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ج سّيد رضا موسوي فريد زنجاني، آن نمونه چهارم ديماه مصادف با سالروز درگذشت روانشاد آيت اهللا حا
بزرگمردي آه انصافًا بسيار آمتر از نقش بسزايي آه در مبارزات . تمام عيار روحانيت پاك و متعّهد است

آزاديخواهانه مّلت ايران ايفا آرده، به او پرداخته شده و از او ياد گرديده است و جا دارد نسل جوان ما بيش از 
زندگاني اين اسوه حق طلبي، ميهندوستي و مردمخواهي آشنايي يابد و روش و منش اينها با شخصيت و 

همچنين سالگرد وفات ايشان . او بعنوان الگو و سرمشقي متكامل براي آزاديخواهان امروز و فردا تلّقي گردد
ر نگارش مي تواند بهانه اي باشد براي پرداختن به ماهيت چندگانه روحانيت در تاريخ معاصر ايران آه د

 .يادداشت اين هفته، اين هدف نيز تا حدود زيادي منظور نظر بوده است
نكته اي آه بايد در پرانتز ذآر آنم تا در پاسخ گفتن به ايرادات احتمالي پيشدستي آرده باشم، اينست آه 

 واژه - آنهااعّم از خوب و بد-اگر من در يادداشتها و مصاحبه هايم، براي ياد آردن از آخوندها و معّممين 
را بكار مي برم، مقصود تنها استفاده از تعبير اصطالحي و عاميانه اي است آه براي ناميدن اين » روحاني«

در اسالم ما دستگاهي، «قشر مرسوم شده است، و اّال من نيز چون زنده ياد دآتر شريعتي معتقدم آه 
نداريم، اين اصطالح خيلي تازه )  و خلقبعنوان واسطه رسمي بين خدا(» روحانيت«طبقه اي يا تيپي بنام 

» ...نه روحاني در برابر جسماني. در اسالم ما عالم داريم در برابر غير عالم. است و مصداق آن هم نوظهور
 :و به قول حضرت موالنا) ١(

 من نخواهم فيض حق با واسطه
 )٢... (آه هالك خلق شد اين رابطه

بحث مفّصلي را مي طلبد آه ) ي بنام روحاني در اسالم راستينوجود نداشتن قشر(علي اّيحال اين موضوع 
را براي اين » آخوند«و حاصل آالم اينكه من بشخصه بكار بردن واژه . آنرا به فرصتي ديگر موآول مي آنم

قشر بيشتر مي پسندم، ولي براي اينكه ظّن اهانت و تحقير براي آژ انديشان و هوچيگران حاصل نگردد، 
چرا آه گاهي . استفاده آنم» روحاني« از همان واژه مصطلح ولي نادرست و غير علمي فعًال مي آوشم

 »...!بر عكس نهند نام زنگي آافور«: هم پيش مي آيد آه
شادروان دآتر شريعتي، روحانيت را در آل به سه دسته تقسيم مي آند و سه ماهيت متضاد براي آن قائل 

 !روحانيت پاك، پوك و پليد: است
نظير سّنت زدگي، واپس (گرچه بدليل ويژگي هاي معمول قشر روحاني ) روحانيت پاك(ست دسته نخ

گرايي، بسته انديشي و مطلق انگاري، علم گريزي، عقل ستيزي، موانع ذهني و تعّصب و وابستگي به يك 
يده گرفتن در طول تاريخ اندك و انگشت شمار بوده اند، ولي اين امر نبايد موجب ناد...) ايدئولوژي خاص، و

 .نقش مثبت و تأثير گذار آنان و اجحاف در حّق آّليه آساني گردد آه در اين آسوت قرار دارند
يكي از چهره هاي شاخص اين دسته در تاريخ معاصر ايران آه مي توان از آنها نام برد، شهيد آيت اهللا 

آه استقامت و قدرت روحي فوق مدّرس است آه مبارزه و ايستادگي دليرانه او در برابر استبداد رضاخاني 
 .العاده اي مي طلبيد، از وي شخصيتي استثنايي و بي بديل ساخته است

