حشر و نشر 

داشتم.
این مرجع تقلید ضمن پیگیری انتشار کتب و دست نوشته های حضرت امام و نحوه انتشار تألیفات امام 
خمینی و حاج آقا مصطفی خمینی توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام، در بیان بزرگی و عظمت امام 
خمینی گفتند: امام آنگونه که بود متاســفانه قدر و جایگاهش شناخته نشد. یادم می آید رفقای من در 
درس مرحوم آیت الله سید محمد محقق داماد شرکت می کردند و من از ابتدا که امام در یکی از حجره های 
فیضیه تدریس داشت در درس ایشان شرکت می کردم. امام از ابتدا واقعا مظلوم بود، به یاد دارم مرحوم 
 آیت الله خوانساری یک شب برای اقامه جماعت به مدرسه فیضیه تشریف نیاورده بود و طبق معمول امام 
به جای ایشان نماز جماعت را اقامه کرد. برخی از حوزویان آن زمان وقتی متوجه شدند که امام خمینی به 

امامت جماعت ایستاده محل جماعت را ترک کردند و رفتند و این از مظلومیت امام بود. 

آیت اهلل العظمی عباس محفوظی:

قدر و جایگاه امام را درست نشناختیم

یادگار امام  در بیت آیت الله العظمی محفوظی
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مرحوم عبداللهــی از چه زمانی کار مطبوعاتی و 
رسانه ای را شروع کردند؟

ایشان از سال 1368 فعالیت روزنامه نگاری را در مطبوعات 
استان قم و همزمان در روزنامه های سراسری آغاز کردند. 
وی اولین روزنامه نگار قمی بودند که به عنوان سردبیر و مدیر 
مسئول در روزنامه های سراسری عهده دار مسئولیت شدند 
و ایــن خود افتخاری برای فرهنگ و جامعه مطبوعاتی قم 

بود.
در مطبوعات اســتان در مقطعی در دوره ای در هفته نامه 
»قم امروز« دبیر تحریریه و در هفته نامه »قم امروز« به عنوان 
ســردبیر مشــغول بودند که آن مقطع به دوره شــکوفایی 
مطبوعات قم لقب گرفت. این نشــریه دارای تاثیر گذاری 
 باال و به  عنوان پر تیراژترین هفته نامه قم در دوره انتشار خود 
مطرح بود. روزنامه »ایمان« به  عنوان اولین روزنامه استان 
قم در تاریخ مطبوعات این استان از سال 1379 با سردبیری 
و بعدها مدیر مسئولی وی منتشر شد که تاکنون نیز ادامه 

دارد. روزنامه »ایمان« نخستین روزنامه استان قم است.
ایشان سردبیر روزنامه سراسری »صدای عدالت« از سال 
82 تا 88 و ســردبیر و مدیرمســئول روزنامه » آرمان امروز« 
از ســال 88 تا 98 بودند. آن مرحــوم بعدها روزنامه »آرمان 
ملی« را با صاحب امتیازی و مدیر مســئولی خود منتشــر 
نمودند که هر دو روزنامه تحت مدیریت ایشان جزو موثرترین 

روزنامه های بخش خصوصی کشور محسوب می شدند.
با توجه به اینکه افراد زیادی در خانواده ایشان اهل 
رسانه و مطبوعات هستند، آیا این امر در خانواده ایشان 
مسبوق به سابقه اســت و یا تحت تاثیر ایشان این جو 

ایجاد شده بود؟
خیر، مســبوق به سابقه نیســت. فعالیت تعدادی از افراد 

خانــواده در عرصه مطبوعات و رســانه تحت تاثیر فعالیت 
ایشــان بوده که موجب گرایش آنها به ســمت رسانه شد و 
به واقع وی حق اســتادی برگردن همه مــا دارد. امیدوارم 
بتوانیم در راه و مسیر و آرمانی که وی در عرصه رسانه ترسیم 
نموده اند در حد بضاعت ادامه دهیم و حق استادی ایشان را 
ادا نماییم، هرچند که اعتقاد راسخ دارم حوزه رسانه، دیگر 
کســی را به جدیت و پشتکار و نگاه حرفه ای ایشان به خود 
نخواهد دید و حسین عبداللهی تکرارناشدنی است و نام وی 

در عرصه رسانه کشور جاودانه خواهد ماند.
اخاق کاری و حرفه ای ایشان در کار رسانه چگونه 

بود؟ چه عناصری برای ایشان اصل و پراهمیت بود؟
وی اعتقاد راســخ بــه اخالق حرفه ای داشــت و هیچ گاه 
در سخت ترین شــرایط اصول اخالقی را زیر پا نگذاشتند 
و همواره تاکید ایشــان بر رعایت اخــالق و حرمت افراد در 
بیان اخبار و فعالیت های رســانه ای بود. برای ایشان مردم 
و اهــداف عالیه نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران در 
اولویت قرار داشــت و همواره سعی داشتند در جهت رفع 
مشکالت مردم و نظام دســت به قلم شوند و در این مسیر 

هیچگاه دچار لغزش نشدند.
همــه ما از میزان عاقه ایشــان بــه امام خمینی 
و ارزش هــای انقاب اســامی مطلع هســتیم، دلیل 

دغدغه ایشان نسبت به امام و انقاب چه بود؟
عالقه شدیدی به حضرت امام خمینی )ره( و دیدگاه ها و 
نقطه نظرات ایشان در زمینه های مختلف داشتند و همواره 
می کوشــیدند در حد توان و بضاعت رسانه های در اختیار 
و ارائه سخنرانی در محافل سیاسی، علمی، دانشگاهی و 
عمومی برای آگاهی و آشــنایی بیشتر مردم و به ویژه قشر 
جوان با دیدگاه ها و نظرات حضــرت امام )ره( گام بردارند 

و همــواره این دغدغه و نگرانی را نســبت به کم توجهی به 
حضرت امام)ره( و بیت معظم له داشتند و معتقد بودند باید 
از همه فضا و امکانات برای معرفی بیشتر حضرت امام )ره( 
استفاده شود تا به مرور زمان اندیشه ها و آرمان های امام )ره( 

به فراموشی سپرده نشود.
شــما در ســال های متمادی عاوه بــر همراهی 
در زندگی خانوادگی، همکار و همراه ایشــان در اداره 
روزنامــه بوده ایــد، مدیریت ایشــان چــه ویژگی هایی 

داشت؟
از ویژگی های منحصر به فرد ایشان در مدیریت، قاطعیت، 
نظم و انضباط و در کنار آن مهربانی و صمیمت با مجموعه 
همــکاران خود بود؛ به نحوی که ایشــان همواره بر اصول 
کاری خود پافشاری می کردند و در کنارآن با همه همکاران 
صمیمــی بودنــد و همواره ســعی در رفع مشــکالت آنان 
داشتند و همه ما و همکاران خاطرات خوشی از وی در یاد و 

خاطرات خود داریم.
چالش ها، سختی ها، کامیابی ها و شیرینی هایی که 
ایشان در طول چند دهه کار رسانه و خبررسانی تجربه 

کرده بودند چه بوده است؟
فعالیــت رســانه ای در کشــور ما به خصــوص مطبوعات 
خصوصی با مشکالت زیادی همراه است. ایشان در دوران 
فعالیت رسانه ای خود با مشکالت، سختی ها و نامالیمات 
متعددی از سوی هر دو جناح اصالح طلب و اصولگرا مواجه 
شــدند و با مشــکالت اقتصادی در اداره رســانه های خود 
دســت به گریبان بودند، ولی هیچ گاه از اصول و آرمانی که 
بر آن اعتقاد راسخ داشتند کوتاه نیامدند و خود را در دامان 

جریان های سیاسی نینداختند و قلم خود را نفروختند.
ایســتادگی بر ســر آرمان های امــام و ارزش های 
انقــاب و نهراســیدن از مامت هــا و دشــواری ها، از 
ویژگی های بارز آن مرحوم بود، شــما به عنوان همکار 
و شــریک زندگی ایشــان بفرمایید که در ایــن راه چه 

مرارت ها و سختی هایی متحمل شدند؟
یکی از ویژگی های بارز آن مرحوم ایســتادگی بر اصول 
و اعتقاداتشان بود و در طول حیات خود هیچ گاه حاضر 
نشــدند از آن کوتاه بیاینــد. آن مرحوم بیــان آرمان های 
امــام)ره( و ارزش هــای انقالب را وظیفــه و اعتقاد خود 
می دانســتند و با وجود هجمه ها، تهمت ها و نامالیمات 
زیادی که دیدند هیچ گاه دچار سستی در مسیر و آرمانی 
که انتخاب کرده بودند نشــدند و هیــچ گاه اجازه ندادند 
منافع مادی، ایشــان را از مسیری که به آن اعتقاد راسخ 

داشتند باز دارد.

نیره طاهری نیک:

حتی در سخت ترین شرایط اصول اخالقی را زیر پا نگذاشت

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم حسین عبداللهی

پیام تسلیت یادگار امام به مناسبت درگذشت مرحوم حسین عبداللهی
بسمه تعالی

خبر درگذشت تأسف بار برادر عزیزمان جناب آقای حسین عبداللهی طاب ثراه بسیار غم انگیز 
بود. عبداللهی برای آنها که با صفا و صمیمیت او آشنا بودند و تعهد و عشق او را به راه و مرام خود 

می شناختند، همیشه عنصری توانمند و اثرگذار بود.
ایستادگی بر سر آرمان های امام و ارزش های انقاب و نهراسیدن از مامت ها و دشواری ها، او را در 

مسیر روزنامه نگاری خود ممتاز کرده بود.
اینجانب ضمن تسلیت این فقدان تلخ به همسر و بستگان او و همه دوستانش در روزنامه آرمان 

ملی، برای او حشر با صالحان و پاکان را مسألت دارم.
سید حسن خمینی

ســرکار خانم نیــره  طاهری نیک  صاحــب امتیاز و مدیر مســئول 
کنونی روزنامه آرمان ملی و همسر مرحوم حسین عبداللهی است. 
مرحوم دکترعبداللهی از پیشکســوتان عرصه رسانه در قم و یکی 
از مدیران تاثیر گذار روزنامه های سراسری کشور بود که عاقه وافر 
به حضرت امام، ایســتادگی بر ارزش های انقاب اسامی و دفاع از 
حــق و حق طلبی از ویژگی های بارز وی بود. به مناســبت چهلمین 
روز درگذشت این مدیر پرتاش عرصه فرهنگ و رسانه پای صحبت 

همسر ایشان نشستیم تا از او بیشتر بدانیم.
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برگی از دفتر زندگی

عالم خدوم و مردمی

 دبیر پرونده چهره ها:
 سید مهدی حسینی دورود

68

در مطلع سخن مایلیم که از دیدارها و ماقات خود 
بــا حضرت امام برای ما بفرمایید. چطور شــد که امام، 
امامت جمعه کرمانشاه و نمایندگی آن استان را به شما 

سپرد؟
بنده تقاضای مالقاتی از حضرت امام نداشــتم. در منزل 
نشســته بودم. چون آن موقع امام جمعه هم نبودم. منزل 
ما هم نزدیک مسجد موســی بن جعفر )ع( واقع در سه راه 
شــریعتی بود. تلفن زنگ خورد. گوشــی را برداشتم. آقای 
صانعی بود که در دفتر حضرت امــام کار می کرد. آیت الله 
صانعی فرمود که تشریف بیاورید با امام مالقات کنید. تاریخ 
و ســاعتی را معین کرد و من در تاریخش اشتباه کرده بودم 
و نرفتــم. گمان می کردم روز دیگری اســت. مجددًا تماس 

گرفــت و فرمود که چرا تشــریف نیاوردید؟ گفتم مگر فالن 
روز نبود؟ گفت نه. گفتم پس من اشــتباه کردم. فرمود که 
تشــریف بیاورید. من هم به دفتر امام رفتم. روز 63/1/23 
خدمت امام رسیدم. آن زمان آقای موحدی )کرمانی( امام 
جمعــه بود. حاال چطــور وقت مالقات برای من گذاشــته 
بودند، خودش مسئله ای بود؛ چون من تقاضا نداده بودم. 
برنامه ام این بود که حتی المقدور مزاحم وقت شــریف امام 
نشوم؛ مگر اینکه مسئلۀ حادی پیش بیاید و ضرورت باشد تا 
خدمتشان برسم. باالخره آنجا رفتم و به محضر حضرت امام 
به صورت خصوصی رسیدم. کسی هم نبود به غیر از ایشان 
که روی تختش نشسته بودند. من هم در کنار حضرت امام، 
البته پایین نشسته بودم. نه حاج احمد آقا، نه آقای صانعی 

و نه شخص دیگری در آنجا نبود. مطالبی مربوط به منطقۀ 
ما در ذهن داشــتم و سعی کردم از موقعیت استفاده کنم و 
وقت به بطالت نکشد. ابتدای سخن بنده این بود که بنده 
مدعی نیستم که خدمتی کردم یا کاری کردم؛ اما این ادعا را 
دارم که مضر نبودم. یعنی ضررم به اسالم و انقالب نرسیده 
اســت؛ هر چند ادعای خدمــت هم نــدارم. حضرت امام 
فرمود:»ذکر خدمت شما اینجا زیاد است.« این عبارت امام 
بود. یکی دیگر از مسائلی که آنجا خدمت امام عرض کردم 
دربارۀ انتخابات مربوط به اتاق بازرگانی بود. در آن دوره یکی 
از مؤمنین انقالبی بعد از اینکه به او رأی دادند، رد صالحت 
شد. این واقعه اثر بدی در جامعه گذاشته بود. چون حاال رأی 
آورده، رد صالحیت شده است! و برای همه سؤال پیش آمد 

مرحوم آیت اهلل محمد حسین زرندی:

وظیفه ما حفظ حضور مردم در همۀ عرصه ها است
امام فرمود: ذکر خدمت شما اینجا زیاد است

برای اسالم و انقالب مضر نبوده ام

عالم خدوم
بزرگداشت مرحوم آیت اهلل محمدحسین معصومی زرندی

 مرحــوم  آیت الله محمد حســین معصومی زرندی در  فروردین مــاه 1311 هجری 
شمسی مطابق با پنجم محرم الحرام 1351هجری قمری در شهرستان زرندیه استان 

مرکزی چشم به دنیا گشود.
در سال 1326 موفق به اخذ مدرک ششم نظام قدیم می شود.

در سال 1327 به دلیل عالقه وافر خود و تشویق پدر، به شهر مقدس قم مهاجرت و 
دروس مقدمات را عمدتا نزد مرحوم آیت الله اشعری و سطوح و فلسفه را نزد حضرات 

آیات سلطانی طباطبایی و فکور یزدی تلمذ می نماید.
در سال  1332به مکتب درس خارج فقه و اصول آیت الله العظمی امام خمینی وارد و 

مدت 9 سال یعنی حدودا یک دوره کامل اصول و فقه را نزد ایشان می گذراند. 
در سال  1335 همزمان در درس منظومه حاج آقا رضا صدر شرکت و بخشی از اسفار 

و شفاء را نزد عالمه محمد حسین طباطبایی فرا می گیرد . 
 در سال 1336 به مدت 3سال در درس خارج فقه آیت الله العظمی بروجردی شرکت 

می نماید . 
  در ســال 1342  پس از تبعید و تعطیلی درس امام خمینی به مدت یکســال نیز در 

درس خارج فقه )مکاسب(  آیت الله العظمی اراکی شرکت می نماید.
وی از ســال 1343 با همکاری محافل مذهبی شــیعه برای تبلیغ تشــیع در شــهر 

کرمانشاه به این شهر آمده و در آنجا ساکن شد.
آیت الله زرندی در ســال 1345 با خانواده ای کرمانشاهی وصلت نموده که ثمره این 

ازدواج 7 فرزند است 4 پسر و سه دختر!
او از همان روزهای نخست شروع نهضت، قدم در راه مبارزه می گذارد و سختی های 

فراوانی را متحمل می شود.
وفات

سر انجام این عالم خدوم و مردمی در 6 خرداد ماه 1393  مطابق با 26 رجب المرجب 
1435، دعوت رفیق اعلی را لبیک و به لقاء الهی می شتابند و بنابه وصیت خودشان در 
رواق سر درب ورودی مدرسه ای که خودشان ساخته  بودند به خاک سپرده شد. مراسم 
تشییع جنازه ایشان با حضور با شکوه و بی نظیر مردم داغدار و  وفادار کرمانشاه برگزار 
و نماز بر پیکر مطهر آن عالم ربانی به امامت آیت الله سید محمدموسوی بجنوردی اقامه 

گردید. 
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که مگر چه کار خالفی را مرتکب شــده و جریان از چه قرار 
اســت که رد صالحیت شده اســت! من او  را می شناختم. 
می دانستم انسان مؤمن و متدینی است. قضیه را که عرض 
کردم حضرت امام خیلی حســاس شد و اسم قاضی که او 
را رد صالحیت کرده از من خواســت. من اســمش را آوردم 
و گفتم فالنی اســت. طولی نکشــید که قاضــی را از آنجا 
برداشــتند. یکی از مســئولین رده باالی قوه قضایی گفته 
بود که امام خودش مستقیمًا دخالت کرده و دستور داد این 

قاضی را از آنجا برکنار کنند.
مســئله دوم که با امام مطرح کردم دربارۀ مخابرات بود که 
در کرمانشــاه اشــخاصی 5 یا 6 ســال قبل پول واریز کرده 
بودند، با مبالغ متفاوتی تلفنشان را وصل کردند. از کسی 5 
هزار تومان گرفته بودند و از دیگری 15 هزار تومان! این در 
حالی است که با هم در یک زمان پول داده بودند. این قضیه 
ایجاد نگرانی کرده بود که این چه معنایی دارد و ما با هم پول 
دادیــم! به امام گفتم که این اثر بدی در اجتماع می گذارد. 
حضرت امام هم فرمود که این مسئله را پیگیری می کند تا 

مشکل حل بشود.
مسئلۀ تأسیس حوزۀ علمیه را در همان جلسه با 

امام مطرح کردید؟
بنده وقتی از منزل برای دیدار با امام حرکت کردم، چیزی 
دربارۀ تأســیس حوزۀ علمیه در ذهن نداشتم. به من گفته 
بودند که یک مالقات و دیدار با امام اســت. خصوصًا دربارۀ 
تأسیس یک مدرسه علمیه هیچی در ذهن نداشتم و بنا نبود 
از امام چنین تقاضایی داشته باشم. آنجا که نشسته بودیم و 
صحبت می کردیم، مثل اینکه الهام الهی بود. ناگهان عرض 
کردم می خواهم مدرسه ای بسازم. امام بدون مکث فرمود: 
»بسازید.« عرض کردم که اجازه می خواهم دربارۀ وجوهات. 
اجازه بفرمایید وجوهات هم برای ســاخت مدرسه مصرف 
بشــود. این عین عبارت حضرت امام است که فرمود: »هر 
طور که صالح می دانید مصرف کنید.« کما اینکه در حکمی 
که در زمینۀ سرپرستی مدارس به بنده دادند، همین عبارت 
هســت که وجوهات را هر طور که صــالح می دانید صرف 
کنید. قید و شرط نداشت؛ به جز اینکه ما تشخیص بدهیم 
که به صالح است. بعد از اینکه دربارۀ این موضوع صحبت 
کردیــم، امام فرمود کــه احمد را هم شــما ببینید. قدری 
نشســتیم و مطالبی بیان شــد و در نهایت اجازه مرخصی 
خواستم. حاج احمد آقا بدرقه ما آمد و گله کرد از من که شما 
چرا اینجا نمی آیی؟ شما از سابقون هستید. آن وقتی که به 
پدرم می گفتند »حاج آقا روح الله«، شــما با ایشان بودید و 
وقتی هم امام خمینی شد، شما باز هم با ایشان بودید. پس 
شــما چرا اینجا نمی آیید؟ من گفتم نمی خواهم بی جهت 
برای امام ایجاد مزاحمت کنم. احمد آقا تا درب حیاط بنده 

را بدرقه کرد و رفتم.
به کرمانشاه برگشتم و به دنبال زمینی بودم که مدرسه ای 
بسازم. کرمانشاه در آن زمان مدرسۀ جامع و کاملی نداشت. 
یک مدرسۀ حاج شهباز خان بود که 12 تا حجره هم بیشتر 
نداشت. دو حجرۀ آن هم که دفتر بود. نمی شد به آن مدرسه 
گفت. مدرسۀ امام صادق را هم می گفتند مسجد عمادالدوله؛ 
و به عنوان مدرسه معروف نبود. اگرچه آن موقع که خدمت 
امام رســیدم مدرسۀ امام صادق را ســال 59 به عنوان یک 
مدرسه تأسیس کرده بودم؛ با اینکه آیت الله اشرفی و آقایان 
دیگری هم بودند؛ اما خودم به تنهایی آنجا را تأسیس کردم 
و به عنوان مدرسۀ علمیه امام صادق علیه السالم شناخته 
شــد. طلبه های خوب و ممتازی هم در آن تربیت شــد. در 
مجموع 14 حجره داشت. این مدرسه درسال 1389 توسط 
نمایندگی مرکز مدیریت حوزۀ علمیه قم در اســتان منحل 
شــد. نقشۀ بنای مدرســۀ آیت الله بروجردی هم به شکلی 
طراحی شده بود که بخشی از حجراتش قابل استفاده برای 
طالب نبود. برای مثال رطوبت دیواره ها و سقف آن را گرفته 
بود و جایی برای آفتاب گیری و نور خورشید نداشت. چنین 
مکانی برای طالب اصاًل مناسب نبود و تا حدودی می توان 

گفت که طلبه ها را افسرده می کرد. بعد از شهادت آیت الله 
اشرفی آنجا را توسعه دادم و 8 تا حجره به همراه دو سالن به 

آن اضافه کردم.
انگیزۀ شــما از تأســیس حوزۀ علمیه در اســتان 

کرمانشاه چه بود؟
به هر حال دیدم اینجا اســتان حساســی اســت و از نظر 
فرهنگ هم عقب اســت و نیاز دارد به اینکه مدرسه علمیۀ 
خوبی داشته باشد. تربیت طالب برای اطالع فرهنگ دینی 
مردم روستاهای استان هم امر الزم و ضروری بوده و هست. 
بسیاری از مردم روســتای آن زمان با فرهنگ دینی فاصله 

داشتند. در شهر هم همین طور بود. 
در ســال 1385 ســاختمان مدرســه کامل شــد و تقریبًا 
می شــد از آن اســتفاده کرد؛ فقط کاشــی کاری  آن مانده 
بود. ســاختمان در سال 1385 تمام شد و نیت من این بود 
که تدریجًا و فاز به فاز جلو برویم که طلبه های خوبی تربیت 
کنیم. لذا در ســال 1385 ما 60 طلبه جذب کردیم. سال 
1386 باز 60 طلبۀ دیگر و 1387، 160 طلبه جذب کردیم. 
اما ریزش هم داشــتیم. مراقب بودیم اگر کســی به لحاظ 
درسی یا اخالقی مشــکلی پیدا کند، عذر آن  را بخواهیم. 
بعضی هــا هــم نمی توانســتد اینجــا درس بخواننــد و به 
شهرستان می رفتند. در حال حاضر ما 148 طلبه داریم که 
از این تعداد 43 نفرشان ممتاز هستند و 8 نفر دیگر جهشی 
می خوانند. طلبه های خوب و متدینی هستند. خود من هم 
مراقــب آنان بودم. یکی از رفقا را هم به عنوان مدیر داخلی 
گذاشته بودم که انصافًا زحمت می کشید و با زحمات ایشان 
و مدرســین آن مدرســه را اداره کردیم. 3 نفر از اساتید را از 
بیرون آوردیم و مدرسان خوبی هم هستند و بعضی  از اساتید 
هم از خود استان هســتند. پس از مدتی به عنوان یکی از 
مدارس نمونۀ کشور شناخته شدیم و هر کسی هم که از قم 

برای درس اخالق می آمد، مدرسه را تحسین می کرد.
حضرت آقا، برسیم به جریان منافقین و حملۀ آنان 
به خاک ایران و ورودشــان به استان کرمانشاه. بیش از 
هربحثــی در باره عملیات مرصاد باید به این پرســش 
پاســخ گفت که منافقین با چه تصــوری از ملت ایران، 

شتابان به سوی شهرها یورش آوردند؟
آن ها فکر می کردند که مــردم ایران از انقالب بریده اند و 
حاال خودشان را برای پذیرایی از منافقین با قربانی کردن 
گوسفند و شــتر آماده کرده اند. آن ها تصور می کردند که 
زودتر به پایتخت می رسند و حکومت را به دست می گیرند. 
در حالی که مردم با مقاومت خود این تصور از اساس غلط 
را نشان دادند و اساس این است که مردم انقالب را دوست 
دارند و برای اســالم قیام کرده انــد و اگر از نظر اقتصادی 
تحت فشــار هم باشند، باز دســت از حراست از اسالم بر 

نمی دارند.
انقــالب ما از آن رو که یک مرد الهــی و با اخالص در رأس 
آن قرار داشــت، انقالبی متصل به آسمان ها بود. در دوران 
انقالب مسائلی را دیدم که حکایت از حراست دست غیبی 
از انقالب داشــت. به نظر من مرصاد هم از همان مســائل 
بود. نظیر مســئلۀ حمله کماندوهای آمریکایی به طبس یا 
کشف انبار مهمات منافقین در تهران، کشف کودتای نوژه 
و.... . مرصاد هــم از همین امدادهای غیبی بود؛ چون در 
عملیات مرصاد نخستین مقاومت ها از سوی مردم صورت 
گرفت. چون در آن روزها بعد از پیشــروی منافقین، مردم و 
اهالی اسالم آباد غرب وقتی احساس خطر کردند به طرف 
کرمانشاه کوچ کردند و همین کوچ آن ها موجب راهبندان 
در جاده اصلی شــد و ترافیک مردمی، مانع ادامۀ پیشروی 

منافقین شد.
مایلیم از نقش شــما در جریــان عملیات مرصاد 

بشنویم.
آن روزهــا که شــهر در تب و تــاب بود، برای دفاع از شــهر 
تصمیــم گرفتیم پیام بدهیــم و از مردم بــرای دفاع دعوت 
کنیــم. بعد از اعالم پیام، مردم از محل های کار و خانه های 