اّولين و . آيت اهللا سّيد محمود طالقاني نيز از شخصيتهاي آم نظير و پرآوازه اين طيف بشمار مي رود
سيلي زدن در گوش مأمور قديميترين روايتي آه در زمينه مبارزه با استبداد درباره ايشان نقل شده است، 

در . آشف حجاب رضاخان است آه شهامت و جسارت شگرف او را در عنفوان جواني به تصوير مي آشد
 و پس از آن، آمتر ۵٧ساليان بعد، در مبارزات آزاديخواهانه و استقالل طلبانه نهضت مّلي نيز تا به انقالب 

 .ارنامه خود ثبت آرده استروحاني اي نقش چشمگير و مؤّثر مرحوم طالقاني را در آ
از آيات عظام انگجي، ميالني، دماوندي، موسوي جاللي و صدر حاج سّيد جوادي نيز مي توان بعنوان چهره 
هاي برجسته اين طيف از روحانيت نام برد آه پا بپاي مرحوم طالقاني در سنگر مقّدس جبهة مّلي ايران به 

ذّره اي اهمال و » مصّدق بزرگ«ري در راه آرمانهاي پيشوايشان نقش آفريني پرداخته و از فداآاري و جان نثا
استاد محّمد تقي . دريغ نورزيدند و از هر گونه آلودگي، آج سليقگي، تعّصب و واپس گرايي بدور بودند

شريعتي پدر بزرگوار دآتر علي شريعتي نيز از همين دسته روحانيون بود، گرچه به هر دليل، در لباس 
 .مي شدروحانيت ظاهر ن

در سالهاي اخير شايد بتوان از روحاني مبارز، استاد يوسفي اشكوري بعنوان شاخصترين چهره روحانيت پاك 
و متعّهد و روشنفكر نام برد آه در بيان شجاعانه حقايقي آه به مذاق هم لباسانش خوش نمي آمد، و 

بجرم ارتداد، ترويج آفر و -عدام حاآم، تا محكوم شدن به ا» استبداد ديني«ايستادگي پايدارش در برابر 
را بخاطر ) تفسير عهد عتيق(ماجراي ايشان، جمله اي از آتاب تلمود .  پيش رفت-الحاد و توهين به روحانيت

تي و عيسي مسيح در يك دادگاه حقيقي خاخامي بجرم ترويج آفر و بت پرس«: مي آورد آه مي گويد



 !».محكوم به اعدام گرديد) روحانيت يهود(توهين به مقامات شامخ خاخامي 
ولي در ميان همه اين بزرگواران و روحانيت پاك از صدر مشروطه گرفته تا به امروز، شخصيت آيت اهللا سّيد 

باشد و به رضا زنجاني جلوه و درخشندگي خاّص خود را دارد و شايد برجسته ترين و خارق العاده ترين آنها 
دشمني آشتي ناپذير او با دو پديده . زعم نگارنده، نام او بر تارك طيف روحانيت پاك و متعّهد مي درخشد

شوم استبداد و استعمار، ثبات و استقامت خلل ناپذيرش در مبارزه، بردباري و استواري اش در برابر 
رش به مردم، بي پيرايگي و ناماليمات، روشن بيني، خوش فكري و وسعت تظر او، عشق وصف ناپذي

وارستگي اش از قدرت و ثروت، و وفاداريش به ايران و مصّدق، مورد اعتراف همه تاريخ نگاران و معاصران او 
 .اعّم از دوست و دشمن قرار دارد

زنجاني، در دوران جنبش مّلي شدن صنعت نفت با اّتكاي پشتوانه عظيم مردمي خود، به حمايت از 
تر مصّدق برخاست و نقش تعيين آننده اي در تشّكل و سازماندهي روحانيون طرفدار سياستهاي مّلي دآ

ولي نقش اساسي وي در مبارزات نهضت مّلي به فرداي روز آودتاي بدفرجام . نهضت مّلي بر عهده داشت
 .  برمي گردد١٣٣٢ مرداد ٢٨

آتر مصّدق آه مورد تأييد شوروي آمريكايي بر عليه دولت مّلي د-يك يا دو روز پس از وقوع آودتاي انگيسي
نيز قرار داشت و سرآوب شديد و قهرآميز آّليه همكاران و دوستداران مصّدق و طرفداران سياست مّلي و 
غير وابسته، آيت اهللا زنجاني در اقدامي شجاعانه و با هوشمندي و حسن درايتي شگفت انگيز، با بهره 