خود سالح به دوش و با پای پیاده به طرف چهار زبر یا تنگۀ 
مرصاد حرکت کردنــد. در آن روزها یکی از امامان جمعه به 
من تلفن کرد و گفت در مقر نیروهای همان شهر است؛ اما 
مهمات و سالح ندارند. من هم همان شب به آقای مهندس 
موسوی که نخست وزیر بودند، تلفن کردم و مشکل را مطرح 
کردم. ایشان دستور دادند شبانه سالح الزم را به مقر مذکور 

فرستادند.
آیت اللــه  همچــون  افــرادی  حســاس  روزهــای  آن  در 
احســان بخش، قرائتی، ملکوتی و آقــای خلخالی به دفتر 
مــن آمدند و مســائل جنگ را بررســی می کردنــد. مقر ما 
در بیمارســتان امام حســین)ع( بود و آقایان شهید صیاد 
شیرازی، آیت الله هاشمی رفسنجانی و شمخانی در همان 
مقر مســتقر بودند. در همان مقر بودیم که متوجه شــدیم 
رجوی و همسرش تا کرند غرب یا همان شهرستان داالهو 
آمده انــد و اگر غفلــت نمی کردیم، می توانســتیم آن ها را 

دستگیر کنیم.
به طور کلی نظر خــود را دربارۀ عملیات مرصاد و 

حملۀ منافقین به خاک ایران بیان بفرمایید.
به نظر من باید از مرصــاد درس گرفت. منافقین با پنهان 
شــدن زیر نام های زیبا جنایت های فراوانی مرتکب شدند. 
آن ها شخصیت های بزرگی از ما گرفتند. این شخصیت ها 
همــه در خدمــت خلق خــدا بودنــد. شــهدای محراب، 
شخصیت هایی بودند که همه وجودشان در خدمت تعلیم 
و تربیت انسان ها بود. چطور می شود کسی خود را مجاهد 
خلق بنامد، اما این انسان های بزرگ را به شهادت برساند؟ 
شهادت این عزیزان نشان داد که این ها منافق هستند؛ نه 

مجاهد خلق.
مرصاد برای ما درس اســت کــه از نفاق اجتناب کنیم و 
تاریخ هم این را نشان داده است. بسیاری از جنایت های 
صدام در عراق به واســطه همین منافقین انجام می شد 
و بنابراین رفتارهای جنایت آمیز ایــن گروه به مردم ایران 
محدود نمی شد. مردم ایران و استان کرمانشاه امتحانشان 
را خوب پس دادند. این مردم هر جا الزم بوده سینه هایشان 
را ســپر کرده اند. این مردم سرمایه ما هستند؛ لذا تا این 
سرمایه ها را داریم، احتیاجی به بمب اتمی نداریم. مردم 
ایران قدرتشان از بمب های اتمی بیشتر است. ما اگر بمب 
اتمی هم داشته باشیم، اما مردم را نداشته باشیم شکست 
می خوریــم؛ کما اینکه ما در زمان جنگ ســالح مدرنی 
نداشتیم، اما دشمن مسلح را به پشتوانه این مردم و توکل 
بر خدا شکست دادیم؛ لذا وظیفه ما حفظ حضور مردم در 

همۀ عرصه ها است.
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 مرحوم آیت الّله زرندی چگونه شخصیتی بود؟
آیت الّله زرندی از علمای ذی نفوذ اســتان کرمانشــاه و 
غرب کشــور بود و بین مردم جایگاه خاصی داشت؛ اما 
بسیار متواضعانه با آنها برخورد می کرد و مردم هم بسیار 
راحت و صمیمی با ایشان ارتباط برقرار می کردند. بعد از 
انقالب نقش مؤثری در پیشبرد کارها داشت. فعالیتشان 
هم صرف رهنمود و مدیریت از راه دور نبود، بلکه حضور 
مستقیم داشت و مردم و کمک های مالی آنها را به خوبی 
در جهت اهداف انقالب بســیج و هدایت می کرد. بنده 
رابطۀ بسیار نزدیکی با ایشــان داشتم و حتی در خیابان 
هم در کنار هم قــدم می زدیم و رفت و آمد خانوادگی هم 
داشــتیم؛ چون در کرمانشــاه مهمان بودیم. در همین 
معاشرت ها شاهد جایگاهشان بین مردم بودم. صمیمیت 
دوجانبه ای که بین آیت الّله زرندی و مردم وجود داشــت، 
باعث می شد ایشان خیلی راحت مسائل و خواسته های 
مربــوط به انقــالب را با مردم در میــان بگذارند و آنها هم 
سریع اجابت می کردند. مسجدشان هم بسیار پرجمعیت 
بود. بنده بعد از نماز جماعت منبر می رفتم و می دیدم که 
مردم برای شرکت در نماز جماعت چقدر مشتاق بودند. 
بعد از شــهادت آیت الّله اشــرفی اصفهانی، دومین امام 
جمعۀ کرمانشاه بعد از پیروزی انقالب، آیت الّله زرندی با 
حکم حضرت امام)ره( امام جمعه شــد که نشان دهندۀ 
برجستگی علمی، فکری و انقالبی ایشــان بود. در این 
دوران هم خدمات شایســته ای در کرمانشــاه داشــت و 
منشأ آثار بســیاری در آنجا شــد. مرحوم آیت الّله زرندی 
به فعالیت های فرهنگی و علمی توجه خاصی داشــت. 
فعالیت های عمرانی ای هم که انجــام می داد، مرتبط با 
مسائل علمی بود و کارهای فراوانی برای ساخت مسجد، 
مدرســه، حوزه و مراکز دینی مختلف انجام داد؛ از جملۀ 
آنها مدرسۀ علمیۀ بزرگی است که در ابتدای شهر ساخت و 
طبق وصیتشان در همان جا هم دفن شد. قباًل مسئولیت 
آنجا به عهدۀ فرزندشان بود که متأسفانه آنجا را از ایشان 
گرفتند. بنده هم در سالگرد ایشــان، در آنجا سخنرانی 
کردم. آیت الّله زرندی بسیار دوراندیش بود و همین ویژگی 
باعث شد که به امکانات فرهنگی موجود در آن زمان اکتفا 

نکند و آنها را توسعه دهد. از دیگر خصوصیاتشان این بود 
که تفکر تقریبی داشــت، یعنی با شیعه و سنی برخورد 
بسیار خوبی داشــت. در سالگردشان جمعیت زیادی از 
اهل سنت، اعم از علما و مردم عادی، شرکت کرده بودند. 
در واقع ایشــان، قبل و بعد از انقالب، برای اقوام و پیروان 
مذاهب مختلف پناه بــود و برای آنها پــدری می کرد. از 
ویژگی های دیگر ایشان این بود که فعالیت هایشان فقط 
در کرمانشاه متمرکز نبود و به شهرها و روستاهای اطراف 
می رفت، با مردم ارتباط برقرار می کرد، در مساجدشــان 
ســخنرانی می کرد و اگر کاری الزم بــود، انجام می داد. 
وظایــف آیت الّلــه زرندی، بــه خصــوص در دوران بعد از 
انقــالب و در مدت طوالنی ای که امام جمعۀ کرمانشــاه 
بود، سنگین تر بود. کرمانشاه یکی از خطوط مقدم دفاع 
مقدس بود و بارها آماج حمالت بمب افکن های رژیم بعث 
قرار گرفت. در آن ایام، مردم کرمانشــاه مشکالت زیادی 
داشــتند و آیت الّله زرندی در کنار کارهایی که در جبهه و 
پشت  جبهه انجام می داد، به مشکالت مردم هم رسیدگی 

می کرد و به نتایج موفقی هم رسید.
اگر خاطره ای از آیت الّله زرندی در حوزۀ جنگ و 

جبهه به یاد دارید، بیان بفرمایید.
در عملیات مرصاد با چند نفر از دوســتان به کرمانشاه 
رفتیــم. قبــل از اینکه به آنجا برســیم، دیدیــم که مردم 
دسته دسته به سمت شــهرهای اطراف می رفتند تا آنجا 
پناه بگیرند. وقتی به کرمانشــاه رســیدیم، شــهر خالی 
بود و فقط رزمندگان در آنجــا بودند. ما به منزل آیت الّله 
زرندی رفتیم. آقای خلخالی هم بعد از ما رســید و شب را 
آنجا ماندیم. رزمندگان هم مرتب به منزلشان رفت و آمد 
داشتند. وقتی آیت الّله زرندی دیدم، آن هم در شرایطی 
که شهر خالی از سکنه شده بود، واقعًا ایشان را تحسین 
کردم که با روحیه ای قوی در آنجا مانده و باعث دلگرمی و 

اشتیاق رزمندگان شده بود.
مشی سیاسی آیت الّله زرندی چگونه بود؟

این مســئله در دو بخش باید بررسی شــود: بخش اّول 
مربــوط به قبل از انقالب و اوایل پیروزی انقالب اســت و 
بخش دوم هم به ســال های بعد مربوط می شود. قبل از 

انقالب جناح بندی های سیاســی وجود نداشت و همۀ 
علما با هم بودند. در ایام انقالب، جریانی در کرمانشــاه 
به وجــود آمده بود که از نظر فکری اختالفاتی با دیگران 
داشــتند و همین موجب ایجاد تفرقه شــده بــود. بنده 
درمســجد آنها هم ســخنرانی کردم. هدفــم این بود که 
اتحاد حفظ شود. این دودستگی بعدها، به خصوص در 
زمان انتخابات و ریاســت جمهوری بنی صدر، شدیدتر و 
آشــکارتر شد. البته این اختالفات در شهرهای دیگر هم 
بود؛ اما در کرمانشاه عمیق تر بود. کم کم بنی صدر مقابل 
حضرت امام)ره( و یاران انقالب قرار گرفت و طرفدارانش 
در کرمانشاه فعالیت های تندی داشتند. آیت الّله زرندی 
هم مقابــل آنها قرار گرفــت و از همین جا جبهه بندی ها 
شروع شد. بعدها حضرت امام خمینی)ره( هم بنی صدر 
را کنار گذاشت و همین نشان می داد که مرحوم آیت الّله 
زرندی در مســیر صحیح انقالب و حضرت امام)ره( بوده 
است. فارغ از تقسیم بندی های سیاسی که امروز وجود 
دارد، ترجیح می دهم خط مشــی سیاسی ایشان را این 
گونه توصیف کنم کــه در دوره های بعد و تا پایان عمر در 
خط مرحوم امام)ره( باقی ماند و این نشان دهندۀ تدّین، 

روحیۀ انقالبی، فکر عمیق و علمی آیت الّله زرندی است.
دلیل اختافاتی که با بعضی از علمای کرمانشاه 

داشتند، چه بود؟
همان طور که سربسته اشــاره کردم، سال های اّول بعد 
پیروزی انقالب، عده ای از منافقان و طرفداران بنی صدر 
و بعضــی از عناصر فرصت طلب ســعایت می کردند و به 
اختالفات بین علمــا دامن می زدند یا اختالفات را ایجاد 
می کردند و بعد به آن دامن می زدند؛ اما بین آیت الّله حاج 
آخوند و آیت الّله زرندی این اختالفات شدیدتر بود. برای 
من هم بســیار عجیب بود؛ چون آنها مثل بــرادر بودند. 
البته بنده در آن زمان کرمانشــاه نبودم و از دور در جریان 
قــرار می گرفتم. چند باری هم بــرای رفع این اختالفات 
به کرمانشــاه رفتم. البته آنها بعدهــا با هم صلح کردند و 
ارتباطــات دوباره برقرار شــد. همان طور که مســتحضر 
هستید، آیت الّله حاج آخوند زودتر از دنیا رفت و آیت الّله 

زرندی عمر طوالنی تری داشت.

مسیح مهاجری:

تا آخر عمر در خط امام باقی ماند اصال اهل تشریفات نبود

بزرگداشت مرحوم آیت اهلل محمدحسین معصومی زرندی

حجت االسام والمسلین مسیح مهاجری فعال فرهنگی، 
نویســنده و روزنامه نگار  اســت. او از ســال 1360 تاکنون 
مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسامی است. وی از نجات  
یافتگان بمب گذاری دفتر حزب جمهوری اسامی در 7 تیر 

سال 1360 است.
ایشــان در گفت وگو  با حریم امام به توصیف خصوصیات و 

آثار و خدمات  مرحوم آیت الله زرندی پرداخت.
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به عنوان سؤال آغازین بفرمایید که خودتان را 
کرمانشاهی می دانید یا زرندی؟

مادرم ُکرد خالص است. دو رگه هم نیست. پدِر مادرم 
از اهالی »میان دربند« اســت و مــادر مادرم هم کلهر 
اســت و از آجودانی ها. همین االن هم فامیل هایمان 
در سراب یاوری و در روســتای امیرآباد و در اسالم آباد 
زندگــی می کنند. فرزند ارشــد خانواده هســتم و در 
کرمانشــاه متولد شده ام. پشــت مسجد حاج شهباز 
خان به دنیا آمده ام. هفت خواهر و برادریم و همگی در 
کرمانشاه متولد شده ایم. پدرم زرند کم می رفت. حتی 
در این اواخر در ده سال پایانی حیاتشان بک بار به زرند 

رفتند.
این روزها در ســالگرد وفات پــدر بزرگوارتان 
قرار داریم. مشتاقم که در حد امکان به ویژگی های 

اخاقی ایشان بپردازید!
اخالق چند وجهی است؛ اما اگر بخواهم به مهم ترین 
و بارزترین ُخلقیات ایشان بپردازم، می توانم از ُحریت 
ایشان شــروع کنم. بسیار آزادمنش و آزادمسلک بود. 
می گفت: »برای اینکه امام جمعۀ کرمانشاه باشم، هیچ 
تالشی نکردم.« در سال های دهۀ هشتاد زمزمه هایی 
دال بر برکناری ایشان از امامت جمعه کرمانشاه بود. 
با وجود اینکه از این مسائل اطالع داشت کوچک ترین 
تالشــی برای ابقــای خود نکرد. با توجه به حواشــی 
بســیار، کوچک ترین تغییری در رویه  و مرام خودشان 

نداشت.
نکتۀ مهم دیگر در وجود ایشان، »غیرت مسئولیت« 
بود. مرحوم مطهری می گوید: »رخوت و سستی یکی 
از آفات روحانیت شیعه اســت.« و آقای زرندی دقیقًا 

نقطۀ مقابل این موضوع بود. در پنجاه ســالی که در 
کرمانشاه زندگی کرد یک لحظه آرام ننشست. به عنوان 
یک عالم دینی در این شهر به نحو احسن عمل کرد. در 
سال های جنگ بر اساس همان غیرت مسئولیتی که 
ذکر کردم، ایشان گاه تا ساعت 2 بامداد در دفتر کارش 
به فعالیت مشــغول بود. به عنوان مثــال برای اموری 
همچون تعطیلی کارخانه نســاجی غرب و رسیدگی 
به امور کارگرانش حدود ســه ماه وقت گذاشت و برای 
حل این مشکالت چند بار با رئیس جمهور وقت، سید 
محمد خاتمی صحبت کردند تا مشــکل آنان را حل 

کند.
رئیس بانک ملی آن ســال ها روزی بر اساس رفاقتی 
که داشــتیم، گفت: حاج آقا به من زنگ می زند برای 
وام  ازدواج و جوانانی را معرفی می کند. این کار در شأن 
ایشان نیســت. من این مطالب را به حاج آقا رساندم. 
گفتند: »من شأنی ندارم برید به کار خودتان برسید!« 

این رویۀ کمک به مردم را تا آخر داشت.
روزی در دفتر نمایندگی ولی فقیه در یکی از استان ها 
دیدم که نوشته بودند: از پذیرش مراجعات مسکن و وام 
اشتغال و ازدواج و... معذوریم. دیدم چیز جالبی است. 
چون ما هم مراجعات بســیاری از این دست داشتیم. 
آمدم کرمانشاه و مقوایی بزرگی با همان متن در ورودی 
دفتر نصب کردم. از جلسه ای برگشت و آن را دید. وقتی 
متوجه شــد که من این کار را کــرده ام، فرمود هادی 
بیخود گفته! دســتور داده بود آن را کندند. بعد من را 
خواست و گفت مردم به ما امید دارند. ما نمی خواهیم 
مردم را مثل برخــی ادارات، ناامید به خانه هایشــان 
بفرستیم و بسیاری از کارهای از این دست که نشان از 

مردم داری ویژۀ ایشان بود.
اگر بخواهید به چند کار شــاخص پدر اشاره 

کنید، کدام ها را ذکر می کنید؟
کارهایی که آثار عینی دارد. یکی از آن ها مسجد جامع 
شهر کرمانشاه است. با ویژگی های خاص در دو هزار 
متر و دو طبقه. این بنا دو منظوره اســت و برای زمان 
جنگ هم کاربرد »پناهگاهی« داشته و دارد. در سال 
1369 برای تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه 
اقدام کرد. البته جناب مهندس نکویی و حجت االسالم 
محمد اشــرفی اصفهانی هم بودند. دکتر فرشــادفر 
اولین رییس دانشگاه آزاد می گوید: »آقای زرندی آن 
زمان ســه میلیون از بازار قرض گرفت و به من دادند و 

گفتند: برو شروع کن!«.
درمانــگاه امام رضــا )ع( را صاحب ملــک به گمانم 
مرحــوم حاج مرتضــی نامی بودند. شهرتشــان یادم 
نیست به حاج آقا دادند که بسازند و ایشان ساختند. 
درمانگاه حافظیه هم در ســال 1367 از ســوی مادر 
مرحوم هادی معتضدی وکالتش به حاج آقا داده شد 
که بسازد که ایشان آن را ساختند. یادم هست که بارها 
در زمان ساخت آن به طور مداوم به پروژه سر می زدند. 
آرامگاه فاضل تونی هم که از فقهای بزرگ شیعه بوده 
و در روزگار حاکمیت صفویه در مســیر عتبات عالیات 
در کرمانشاه فوت می کند و به مرور زمان مقبره اش در 
زیر خاک مدفون می شود. پس از حفاری ها این مقبره 
دوباره پیدا می شود. کشــف و بنای این آرامگاه نیز با 

پیگیری ها و اهتمام خاص پدر ساخته شد.
زمین های شهرک پردیس مال موقوفه حاج محمدتقی 
اصفهانــی بود که حاج آقا آن زمان متولی آن بود. این 

هادی زرندی:

بسیار آزاد منش و آزاد مسلک بود
با تدبیر عمل می کرد

بزرگداشت مرحوم آیت اهلل محمدحسین معصومی زرندی

حجت االســام والمســلمین هادی زرندی فرزند مرحوم 
آیت اللــه زرندی، مــدرس حوزه و پژوهشــگر دینــی و امام 
جماعت مسجد موســی بن جعفر علیه السام کرمانشاه 

است.
وی درگفت وگــو با حریم امام با تشــریح مقامــات علمی و 
اخاقی پدر، از روحیه مردمی و خدمات مهم ایشان به امام، 

انقاب و مردم سخن به میان آورد.
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زمین را زمین خــواران برده بودنــد، باالخره از طریق 
قانونی، این زمین ها برگردانده شد. زمین مذکور را که 
هشت صد هکتار می شد به تعاونی لشگر 81 به پاس 
زحمات ارتشــیان در دفــاع مقدس دادند و شــهرک 
پردیس نتیجه همان تدبیر و خیراندیشی ایشان است.

مدرسۀ علمیۀ طاق بســتان در 12 هزار متر مربع زیر 
بنا ساخته شده. با 128 حجره، مسجد هم دارد. حاج 
آقا با این استدالل که کرمانشاه یکی از شهرهای مهم 
شیعی در غرب کشور است و نیاز به یک مدرسۀ دینی 
مهم دارد، در ســال 1363 در یک دیدار خصوصی با 
حضرت امام  بحث ساخت مدرسه دینی را مطرح کرد 
و از محضر امــام اجازه ســاختش را گرفتند. مرحوم 
حضرت امام ره فرموده بودند از وجوهات شــرعیه به 
هر شکلی که صالح می دانید استفاده کنید. زمین را 
مهیا می کنند. بعدها متوجه می شــوند که این زمین 
شــکارگاه خســروپرویز بوده و میراث فرهنگی اجازه 
این ساخت و ســاز را نمی داد. ده سال طول کشید تا 
اینکه در سال 1377 در شورای عالی میراث فرهنگی 
مطــرح می شــود و با نظــر مثبت شــخص حضرت 
حجت االسالم والمســلمین ســید محمــد خاتمــی 

رئیس جمهور وقت، تصویب می گردد.
یعنی اجــازه ســاخت را آقای خاتمــی تأیید 

کردند؟
بله! در ســال 1377 و در اولین سفر آقای خاتمی به 
کرمانشاه خود ایشان کلنگ ساخت این مدرسۀ علمیه 
را به زمین زدند و سیصد میلیون تومان هم به ساخت 

مدرسه کمک کردند.
از جملــه کارهای مهــم دیگر حاج آقا در کرمانشــاه 
ساخت کتابخانۀ عمومی الغدیر بود که االن بزرگ ترین 
کتابخانۀ استان کرمانشاه نیز هست. البته تا زمانی که 
آنجا بودم، خانم ها و آقایان می توانستند مراجعه کنند. 
اما پس از مسائلی که در تولیت مدرسه پیش آمد، ورود 
خانم ها به بزرگ ترین کتابخانۀ عمومی استان ممنوع 
شــد! این مراکز فرهنگــی را خود حاج آقــا با نظارت 

مستقیم خودشان ساختند.
اتفاقــات اواخــر حیــات پــدر بزرگوارتــان با 
حاشیه هایی روبرو بود. به گونه ای که برخی از این 
حواشــی را مردم هم متوجه شــدند. مشتاقم که 
از زبان فرزند ارشــد آیت الله زرندی )ره( بخشی از 

ناگفته های آن سال ها را بشنوم؟
پدر از قبل از انقالب شیفتۀ حضرت امام )ره( بود. در 
مرام دینی و سیاسی هم تابع ایشان بود. نظریه ای در 
بین بخشی هست که حکومت دینی را در زمان غیبت، 
مشــروع نمی دانســتند و حضرت امام در مقابل این 
اندیشه بود و حاج آقا هم در این مرام و مسلک بودند. 
این نحله مخالف با حکومت دینی در زمان غیبت، در 
کرمانشاه پایگاه قدرتمندی داشتند و دارند. حاج آقا با 
این موضع سیاسی و مرامی انگار که در خانه دشمن 
آمده باشند و این خود کار مهمی است که آدم جایی 
را برای کار انتخاب کند که ســختی های زیادی برای 
ایشان و امثال ایشان داشت و آیت الله زرندی در مقابل 

این جریان بود.
از تلخ کامی های گذشــته می توان به موارد بسیاری 
اشاره کرد. روزی گروهی در کرمانشاه روبروی حاج آقا 
شعار می دادند: »ضد والیت فقیه در به درت می کنیم« 

و... ولی ایشان با صبوری مقاومت کرد.
از ویژگی هــای دیگر پدر یکی ایــن بود که همواره در 

شدیدترین منازعات سیاسی و بحران های ساختگی 
جریان هــای مخالف، بــا تدبیر عمل می کــرد و این 
مسئله، مخالفان را خسته کرده بود تا باالخره از کوره 
در رفتند و با یکی از منصوبان و معتمدان امام آن کردند 

که در تاریخ ثبت شد.
از ویژگی های خاص فردی ایشان نکاتی را ذکر 

کنید!
ایشان سرآمد در نجابت و متانت و حجب و حیاء بودند. 
در عین حال بسیار فعال و اهل تداوم در هر کاری که 
به عهده داشتند یا شــروع می کردند. خستگی برای 
ایشان معنا نداشت. توکل عجیبی که به خدا داشتند 
در اغلب کارهای عمرانی و عام المنفعه ای شان با دست 
خالی شــروع می کردند و می فرمودنــد خدا خودش 
می رساند و می رساند. با مقاومت ایشان در ایام جنگ 
و موشــک باران های شــدید حتی یک نماز جمعه را 
تعطیل نکردند. شــدت حمالت هوایی که زیاد شــد 
نماز جمعه را به طاق بستان بردند ولی تعطیل نکردند. 
شنیدم آن موقع امام از پدرم خیلی اظهار رضایت کرده 
بودند. در عملیات مرصاد نقش بسیار مهمی داشتند. 
علیرغم تخلیه کامل شهر و پیشنهاد محافظین برای 
اســتقرار در پادگان ســپاه در خارج از شــهر پدرم در 
شهر ماند و یادم است دو شب تا صبح نخوابیدند و به 
مدیریت اوضاع عجیب آن روزها می پرداختند و بابت 
زحماتشان از سردار شمخانی فرمانده عملیات مرصاد 
لوح تقدیر دریافت کردند. معروف بود مسعود رجوی 
در کرند غرب در جمع نیروهایش گفته بود رســیدید 
کرمانشاه اولین کاری که باید بکنید دستگیری و به دار 

زدن زرندی است.
حــاج آقا وقتی ســکتۀ قلبی کرد نه قند داشــت، نه 
چربی خون نه کلسترول. نوشابه نمی خورد. گوشت 
قرمز به ندرت می خورد. غذایش عمدتًا لبنیات و میوه 
بود. بیش از شصت سال به چای لب نزده بود. شیرینی 
نمی خــورد. یــک رژیم غذایــی فوق العاده داشــت. 
رنج های سال های آخر او را به سوی سکته برد. برخی از 
گروه ها بعد از سال 88 بیانیه دادند که باید این عنصر 
فتنه را از حوزه بیرون کنیم. من پس از آن سال ها حاال 

متوجه می شوم که حاج آقا چه کشید!
یکی از نکات مغفول تاریخ کرمانشاه در اوایل 
انقاب، تغییر نام و حواشی این تغییر بود. اگر چه 
این تغییرات با نام یکی از مجلسیان کرمانشاهی 
زنده یاد »اســماعیل ططری« گره خورده، اما فکر 
می کنم حواشی ویژه ای هم در حوزه تصمیم گیری 
داشــته و نقش پدرتان هم انکارناپذیر اســت. اگر 
ممکن است روایت شما را هم از این قضیه بشنویم!

اگــر یادتان باشــد این خود مردم بودند کــه در اوایل 
انقالب نام شهر را به »ایمان شهر« تغییر دادند. در آن 
روزها تغییر نام شهرها در کشور معمول بود. رضاییه، 
ارومیه شــد. شهســوار به تنکابن تغییر نــام داد و... 
اساسًا این اقبال در کرمانشــاه هم بود. مرحوم آقای 
اشرفی بر این اعتقاد بود که نام استان، باختران باشد 
و مرکز اســتان هم »ایمان شــهر«. همین مسئله را با 
رئیس جمهور وقت هم مطرح کرده بود و ایشان گفته 
بودند چون نام استان به باختران تغییر کرده بهتر است 
هم نام استان و هم نام مرکز استان، »باختران« باشد. 
آیت الله شهید اشــرفی در نماز جمعه این موضوع را 
اعــالم می کند. مردم با تکبیر تأیید می کنند و بعد در 
هیئت دولت تصویب و اجرایی می شود. حاج آقا هم به 

این خاطر ُمصر بودند که این نام را شهدا گذاشته اند و 
به احترامشان باید این نام حفظ بشود.