بر آنها نوشته شده » !نهضت ادامه دارد«ي آوچكي آه جمله گيري از حّداقل امكانات و پخش آردن تراآتها
بود و آنها را در پاآت سيگار خود پنهان ساخته بود، محور تشكيل نهضت مقاومت مّلي ايران شد و به شيوه 

اي باورنكردني توانست بسياري از نيروهاي پراآنده طرفدار راه مصّدق را در يك سازمان وسيع و توانمند ولي 
ارگان اين نهضت بود آه بي پروا و عريان به افشاي » راه مصّدق«نشريه . اهنگ و متشّكل سازدمخفي، هم

 .رژيم آودتا و ماهيت بيگانه ساخته آن مي پرداخت
 حضوري فّعال و مؤّثر ۵٧آيت اهللا زنجاني چندين بار زنداني و تبعيد گرديد و در آّليه تحّوالت منجر به انقالب 

آن شادروان در صدور اعالميه ها و بيانيه هايي آه در اعتراض به روش مستبّدانه . ولي بدون تظاهر داشت
او پس از پيروزي . رژيم شاه منتشر مي شد، مشارآت جّدي داشت و از امضا آنندگان اصلي آنها بود

انقالب، عليرغم سابقه درخشان سياسي و حوزوي، برخالف بسياري از هم لباسانش هيچگاه در صدد 
 با قلبي سرشار از رنج و ١٣۶٢ خود و مطالبه پست و مقام برنيامد و نهايتًا در چهاردهم ديماه مطرح آردن

اندوه بر وضعيت مّلت و ميهنش، ديده از جهان فروبست و تا واپسين لحظات حيات به مسلك و طريقتي آه 
يل وي به مطرح آردن شخص شايد همين فنا در آرمان بودن و عدم تما) ٣. (برگزيده بود، متعّهد و وفادار ماند

خويش بوده است آه موجب شده امروز نسل جوان ما آمتر از آنچه شايسته و بايسته است، از زندگاني و 
و شايد دليل ديگر اين امر، مخفي بودن نهضت مقاومت مّلي . شخصيت آن بزرگمرد آگاهي داشته باشند

دليل سّوم، عدم .  زنجاني بشمار مي رودباشد آه رهبري آن، درخشانترين دوره زندگي سياسي آيت اهللا
 آه در نهضت -اعّم از روحاني يا غير روحاني-تمايل هيئت حاآمه روز به مطرح شدن نام چهره هايي است 

تا جايي آه حّتي براي به فراموشي سپرده شدن نام آيت اهللا طالقاني نيز . مّلي ايران فّعال بوده اند
 .آوشش و جهد فراوان نمودند

يعني همان » روحانيت پوك«ا دو دسته ديگر از روحانيون آه دآتر شريعتي از آنها نام مي برد، يكي و اّم
روحانيت بي محتوا، انزوا طلب و مرتجع بوده است آه همواره مردم را به مشتي الطائالت و اسرائيليات 

تي از غيب دس«مشغول مي داشتند و هميشه بجاي آوشش در محو ظلم و ستم، منتظر بوده اند آه 
و در دوره غيبت امام زمان، تشكيل هر گونه دولت و حكومتي را نامشروع مي » !برون آيد و آاري بكند

دانستند و بر همين اساس بر هملباسان خود آه با انگيزه ديني يا مّلي به مبارزه سياسي برمي خاستند، 
. به اندازه اينها ضربه نديده امحّتي آيت اهللا خميني مي گفت آه من از هيچ گروهي . سخت مي تاختند

تو آه حّب علي تو «: يكي از همينها بود آه در دوران مّلي شدن نفت، در تريبونهاي نماز جمعه جار مي زد
 »!!دلته، نفت مّلي سي چته؟

هستند آه تاريخ نگاران فردا در حّق آنان قضاوتي درخور خواهند داشت و » روحانيت پليد«و دسته ديگر، 
 .و مخّرب آنان را برمال خواهند آردنقش منفي 
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