شــایعات ســال های آخــر حیــات آیت اللــه 
زرندی کم نبودند. از زمین خــواری و دیگر موارد. 
خود حاج آقا چگونه با این مسائل برخورد می کرد؟

 تخریب حاج آقا به طور مستمر -و بنا به شواهدی که 
داریم سازمان یافته بود- ادامه داشت. حتی در تهران و 
قم. مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی به یکی از 
آقایان که با حاج آقا دوست بود، فرموده بودند شنیده ام 
آقای زرندی در کرمانشاه دویست هکتار زمین خریده. 
این کار خوبی نیســت. و او هم به حاج آقا انتقال داده 
بود. ایشان از این صحبت بسیار ناراحت شدند و به قم 
رفتند، من هم خدمتشان رفتم، نوجوان بودم، پدر به 
آیت الله فاضل گفت که من 12 هکتار زمین خریده ام 
که حوزه علمیه بسازم. و... از موارد دیگری که شایعات 
شــگفت آوری بودند می شود به شــایعۀ »چهل زنی« 
حاج آقا اشــاره کرد و این ها هم به اعتقاد من سازمان 
یافته بود. جالبه ایــن را هم ذکر کنم که روزی خانمم 
به مطب پزشــکی مراجعه کرده بود. خانم منشی او را 
با یکی دیگر از مراجعه کنندگان پیش پزشک فرستاده 
بود. آن زن به شکل غیرمعمولی خانمم را مورد خطاب 
قرار داده بود و گفتــه بود: »بمیرم برات! تو که خیلی 
جوانی! زن چندمش هســتی!« این ها نمونه هایی از 
تخریب مســتمر حاج آقا بودند که برخی از مردم هم 
باورشان شــده بود. حاج آقا لب به چایی هم نمی زد. 
کسی جرئت نداشت در حضورش سیگار بکشد. اما 

می گفتند تریاک خوب برایش می آورند! و ...
یکــی از طالفروشــان در زمــان انتخابــات خبرگان 
می گفت که به یک مشتری خانم گفتم به این تصویر 
)آیت الله زرندی( رأی بدهید. خانم گفته بود نه! به این 
آقا رأی نمی دهم چرا که روزی پیشش رفته بودیم و او 
تنها سقف را نگاه می کرد و ابدًا ما را نگاه نکرد، انگار که 
ما را آدم به حساب نمی آورد!!... پدر، همواره این گونه 

بود که نگاهش ُحرمت داشت.
از ایشــان آثاری در حوزۀ کتاب و نشــر باقی 

مانده است؟
خیر، ایشان مکررًا به کســانی که از ایشان همین 
ســؤال را می کردنــد می فرمودند: چه بنویســم که 
دیگران ننوشــته باشــند. وقتی باید کتاب نوشــته 
شــود که حرف تازه ای  برای گفتن باشــد واال اغلب 
کتاب هایــی که اکنــون می بینیم عمدتــًا تألیف و 
جمع آوری حرف های گفته شــده اســت و معمواًل 
هم خواننــده ندارند و در گوشــه کتابخانه ها خاک 
می خورند! چه بسا بابت اسراف در منابع و گذراندن 
وقتی که می توان به مســلمانان رسید مسئول هم 
باشــند. اما مدت دو ســال است که مشغول تبدیل 
نوارهای خطبه هایشان به صورت نوشته هستیم که 
بحمدالله اکنون تمام شــده و در شرف تدوین پنج 
جلد کتاب 800 صفحه ای  از حــدودًا 700 خطبه 
بجای مانــده از ایشــان هســتیم. خطبه هایی که 
گنجینه پرارزشی از معارف دینی و اخالق اسالمی 
به لسان زیبای یکی از پرورش یافتگان اساتید بزرگ 
دهه 20 و 30 هجری است. در خطبه های دوم هم 
تحلیل های سیاســی اســت که خود تاریخ انقالب 
اســالمی هم هســت. البته این کتاب عمدتًا برای 
حفظ یک گنجینه مهم و برای مراجعه پژوهشگران 

تاریخ انقالب و معارف اسالمی بیشتر کاربرد دارد.
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قیچِی خسته و موهای َپرکالغی

اصغرقیچی، کرکره آرایشــگاه را کشــیده بود پایین، با المپ روشن و دِر باز. 
نگاهــی به این طرف و آن طرِف کوچه انداختم و دواّل شــدم. داشــتم ســرم را 
پیشــاپیش می فرســتادم تو، که بعدش ادامه خودم را سینه خیز بکشم دنباِل 
خودم، که یکهو در برگشت به سمتم و تا بیایم خودم را جمع و جور کنم، کوبید 

گوشه پیشانیم.
چنــد دقیقــه اول را فقط بــه عذرخواهی از هــم گذراندیم. ولی جــدای از 
عذرخواهی ها، کم کاری از اصغرآقا بود. نیم ساعِت پیش بود که به من تلفن کرد 
و گفت بیا. من هم فکر کردم البد به عادِت معهودش، کرکره را این جوری پایین 
کشیده و رفته تا سِر خیابان سر و گوشی آب بدهد. چه می دانستم که روی کله 

آقا داماد تمرکز کرده و من را به کلی فراموش کرده است.
داماِد اذیت کنی بود. آلبوم عکِس مدل ها را گرفته بود توی دستش و پیش بند 
بسته، نشسته بود جلوی آینه، و تند و تند از عکس ها عکس می گرفت و برای 
زنش می فرستاد. اصغرقیچی هم قیچی به دست نشسته بود کنار دستش و هر 
چند دقیقه یک بار می پرسید »انتخاب نکردی؟« و تا می دید چشم های آقا داماد 
پی عکس ها می دود آه می کشید. بیشتر از هر چیزی، شبیه یک سرباِز آماده به 

خدمت بود که خبردار ایستاده و منتظر است فرماندهش آزادباش بدهد.
اگر می دانســتم قرار اســت منتظر بمانم هیچ وقت نمی رفتم. چشمکی به 
اصغرقیچی زدم و به صفحه ســاعتم اشاره کردم. مثل کسی که دستش توی 
پوســت  گردو مانده باشــد، وا رفت و با چشــم هایی که انگار همزمان داشتند 
التماس می کردند و چشم غره می رفتند خیره شد به داماد. داماد توی دنیای 
خودش بود. دهنی گوشــی را گرفته بود روی گوشــش و داشت ویس  زنش را 

گوش می داد.
یک چشــمه آمدم که »آقا داماِد عزیز، می خواهی تا شما مدل مورد نظرت را 

انتخاب می کنی، من کارم را انجام بدهم؟«
آلبوم را بست. انگار نه انگار  که من باهاش حرف زده ام، رو کرد به اصغرقیچی و 
گفت »تا من به یک تصمیِم واحد می رسم، فعاًل روی ریشم سایه بینداز و دورش 
را هم مرتب کن.« و اشاره کرد به من »نمی خواهم آقا را خیلی منتظر بگذارم.«

توی ذهنم یک »عجب بچه پررویی است نثارش کردم«، ولی هنوز حرفم کامل 
از ذهنم رد نشــده بود که با خودم گفتم »حاال دارد داماد می شــود و البد کلی 
ذهنش مشغول اســت، بگذار درکش کنم. بی خیال. حاال فکر می کنم برادِر 
خودم است.« و برای این که بتوانم صورتش را ببینم، به آینه نگاه کردم و لبخند 
زدم. داشت نگاهم می کرد. نگاهم را چرخاندم سمت اصغرقیچی. منتظر بود 
کارش را شروع کند، و تا آقا داماد اوکی را داد، مثل تیری که از کمان پرت شود 
بیرون، از جاش بلند شــد و رفت ســراغ آبپاش. چشم هاش روی من متمرکز 
نمی ماند و معلوم بود که به خاطر منتظر گذاشتنم، حسابی شرمنده و دستپاچه 
شده. بی معطلی شروع کرد به ردیف کردِن ریش و سبیل آقا داماد. من هم سرم 

را کردم توی گوشیم و خودم را مشغول کردم.
تازه داشتم یک نفِس راحت می کشیدم و حساب و کتاب می کردم که حدودًا 
چند دقیقه دیگر کار من شروع می شود که آقا داماد دسِت اصغرقیچی را گرفت. 
با تته پته گفت »حاال تا همین سایه زدن جلو برویم، که من دوباره یک نگاه به 

آلبوم بیندازم.«
اصغرقیچی یک »َای بابا«ی بلند گفت و با نوِک دمپاییش، زد چند تا تار مویی 
را که افتاده بود کنار چرِخ صندلی، شــوت کرد کمــی آن طرف تر. از توی آینه 

نگاهی به مدِل تازه ریش های آقا داماد کردم؛ به نظِر من که مشکلی نداشت.
باز شروع کرد به عکس گرفتن از خودش و عکس های توی آلبوم. برای زنش 
هم ویس فرســتاد که »هر چقدر فکر می کنم نمی توانم از بین مدل ها انتخاب 
کنم. ببین از بین این عکس هایی که می فرســتم، کدامشــان بــه ریِش اآلنم 
می آید؟« و بعد صدای ویِس زنش را پخش کرد. داشــت می گفت »همه شان 

قشنگند و به صورتت می آیند. و بعد، یکی از عکس ها را انتخاب کرد.«
آقــا داماد کمی روی عکــس مورد نظر مکث کــرد و دوباره یــک ویس برای 
زنش فرســتاد، و تشکر کرد که از دو به شــّکی بیرونش آورده است؛ ولی هنوز 
اصغرقیچــی، قیچِی اول را نزده بود، که دوباره داســتاِن قبل را تکرار کرد. باز 
دســِت اصغرقیچی را گرفت و گفت وقِت بیشتری برای فکر کردن می خواهد 
و من را هم صدا کرد. مدِل مو و ریشم، به نظرش خوب آمده بود و گفت بدش 
نمی آید از من هم مشورت بگیرد. من هم از بین عکس ها، یکی را انتخاب کردم 

و برگشتم سر جام.
هنوز روی صندلی جفت و جور نشده بودم که دیدم دوباره دارد صدام می کند. 
این بار تصمیم گرفته بود چند دقیقه ای بنشیند فکر کند تا از بین نظراِت مختلف 
به یک انتخاب خوب برســد، و تا آن موقع هم نوبتــش را بدهد به من! من هم 

پیشنهادش را توی هوا گرفتم.
نشســتم روی صندلــِی صدســال چرک گرفته آرایشــگاه و گفتم »بــدو بدو 
اصغرقیچی. بدو هنر خودت را به رخ ما بکش.« و شــروع کردم به شانه کردِن 
ســر و ریشــم با پنجه دســت هام. اصغرقیچی با نیِش باز، رفت سروقِت ساِک 
آرایشگری ام. جوری خوشحال بود که انگار یکی از حاجاِت اصلی اش برآورده 
شــده. قیچی و شانه به دست، مشغوِل بســتِن پیش بند به گردنم شد و بدون 
اتالف وقت کارش را شــروع کرد. اولین و دومیــن چّپه موهام که افتادند روی 
زمین، صدای افتادن یک چیِز فلزی هم بلند شد. تیغه های قیچی از جا کنده 

بودند و دســته هاش مانده بودند توی دســت های اصغرآقا. یــادم رفته بود که 
سرهم بندی اش کرده ام و به مو هم بند نیست.

شروع کردم به توضیح دادن. می خواستم به یادش بیاورم که قیچی را خودش 
برام خریده و خوب یا بد، نانی بوده که خودش گذاشــته توی دامنم، که دیدم 
انگار خودش همه چیز را بهتر از من از َبر است. مستقیم رفت سراغ کشوی میز 
خودش و از توش چهار پنج تا قیچِی درب و داغان بیرون آورد، کپی برابِر اصِل 

قیچِی خودم!
گفت »ماِل بد، بیــِخ ریِش صاحابش«، و یک قیچی از قیچی های خودش را 
برداشت و همین طور که سر و ریشم را اصالح می کرد، ماجرای قیچی ها را هم 
برام تعریف کرد. گفت »یک روز صبِح زود پا شده و رفته بازار؛ فقط و فقط هم به 
قصد خریدن قیچی!« این جای حرف هاش بامزه بود؛ گفت »با خودم فکر کردم 
حاال که اسمم به قیچی گره خورده، بگذار با قیچی های مخصوص به خودم، 
برنِد خودم را هم راه بیندازم.« و با همین ایده، راه افتاده توی راسته خرازی ها. 
دو سه ساعت از این مغازه به آن مغازه رفته و تالش کرده تا قیمت ها و کیفیت ها 
را با هم مقایسه کند. و هی گشته و گشته، و دسِت آخر، هی گیج و گیج تر شده. 
حتی از یکی دو جا هم قیچی خریده و همین که چند قدم از مغازه دور شده، 
پشیمان شده و برده پسشان داده. قصه اش که به این جا رسید گفت »یک آن به 
خودم آمدم و دیدم همه مغازه ها بسته شده اند و من مانده ام و یک دهنه مغازه 
ریزه میزه. یک دو دو تا چهار تا کردم دیدم زورم می آید دسِت خالی برگردم. دلم 
را زدم به دریا و یکی از قیچی های همان مغازه َفکســنی را انتخاب کردم و هر 

چند تا داشت و نداشت خریدم.«
برای این که کرم بریزم، پریدم وسط خاطره تعریف کردنش و گفتم »و این جوری 
شد که برندت به فنا رفت.« و فاز برداشته بودم حسابی اذیتش کنم که جمله ای 
از آقا داماد گند زد به حالمان. گفت »ببخشــید، این خرابکاری ای که شده را 
چطور می شود درست کرد؟« و منظورش به طور دقیق این بود که ریِش کوتاه 

شده اش را چطور می شود به حالِت اول برگرداند؟!
آب توی دهاِن من و اصغرقیچی خشــک شد. محِض این که کمی حرصم را 
خالی بکنم، خم شدم و از روی زمین، چند چپه از ریش و موهای ریخته شده 
خودم را برداشتم و گفتم »اگر چسب آبکی با خودت داشته باشی حل است.« 
اصغرقیچی هم که کارد می زدی خونش درنمی آمد، یک نگاِه تند و تیز به من 
انداخت و گفت »بچه مردم را بی کس گیر آورده ای و داری دستش می اندازی؟! 
آخر مرِد حسابی، این رنِگ موهای پر کالغی و وز، کجاش به این موهای َلخت و 
بوِر می آید؟!« و دو زانو، نشست کف آرایشگاه و شروع کرد به گشتن الی موها و 

هی زیِر لب با خودش می گفت »موی بور! موی بور!«
آقا داماد هم که حسابی آب و روغن قاطی کرده بود، پیشانی اش را فشار داد و 
گفت »مسخره نکنید بابا! خودم می دانم چرت و پرت گفتم. منظورم این نبود.«

اما من که نمی خواستم هیچ جوره کوتاه بیایم، این بار از یک دِر دیگر وارد شدم 
و خیلی جدی گفتم »آها! پس منظورت پوســتیژ بود!؟ راست می گویی. فکر 
کنم فقط این جوری می شود گندی را که اصغرقیچی زده درست کرد.« و برای 

اصغرقیچی پشِت چشم نازک کردم.
آقا داماد که کم مانده بود یکی از تیغه های قیچِی روی میز را بردارد و شکمم را 
باهاش سفره کند، از جاش بلند شد و آمد سمت صندلی. اصغرقیچی داشت 
با فرچه پشت گردنم را تمیز می کرد و قصد کرده بود بی محلش کند. من هم 

که کمی ترسیده بودم، خودم را چسباندم به صندلی و خیره شدم توی آینه.
آقا داماد آمد و مابین من و آینه ایســتاد و زل زد به چشــم هام. چشم هام دوید 
سمت دست هاش. هر دو دستش ُمشت بودند و خبری از تیغه میغه توشان نبود. 

کمی عضالِت سرشانه ام را شل کردم و خودم را کشیدم جلو. گفتم »خب؟!«
زبانش را کشید روی لب هاش و بعد از کمی فس فس گفت »خوش به حالت!« 
بس که منتظر بودم درشــت بارم کند، خوب صداش را نشنیدم. پرسیدم »چه 

گفتی؟« کمی خودش را کشید جلو و گفت »چطوری این قدر بی خیالی؟«
توی دلم عروســی شد. همین که دیدم قضیه خطری نیست، ابروهام را دادم 
بــاال و پنجه انداختم الی موهام و خیره تــوی آینه گفتم »یاد گرفته ام خودم را 

خسته نکنم.«
حاال نوبت او بود که بپرســد چه گفتی. نامردی نکرد و پرسید. من هم بادی 
به غبغبم انداختم و گفتم »داســتاِن قیچی های اصغرآقاقیچی را شنیدی؟« 

گردنش را کج کرد و گفت »آره.«
به اصغرقیچی که حاال داشت چهارچشمی نگاهم می کرد اشاره دادم که بنِد 
پیش بندم را باز کند و خودم دست کردم توی جیبم که پول دربیاورم. گفتم »اگر 
هی تصمیم بگیری که تصمیم بگیری، اما آخرش تصمیم نگیری، از تصمیم 

گرفتن خسته می شوی و بی تصمیم می مانی. پس خودت را خسته نکن.«
اصغرآقا با قیافه وا رفته گفت »این که همه اش شد تصمیم! خودت فهمیدی 
چه گفتی؟!« و پولی را که دراز کرده بودم سمتش، با تعارف و چندبار دست به 

سینه گذاشتن گرفت.
دســتم را گذاشتم روی شــانه آقا داماد و گفتم »زود تصمیم بگیر و خودت را 
خسته نکن. اصاًل کم تصمیم بگیر تا بهتر تصمیم بگیری. وگرنه این جوری پیش 

بروی تا آخر عمرت توی بالتکلیفی می مانی.«
و بعد به هر دوشان چشمک زدم و دواّل شدم که از زیر کرکره بروم بیرون.
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خطای خســتگِی تصمیم گیــری را بــه طور 
خاصه و مختصر تعریف کنید.

یک تحریف شــناختی اســت که در آن، فرد در طول 
یــک روز، تصمیماِت زیاد و متعددی می گیرد، که او را 
با خســتگِی مفرِط ذهنی روبه رو می کنند. در حالِت 
خســتگِی تصمیم گیری، فرد دیگر توان تمرکز برای 
انتخــاب کردن و تصمیم گیری را ندارد، و اگر به اجبار 
)درونــی یا بیرونی(، دســت به انتخــاب بزند، عمومًا 

مرتکب اشتباه می شود.
چرا خستگِی ذهن، باعِث ضعف در عملکرد 

می شود؟
در حالِت خســتگِی ذهن، انرژی ای که در دسترِس 
مغز قــرار دارد بســیار کم می شــود و قــدرت اراده و 
اختیار پایین می آید. وقتی ذهن خســته اســت، فرد 
به درســتی نمی تواند رفتار خــودش را مدیریت کند.  
یعنــی بــرای این که انــرژِی کم تری را بــرای انتخاب 
بهتر و تصمیم گیری در ســت تر مصرف کند، به دنبال 
سرراست ترین و سرسری ترین اقدام می رود، که غالبًا 

هم بدترین تصمیم است.
گاهی تعداد تصمیماتی کــه در طول یک روز 
گرفته می شــوند تعــدد ندارند، اما بــاز هم گفته 
می شود که فرد دچار خستگِی تصمیم گیری شده 

است. این حالت چطور پیش می آید؟
گاهی کمال گرا بودِن یک فرد باعث می شــود بیش 
از آن چه که الزم اســت برای حل و فصل یک موضوِع 
خاص زمــان صرف کند. چنین فــردی، برای این که 
بتوانــد بهترین خروجی را داشــته باشــد، خودش را 
در میان انــواع راه حل های موجود برای یک مســأله 
ســردرگم می کنــد و به ایــن خاطر، به شــدت دچار 

خستگی می شود.
آیا ابتا به خستگِی تصمیم گیری، ارتباطی با 

هیجانی بودِن شخصیت فرد ندارد؟
این قابل فهم اســت کــه افراد هیجانی، در شــرایط 
خســتگی، هیجانی تر عمل می کنند و انتخاب های 
نادرســت تری دارنــد، امــا اتفاقًا خطای خســتگِی 
تصمیم گیری، نشــان گر این موضوع اســت که حتی 
افــراد منطقی هــم در مواجهه با خســتگی، مرتکب 
اشتباه می شــوند و راه حل های بد و نادرستی را برای 

مشکالتشان انتخاب می کنند.

آیا می توان خستگِی تصمیم گیری را آگاهانه 
دانست؟

این خطا اغلــب ناآگاهانه اتفاق می افتــد. به عنوان 
مثال، این که از رختخواب بلند شــویم یا هم چنان در 
آن باقی بمانیم یک انتخاب است. این که صبحانه چه 
بخوریــم، چقدر بخوریم، میز را جمع کنیم یا بگذاریم 
برای بعد، چه پیراهنی بپوشیم؛ و هزاران مثاِل دیگر 
از این دســت، انتخاب هایی هســتند که فرد در طول 
روز انجــام می دهــد، و بدون این که به چشــم بیایند، 
رفته رفته انــرژِی او را تحلیل می دهنــد. و فرد، بدون 
این که متوجه و متمرکز باشــد، ناگهــان خودش را در 
یک خستگِی سنگین احساس می کند؛ به گونه ای که 
ترجیح می دهد در یک بی تفاوتی و ســردرگمی باقی 
بماند، اما تصمیِم تازه ای اتخاذ نکند. اما با این حال، 
خستگِی تصمیم گیری، برای کسانی که می دانند به 
واسطه وضعیت زندگی و شغلی شان، دائمًا در شرایط 
تصمیم گیری هســتند، می تواند یک اتفــاق آگاهانه 
باشد؛ به این معنا که فرد می تواند بروز چنین اتفاقی را 
پیش بینی کند، از این رو باید از قبل برای مواجه نشدن 

با آن برنامه ریزی کند و کارهای الزم را انجام بدهد.
بــرای ملموس تــر شــدن خطای خســتگِی 
تصمیم گیری، چه مثال هایی به ذهنتان می رسد 

که عنوان کنید؟
قضــات، به ایــن دلیل که دائمــًا در حــال انتخاب و 
تصمیم گیری هستند، با احتمال بسیار بیشتری درگیر 
خستگِی تصمیم گیری می شــوند، و این موضوع، بر 
نتایج کارشــان اثر می گذارد. به عنوان مثال، در چهار 
پرونده مشابه، چهار زندانی، برای این که بتوانند آزادِی 
زودتر از موعد دریافت کنند به یک دادگاه درخواست 
رســمی داده بودند. ساعاِت بررســِی پرونده های این 
زندانیــان، از صبِح زود آغاز می شــد و تــا عصر ادامه 
پیــدا می کرد. بررســی نتایِج عملکرد قضات نشــان 
داده که برای این چهار پرونده مشابه، نتایج مشابهی 
صادر نشــده است. قضات با درخواست زندانیانی که 
پرونده شــان در ساعاِت قبل از ظهر بررسی شده بود، 
موافقت کردنــد، اما درخواســِت دو زندانِی دیگر، که 
بعد از ظهر نوبِت بررســی داشــتند را از لیست خارج 
کردند. بررسی کیفیِت عملکرد این قضات نشان داد 
که یکی از دالیل مهم این اتفاق، بروز خستگِی ناشی از 

تصمیم گیری بوده است. تا زمانی که قند خوِن قضات 
باال بــوده و انرژِی کافی برای تصمیم گیری در اختیار 
داشته اند، با صبر و حوصله بیشتری پرونده ها را بررسی 
کرده اند، اما در شرایط خستگی، تصمیم های ساده تر، 
اما سختگیرانه تر گرفته اند؛ یعنی برای این که با ریسِک 
آزاد شدِن زودتر از موعِد زندانیان مواجه نشوند، ترجیح 

داده اند که آن ها را در موقعیِت پیشینشان نگه دارند.
به عنــوان یک مثــال دیگــر، می توان به خســتگِی 
تصمیم گیری در زمان خرید اشاره کرد. وقتی خریدار، 
دربــه در به دنبال خرید یک محصول اســت و در میان 
انبوه مدل ها و قیمت ها گیر افتاده و نمی داند باید کدام 
را انتخاب کند، بازاریاب ها سوءاســتفاده خودشان را 
می کنند. بســیاری از خریدهای برنامه ریزی نشده و 
هیجانی نیز، در موقعیِت خستگِی تصمیم گیری اتفاق 

می افتند.  
خطای خستگِی تصمیم گیری، چه عوارض و 

پیامدهایی می تواند داشته باشد؟
واضح ترین پیامِد این خطای شــناختی، خســتگی 
است. فرد مبتال، با توجه به مالحظاتی که برای انتخاب 
کردن و تصمیم گیــری در نظر می گیرد، خودش را در 
یک موقعیت مالل آور گیــر می اندازد. پیامِد دیگر آن، 
آســیب پذیری اســت. اگر یک فرِد مبتــال به خطای 
خستگِی تصمیم گیری، در معرض افراد سودجو قرار 

بگیرد، به احتمال زیاد تسلیم خواهد شد. 
آیــا راه حلی برای مقابله با خطای خســتگِی 

تصمیم گیری وجود دارد؟
راهکارهــای درمانی زیــادی بــرای این خطای 
شــناختی وجــود دارد کــه در دســترس ترین و 
نتیجه بخش ترینشان، وقفه انداختن در مسیر کار 
و تصمیم گیری اســت. به عبارت دیگر، استراحت 
می تواند توانایِی از دست رفته فرد را به او بازگرداند 
و کارآمدی او را از لحاظ تصمیم گیری بیشتر کند. 
اما آن چه می تواند به عنوان یک روش پیشــگیرانه 
برای مبتال نشــدن به خطای تصمیم گیری به کار 
بیاید، کم کردن شــرایط انتخاب و تصمیم گیری 
اســت. یعنی به طور ســاده، فرد بــرای این که به 
مرحله خســتگِی تصمیم گیری نرسد، باید تعداد 
انتخاب هایی که قرار اســت انجام بدهد را آگاهانه 

محدود کند.

علیرضا تنگستانی:

وقتی ذهن خسته است، فرد نمی تواند رفتار 
خودش را مدیریت کند

در گفت و گوی پیش رو، علیرضا تنگســتانی، کارشناســی روان شناسی و 
کارشناســی ارشد روان شناســی تربیتی، با تعریف ساده و مختصر خطای 
خستگِی تصمیم گیری، به بیان دقیق این موضوع، تشریح نکات مبهم آن، 
توضیح عوارض و پیامدها، و هم چنین ارائه چند مثال ملموس برای درک این 

خطا پرداخته است.
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۲۲

عاجز از تصمیم گیری

۲۲

 اشاره اجمالی به خطای خستگِی 
تصمیم گیری

خســتگِی تصمیم گیری، یک خطای شــناختی 
و اشــتباِه ادراکی اســت کــه در آن، فرد بــه دلیِل 
تصمیم  های متعددی که در جریان اتفاقاِت روزمره 
می گیرد، به تدریج، قدرِت ذهنی و روانِی خودش را 
از دست می دهد، و تا جایی پیش می رود که از آستانه 
تخلیه انرژِی مغزش نیز گذر می کند و در نتیجه، در 
مواجهه با چالش های تازه، از تصمیم  گیرِی صحیح 

باز می ماند.

ریشه پیدایش خطای خستگِی 
تصمیم گیری

1. خســتگی فیزیولوژیکی: محرومیت از غذا، 
کمبود خــواب، اختالل در چرخه خواب و بیداری، 
فعالیــت بیش از حــد، بیمــاری، و تأثیــر داروها و 
محرک های مختلف، می تواند موجب افت کارایی 

مغز و کاهش قدرت اراده برای تصمیم گیری شود.
۲. سندروم خســتگی مزمن: گاهی فرد، بدون 
هیــچ دلیِل قابل توضیحی )چه از نظر روانی، و چه 
از نظر پزشکی(، با یک خستگِی ناتوان کننده روبه رو 
می شود که با اســتراحت نیز بهبود پیدا نمی کند. 
این خستگی، با مختل کردن فرایند تفکر و تمرکز، 

توانایِی تصمیم گیری را از فرد سلب می کند.
3. فلــِج تحلیلی: ترس از ارتــکاِب خطا، میل به 
پیدا کردِن بهترین راه حل، و یا نگرانی از ابتال به یک 
تصمیم اشــتباه، سبب می شود که فرد، با زیاد فکر 
کردن، شــرایِط موجود را بیش از حد تحلیل کند و 
در نتیجه، بیشتر از حد معقول برای تصمیم گیری در 

مورد یک موضوع ساده، زمان صرف کند. 
4. پدیــده پارادوکس انتخاب: در بیشــتر موارد، 
تعدِد انتخاب های پیش روی یک فرد، به جای بهبود 
کیفیت زندگی و افزایش قدرت استقالل، هزینه ها و 
پیامدهایی را برای او به ارمغان می آورند، که قدرِت 
تحلیــل و تصمیم گیــری اش را ســخت و ناممکن 

می کنند.
۵. ناتوانــی در مدیریت بحــران: گاهی اضطراِر 
شــرایط و بحراِن موقعیتی،  سبب می شود که فرد 
در کنترل احساساتش موفق نباشد و با گم شدن در 
ســرگردانی و گیجی، از گرفتِن تصمیماِت درست 

عاجز شود.
6. کمبود اعتماد به نفس: در شــرایطی که فرد، 
بــه قدرت تحلیل های ذهنــی و آراء فکری خودش 
اعتماد ندارد، نمی تواند در مواقع لزوم به تصمیماتی 
که می گیرد نیز تکیه کنــد. در نتیجه در درازمدت، 

تصمیماِت بی کیفیت تری خواهد گرفت.
7. تجارب نامطلوب: نتایج ناخوشایندی که بعد 
از برخی تصمیماِت اشتباه، گریبان فرد را می گیرد، 
موجب می شود که تصمیماِت بعدِی او، محتاطانه تر 

باشند و با تردیِد بیشتری همراه شوند.
8. اختال وسواس فکری: نگرانی  های یک فرِد 
وسواســی، باعث می شــود که جرأِت انتخاب یک 
گزینه را از میان گزینه های موجود نداشته باشد، و 
با توجِه افراطی به جزئیاِت کار و عواقِب آن، نتواند 

درست تصمیم بگیرد.

ویژگی های افراد مبتال به خطای خستگِی 
تصمیم گیری

- وقتی در شرایط استرس و فشار قرار می گیرد، با 
افِت شدید در عملکرد مواجه می شود.

- بی قــرار و تحریک پذیر اســت، و با کوچک ترین 
اتفاق، نســبت به دیگران واکنش نشان می دهد و 
از رفتارشــان به هم می ریزد، و حجم ســنگینی از 

ناراحتی و عصبانیت را تجربه می کند.
- همــواره خــودش را در معرض خطــر می بیند و 
احساس می کند باید همیشه جانِب احتیاط را در 
مواجهه با محیِط اطراف و اطرافیانش حفظ کند؛ 

در نتیجه، همیشه با دیگران سِر جنگ دارد. 
- بــه قدری ســردرگم اســت و خودش را آشــفته 
می بیند که دوســت نــدارد خــودش را در معرض 
ســؤال ها و رفتارهای چالشی دیگران قرار بدهد. و 
به دلیِل ناتوانی در تعامل با اطرافیان، دائمًا از آن ها 

فراری است. 
- خســتگی های مکرر باعث می شــود که در یک 

افسردگی و اندوه دائمی به سر ببرد.
- اختــالل توجه دارد و بــرای تمرکز کردن بر یک 
موضوع یا موقعیِت مشخص به مشکل برمی خورد، و 
در نتیجه، نمی تواند یک مکالمه منسجم، هدف دار و 

ادامه دار با دیگران داشته باشد.
- به دلیل تنش های مداومی که احساس می کند، 
دائمًا خودش را در تنگنا و فشــار می بیند. و در این 
حالــت، میل به فرو رفتن در خــود، خلوت کردن و 

تنهایی پیدا می کند.
- ذخایر احساســِی او، به ســرعت ته می کشند و 
زودرنجی و حساسیت پذیری، به قدری در او باالست 
که خودش را از نظر احساســی و عاطفی، کاماًل از 

دیگران جدا می بیند.
- برای شروِع هیچ کاری اعتماد به نفِس کافی ندارد، 
زیرا برداشتِن نخستین گام برای او، سخت ترین کار 

محسوب می شود.
- تنش های مکرر سبب می شــود که زود به زود از 

نظر سطح انرژی ُافت  کند، و در نتیجه، اشتیاقش را 
برای زندگی از دست بدهد.

- به این دلیل که نمی تواند از ذهن خودش بهره ورِی 
کامل داشته باشد، قدرِت لذت بردن از زندگی  را نیز 

از دست داده است.

درمان افراد مبتال به خطای خستگِی 
تصمیم گیری

- در اولین قدم، فرد باید به این موضوع توجه کند 
که انتخاب های اضافه، قدرت و کیفیِت تصمیماتش 
را پاییــن می آورند؛ و بر این مســأله تمرکز کند که 
ارزش گذارِی یکســان برای تمام موضوعاِت مهم یا 
بی اهمیت، باعث می شود تصمیماِت مهم، آن چنان 
کــه باید مــورد توجهش قرار نگیرنــد، و در نتیجه، 
توانایِی فرد برای گرفتِن یک تصمیِم موفق، به شدت 

پایین بیاید.
- در دومیــن قدم، فرد باید به صــورت آگاهانه و با 
اختیــار، میزان اطالعــات و داده هایی کــه از یک 
موضوع در اختیــار دارد را محدود کند. بررســی و 
دســته بندِی یک منبِع بی نهایت از اطالعات، یک 
امِر ناممکن اســت و فرد را همیشه در دوراهی های 
آزاردهنده تصمیم گیری قــرار می دهد. اطالعات 
برای این که به صورت هدفمند و جدی مورد بررسی 
و واکاوی قرار بگیرند، باید محدود شوند، و در صورِت 
محدودیت اســت که امکان پرداختن به موارد مهم 
فراهم می شود و شرایط برای مدیریِت کارآمِد اوضاع 

پدید می آید.
- در سومین قدم، فرد باید برای تصمیم گیری، یک 
محدوده زمانــی در نظر بگیرد، و خودش را موظف 
کند که به این مهلِت زمانی پایبند باشد. اختصاِص 
مدت زمــاِن محدود، می توانــد یک تصمیم گیری 

مؤثرتر را رقم بزند.
- در چهارمیــن قدم، فرد باید از میان تماِم اهداف 
و مقاصدی کــه دارد، اصلی ترین و مهم ترینشــان 
را انتخاب کند، و ســپس با تمرکز بــر آن و یادآورِی 
دائمی اش، تمــاِم اهــداِف دیگر خود را نیــز با آن 
هم سو و همراه کند. در صورتی که هدِف اصلِی فرد، 
همواره مد نظر او قرار داشته باشد، این امکان برای 
او به جود می آید که در شرایط بحرانی و اضطراری، 
بتواند موقعیت های تــازه را در ترازوی مقایســه با 
اهداِف بنیادینش قرار بدهد، تــا اگر با ارزش های 
اساسی اش هم خوانی دارند، هرچه زودتر شناسایی 
و انتخابشــان کنــد. تمرکز بر هــدف اصلی باعث 
می شــود که فرد، کم تر در دام تحلیل های افراطی 
گیر بیفتد و با فراغِت حال و تمرکِز بیشتری تصمیم 

بگیرد.

محمد سهیلی راد
)کارشناس ارشد روان شناسی(
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خطای خستگِی تصمیم گیری و روابط زوج ها
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خستگِی تصمیم گیری، یکی از خطاها و تحریف های 
شناختِی مغز است که در آن، فرد در راستای این که 
بتواند بهترین و معقول ترین کار را انجام بدهد، مدام 
خودش را برای انتخاب بهترین تصمیم، به زحمت 
و دردســر می اندازد. باال رفتِن تعداد تصمیماتی که 
فرد باید در طــول روز بگیرد، رفته رفته انرژِی ذهنی ِ 
او را به هدر می دهد و وضعیِت خســتگِی ناشــی از 
تصمیم گیری را بر او غالب می کند. فردی که از جانب 
همسر خود، مدام با خطای خستگِی تصمیم گیری 
روبه روست، با فردی زیِر یک سقف زندگی می کند که 
خودش را در انبوهی از انتخاب ها غرق کرده اســت 
و در َبلَبشــوی گزینه های متعدد، قادر به تشخیِص 
اولویت ها در یک زماِن کوتاه نیســت، و در نهایت، با 
تعلل های گاه و بی گاِه خود، موقعیت های بسیاری را 
در زندگِی مشترکش از دست می دهد. زندگی های 
بی شماری وجود دارد که در آن، یکی از زوجین، زن یا 
مرد یا هر دوی آن ها، به این خطای شناختی دچارند، 
و به این دلیل، همسر خودشان را با مشکالت زیادی 
مواجــه می کنند. فــرد مبتال به خطای خســتگِی 
تصمیم گیری، به دلیِل کمال گرایِی باالیی که دارد، 
مدام تالش می کند که به غیر از تصمیم گیری برای 
خودش، برای تمام تصمیماتی که باید برای زندگی 
مشترکشــان گرفته شــود نیز، به تنهایی وارد عمل 
شود. او بدوِن در نظر گرفتِن سود و زیاِن همسرش، 
طرح هــای مد نظر خودش را پیــاده می کند، اما در 
جایی که باید تصمیم بگیرد، از زیِر بار مسئولیت شانه 
خالی می کند، و فراینِد تصمیم گیری را به روی دوش 
همسرش می اندازد. فرِد مبتال به خطای خستگِی 
تصمیم گیری، برای این که بتواند یک تصمیم بهینه 
بگیرد، مــدت زماِن زیادی صرف می کنــد و با نابود 
کردن وقت، همسرش را از خودش شاکی می کند. 
او بدون این که از همســرش مشــورت بگیرد، فقط 
بر مبنای شــم درونِی خود، و بر اساِس تجاربی که از 
پیش داشــته است، تصمیم گیری می کند. متوسل 
شــدن به ظن و گمان، موجــِب تصمیم گیری های 
اشــتباِه فرد، و بروز نتایِج ناخوشــایند برای خانواده 
می شود. در طوالنی مدت، فرِد مبتال به این خطا، در 
تصمیم گیری به همســرش وابسته می شود و سعی 
می کند که کاماًل مطابق با گفته های همسرش عمل 
کند. با این همه، در هــر دو حالت، ناتوانی و کمبود 
عزت نفس در فرد مبتال، رابطه مشــترک را از حالت 

تعادل خارج می کند.
این که چطور با همســر مبتال به خطاِی »خستگِی 
تصمیم گیرِی« خود کنار بیاییم، مســأله و موضوعی 
است که این نوشتار، خود را متکّفل پاسخگویی به آن 

می داند.

نشانه های همسر مبتال به خطای خستگِی 
تصمیم گیری

فرد مبتال به خطای خستگِی تصمیم گیری، یا آن قدر 
خودبرتربین است که به همسرش اجازه اظهار نظر در 
تصمیم گیری ها را نمی دهد و یا آن قدر خودش را پایین 
می بیند که برای گرفتِن هر تصمیِم کوچک یا بزرگی، به 
همسرش وابسته می شود. او چه در وادِی خودخواهی 
و خودرأیی غرق شــود، و چه با خودکم بینی، خودش 
را به کنِج رابطه ببرد، در هر حال، رابطه را یک ســویه 
می کند و اجازه نمی دهد که بحث و تعامِل دوطرفه بر 

رابطه حاکم شود.
- فرد مبتال، عقاید و احساسات همسرش را به درستی 
درک نمی کند و بازخورد مناسبی نسبت به رفتارهای 
او ندارد؛ در نتیجه، نمی تواند برای اتخاذ تصمیماِت 

مشترک، هم فکری الزم را با او داشته باشد.
- فرد مبتال، کم حوصله و در عین حال، سختگیر است 
و بــا این اوصاف، برای این کــه بتواند در یک موضوع 
خاص، با همسرش به یک تصمیم مشترک برسد، به 
زمــان زیادی برای گفت و گو و تبادل نظر نیاز دارد. اما 
از آن جایی که توان ادامه و پیگیری گفت و گو را ندارد، 
موضوع را معلق می گذارد و تصمیم گیری را به تعویق 

می اندازد.
- فــرد مبتال، به نــدرت می تواند خــودش را در کنار 
همسرش ببیند و از او حمایت کند، و عمومًا در نقطه 

مقابل او می ایستد و با او به بحث و جدل می نشیند.
- فرد مبتال، غالبــًا در حال دفاع از خودش اســت و 
نمی تواند خودش را جای همســرش بگــذارد، و در 
نتیجه، تصمیماِت یک طرفه و خودخواهانه ای برای 

رابطه شان می گیرد.
- فــرد مبتــال، از ابزارهای مختلفی بــرای تحمیل 
تصمیماتش به همسرش استفاده می کند. و با سکوت 
کــردن، قهر، تحقیــر، و زورگویی، همســرش را وارد 
برخی بازی های روانی می کند، تا از ِقَبِل به هم ریختِن 

او، به منافع شخصی اش دست پیدا کند.
- فرد مبتال، مقایسه گر اســت و با این ویژگی، بعضًا 
به داِم دهان بینی نیز می افتــد، و برای این که بتواند 
تصمیم خودش را به همسرش تحمیل کند، شروع به 

اثبات خودش می کند.

خطای خستگِی تصمیم گیری و درگیرِی زوج ها
پاسخ به این سؤال که خطای خستگِی تصمیم گیری، 
چطور می تواند زندگی مشــترک یــک زوج را به هم 
بریزد، می تواند هم در پیشــگیری و هم در درمان این 

مشکل، بسیار کمک کننده باشد.
فرد مبتــال به خطــای خســتگِی تصمیم گیری، 

نمی تواند بــرای امور مهــم و حتی ســاده زندگی 
مشــترکش، تصمیمات درســت و بجا بگیــرد، در 
نتیجه، یا به تصمیم های آنی، دِم دستی، شانسی، 
و اشــتباه خودش تن می دهد، و یا تصمیم گیری را 
به همسرش واگذار می کند. اما چیزی که در نهایت 
متوجه می شود این اســت که به هر حال، خودش 
اختیارداِر زندگِی خودش نیست. او غالبًا با وابسته 
شــدن به همسرش، تالشــی برای افزایش مهارِت 
تصمیم گیرِی خــودش نمی کند، و ســخت گیرِی 
خــودش را در ســایِر ابعاِد زندگی مشــترک پیاده 
می کند. او با فکر کردِن به تصمیماِت اشتباه گذشته، 
تالش می کند مقصریابی کند، و با این طرِز نگرش، 
هرگونه امید برای اصالح موقعیِت خودش را از میان 
می برد و زندگِی مشترکش را هم چنان در تنش نگه 

می دارد.

راهکارهایی برای تعامل با همسر مبتال به 
خطای خستگِی تصمیم گیری

همسر فرد مبتال به خطای خستگِی تصمیم گیری، 
الزم اســت در قــدم اول، به این حقیقت آگاه باشــد 
که رفع این خطای شــناختی از همســرش، نیازمند 

صبوری و همراهی بسیار است.
همســر فرد مبتــال، در قدم دوم، باید به همســرش 
کمک کند که میان انواع موقعیت های تصمیم گیری 
تفاوت قائل شود؛ به این معنا که برای برخی از امور، به 
صورت آنی و بدون حساب و کتاب تصمیم بگیرد، اما 
برای برخی از تصمیماِت مهم تر، وقت اختصاص بدهد 

و برنامه ریزِی مجزا داشته باشد.
همســر فرد مبتال، در قدم ســوم، باید همسرش را 
از فکر کردِن بیش از حــد و کمال گرایی در مورد یک 
موضوع منصرف کند. او باید به همســرش، توضیح 
بدهد که تصمیم گیری در مورد موضوعاِت غیر قابل 
پیش بینی، در هر حال یک ریسک است و فکر کردن 
بیــش از انــدازه، نمی تواند به صــورت صددرصدی 

موفقیت یک تصمیم را تضمین کند.
همســر فرد مبتال، در قدم چهارم، باید اموری را که 
موجب حواس پرتِی همسرش می شوند شناسایی کند 
و به او نشان بدهد، تا به این ترتیب، بتواند گزینه های 
مدنظر او را کاهش بدهد و با افزایش قدرت تمرکز او، 

شرایط را برای تصمیم گیرِی آسان تر فراهم کند.
همســر فرد مبتال، در قدم پنجم، باید این آرامش را 
در همســرش ایجاد کند که هر تصمیمی که بگیرد، 
همواره پشتیبانش خواهد بود، و حمایت خودش را از 
او دریغ نخواهد کرد. این رویه، در درازمدت، به افزایش 
قدرت تصمیم گیری، و کاهش تعلل، تردید و دودلی 

فرد مبتال خواهد انجامید.

مریم تقی لو
)کارشناس مدیریت خانواده(
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اینرشح
بینهایت

 
محمد رجائی نژاد

ویژگی طاغوت و طاغوتیان!
»طاغوتها این کار را می کنند... که خودشان 
از مردم می ترســند، خائن هستند، به مردم 
خیانــت کرده اند، ظلــم کرده انــد، از مردم 
می ترسند. وقتی که بنا شد از مردم ترسیدند، 
باید یك قوایی تهیه کنند برای حفظ خودشان 
و با این قــوا مردم را بترســانند. اینکه قوای 
انتظامی در زمان طاغوت و هر طاغوتی، قوای 
ســرکوبی ملت اســت- اآلن هم در جاهای 
ه ایران  دیگر همین جور است- حاال الحمد للَّ
دیگر این نیســت و امیدوارم که نشود دیگر. 
اما اآلن هم شــما مالحظه کنید، پایتان را از 
ایــران بگذارید، هر جا بروید، قوای انتظامی 
برای ســرکوبی مردم اســت- این برای این 
است که حکومت از مردم نیست، جداست. 
نه فقط جداســت، حکومت را مردم مخالف 
مصالح خودشان می بینند؛ دشمن خودشان 
می بینند پشتیبانی که ندارند، دشمنی دارند. 
اگر یك دشــمنی رو بیــاورد، اینها هــم با او 

همراهی می کنند.«
)صحیفه امام، ج 9، ص 118(

خطر اصلی برای نظام جمهوری اسالمی چیست؟
»رژیم ما جمهوری اســالمی است، آن خطری که اآلن متوجه 
به ماست خطر کشته شدن نیست؛ خطر شکست یك جمعیت 
اســالمی در مقابل طاغوت نیست؛ آنها اصاًل خطر نیست. آن 
خطری که اآلن برای ماســت این اســت که مکتب ما شکست 
بخورد؛ اســالم شکســت بخورد. این خطر بزرگترین خطری 
است که اآلن متوجه به ماست. و آنکه ما را تا اینجا رساند و پیروز 
کرد این بود که قشرها با هم اختالف نداشتند. همه با هم فریاد 
می کردند که جمهوری اسالمی می خواهیم؛ فرقی ما بین شهر 
و ده نبود؛ مرکز و سرحّدات نبود. همه دست به هم دادند و فریاد 
کردند که ما جمهوری اسالمی می خواهیم. و این دو جهت، که 
یکی وحدت کلمه همه بود، اکثرًا با هم بودند، و یکی هم مقصد؛ 
مقصد اسالمی بود، شما را پیروز کرد. شما اآلن یك لشکر فاتح 
هستید. اما لشکرهای فاتح در سابق هم غالبًا این طور بود که 
بعد از فتح، طوری می شــد که شکست می خوردند.... فاتحها 
همیشه تقریبًا این طوری بودند که بعد از اینکه فتح می کردند، 
یك عواملی پیدا می شد که اینها را به شکست منتهی می کرد.« 
)صحیفه امام، ج  8، ص: 484(

نباید جلوی برداشت های مختلف را 
در جامعه گرفت.

»مســئله دیگر اینکه ممکن اســت برداشــت های 
اشــخاص با ما مخالــف باشــد و ما باب اجتهــاد را 
نمی توانیم ببندیم. همیشــه اجتهاد بوده، هســت 
و خواهــد بود، و حال آن که مســائلی که امروز پیش 
آمده اســت با مسائل ســابق خیلی فرق می کند. و 
برداشت ها از احکام اسالم مختلف است. ما نباید بر 
سر برداشت ها دعوا بکنیم... اصواًل ما افرادی را داریم 
که از عالم غیب بیایند و کارها را آن طوری که مطابق 
میل ماســت، صددرصد انجام بدهند؟! این در تمام 

دنیا پیدا نمی شود.«
 )صحیفه امام، ج  19، ص 304(

جدایی دولت ها از ملت ها
»ایــن جدایــی دولت هــا از ملت هــا منشــأ همــه 
گرفتاری هایی اســت که در یك کشوری تحقق پیدا 
می کند. اگر آن طوری که اســالم طرح دارد راجع به 
حکومت و راجع به ملــت، حقوق ملت بر حکومت، 
حقوق حکومت بر ملت، اگر آن مالحظه بشود و مردم 
به آن عمل بکنند، همه در رفاه هســتند؛ نه مردم از 
حکومت می ترسند، برای اینکه حکومت ظالم نیست 
که از آن بترســند، همه پشــتیبانش هســتند؛ و نه 
حکومْت فرمانفرمایی می خواهد بکند؛ حکومت هم 

خدمت می خواهد بکند.«
 )صحیفه امام، ج  9، ص: 118(

پاسداری شغل شریفی است؛ ولی مسئولیت شان بسیار!
»پاســدارها در عین حالی که شغلشان بســیار شریف است، 
لکن مسئولیتشــان هم زیاد است. مبادا یك وقتی کاری انجام 
داده بشــود، از بعض از نادانها که اســباب این بشــود که اصل 
پاسداران را مردم راجع به آنها یك چیزی بگویند. باید خود شما 
از اشــخاصی که یك قدری مثاًل جوان هستند، یك قدری تند 
هستند، یا گاهی جهالت دارند، شماها باید جلوگیری کنید. 
نگذارید یك وقتی پاسداری مثاًل یك کار خالفی بکند، موجب 
بشود که بگویند پاسدارهای جمهوری اسالمی هم این طوری 
هســتند، و این امر مهمی اســت که به عهده خود شماست، و 
امیدوارم از این به بعد هم پاسداریتان یك پاسداری خالصانه و 

برای اسالم باشد.« 
)صحیفه امام، ج 9، ص 46(

نظام جمهوری اسالمی الگوی جهانیان 
خواهد بود، اگر...

»برنامه جمهوری اسالمی این است که یك دولتی به وجود 
بیاید که با همه قشــرها به عدالت رفتار کند؛ و امتیاز بین 
قشرها ندهد، مگر به امتیازات انسانی که خود آنها دارند. 
ما اگر موفق بشویم و جمهوری اسالمی را با محتوای اسالم 
پیاده کنیم و یك حکومت اسالمی به تمام معنا در ایران بپا 
کنیم، این الگو خواهد شد از برای همه کشورها که معنی 
دمکراسی را به آن معنای حقیقی، نه به آن معنای طرحی  
بدون حقیقت، و معنی آزادی را به آن معنای حقیقی، نه به 

آن معنایی که برای اغفال دیگران است.« 
)صحیفه امام، ج 9، ص: 73(

عرضه غلط اسالم، شکست اسالم
»اگر ما اســالم را بر خالف آن طوری که هســت نمایش 
بدهیم به خارج، عرضه کنیم به خارج، این شکست اسالم 
است، نه یك معصیت، قضیه معصیت نیست، این آنی است 
که انبیا سرش کشته شدند، آنی است که اولیا سرش کشته 
شــدند. دیِن حق، دینی است که انبیا و اولیا کشته شدند 
ســرش؛ اگر کسی یکی از انبیا را بکشد، یا اسالم را کاری 
بکند، این گناهش باالتر از او هست. انبیا برای اسالم کشته 
شدند؛ این از نبی کشی باالتر اســت! این از سید الشهدا 
کشتن بدتر است! سید الشــهدا برای اسالم خودش را به 
کشــتن داد. همان اسالمی که حاال دست ما افتاده، و مع 

األسف بعضی از ما بازی می کنند با او!
باید اصالح کنید، مســئولیت زیاد است آقا! خیال نکنید 
که مسئول نیستیم، من مسئول هستم؛ آن مسئول است، 
من عّمامه ای مســئولم، شــمای غیر عّمامــه ای هم همه 
مســئول اند، بازاری مســئول اســت، دانشگاهی مسئول 

است، همه مسئول هستیم.«
 )صحیفه امام، ج  8، ص: 489(


