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می گ�ذرد، تداعی گر 
س�الروز رحلت عالم 
زنده ی�اد  مجاه�د، 
العظم�ی  آی�ت اهلل 
سیدعزالدین حسینی 
زنجانی اس�ت. هم از 
این رو و در نکوداشت 
مکانت علمی و عملی 
آن بزرگ، خاطرات�ی ناگفت�ه از وی را، از زبان یکی از 
شاگردان و معاشرانش به ش�ما تقدیم می داریم. امید 
آنک�ه عالقه من�دان را مفی�د و مقب�ول آی�د.

  
  جامعیت کم مانند علمی

با توجه به ان��س فراوانی که من خدم��ت مرحوم آیت اهلل 
زنجانی )رضوان اهلل تعالی علیه( داشتم، ایشان هم متقاباًل 
لطفی در حق بنده داشتند. محصول این چندین سال زانو 
زدن در محضر ایش��ان، چند نکته اس��ت که خدمت تان 
عرض می کن��م و در حقیقت به نظر بن��ده، ویژگی های 
اصیل این ش��خصیت بود، که مرا به ایشان جذب کرد. در 
درجه اول، جامعیت ایشان در علوم معقول و منقول است. 
آیت اهلل زنجان��ی تقریباً در بس��یاری از حوزه های ادبیات 
عرب، ادبیات فارسی، حوزه حدیث شناسی و رجال، کاماًل 
زیر دس��ت بودند. این جامعیت در حوزه ه��ای گوناگون 
معرفتی، نوعی اعتدال و انسجام را در افکار و اندیشه های 
ایش��ان ایجاد کرده بود. مخاطبانی که با ایشان در تماس 
بودند، احساس می کردند که با شخصیتی روبه رو هستند 
که ضمن تخصص و آشنایی عمیق با آن حوزه معرفتی، 
یکپارچه متأثر از آن حوزه معرفتی نیست. در کنار اینکه 
فیلسوف بودند، فقیه هم بودند و در کنار اینکه فقیه بودند، 
عارف هم بودند. دانایی گسترده و دانش فراگیر آن بزرگوار، 
از ایشان شخصیتی ساخته بود که همه آنچه را که مطرح 
می کردند، در حقیق��ت منظومه ای علم��ی را در اختیار 
مخاطب قرار می دادند و این جامعیت، شخصیت ایشان را 
به اعتدالی دلچسب رسانده بود. به عنوان مثال، وقتی که 
ایشان تفسیر می گفتند، انسان یاد مرحوم عالمه می افتاد! 
وقتی فق��ه می گفتند، انس��ان آیت اهلل بروج��ردی را در 
ذهنش تداعی می کرد! وقتی که فلسفه می گفتند، انسان 
را به یاد امام می انداختند! وقتی که از مسائل اجتماعی و 
سیاسی سخن می گفتند، انسان را به یاد کسانی همچون 
سیدجمال الدین اسدآبادی می انداختند و در عین حال که 
در این حوزه های مختلف تخصص داشتند، این گونه هم 
نبود که برخی از این حوزه ها، تحت الشعاع دیگر حوزه های 
معرفتی قرار بگیرد. این یکی از دالیلی بود که کسانی مانند 
ما، جذب ایشان  می شدیم و احس��اس می کردیم که در 
خدمت شخصیتی ذوالفنون هستیم. شخصیتی که با همه 
دانش  ها آشناست و انسان، در هر حوزه معرفتی می تواند 

از آن استفاده کند. 

  تعادلی معطوف به دانش
وجه دومی که ما در شخصیت ایشان مشاهده می کردیم، 
همان طور که در بخش پیش��ین به اش��اره عرض کردم، 
اعتدال ایش��ان بود. اعتدالی که برگرفته از دانش بود. هر 
چه علم و دانش انس��ان افزوده ش��ود، تعادل شخصیتی 
در انس��ان به وجود می آید و انس��ان را از افراط و تفریط 
نجات می دهد. ایشان هم به لحاظ منش و سیره اخالقی، 
ش��خصیتی معتدل بودند. ما در هیچ مسئله ای، از جمله 
موضع گیری های سیاس��ی، اجتماعی و دینی، در ایشان 
افراط و تفریط نمی دیدیم. در جامه اعتدال می زیستند و 

این برای ما خیلی مهم بود. 
  درآمیختن تواضع علمی و تواضع اخالقی

وجه سومی که برای مخاطبانشان از جمله ما، خیلی جذاب 
بود، تواضع ایشان بود. در عالم کمتر دانشمندی است که 
در او، این دو فروتنی و تواض��ع را ببینیم: تواضع علمی و 
تواضع اخالقی. ایشان در کنار این تواضع، حلم، بردباری و 
سعه صدری کم نظیر داشتند. اجازه می دادند که فرد، هر 
نوع نظر یا اشکالی را که به نظریات ایشان دارد، عنوان کند و 
ایشان متواضعانه پاسخ می دادند. هیچ گاه در درس هایشان 
و در مناقشاتی که شاگردان می کردند، خشمی، عصبانیتی 
و ماللتی در چهره شان دیده نشد. این تواضع موجب  می شد 
که انسان های مختلف، با گرایش  ها و سالیق مختلف، به 
سمت ایشان جذب ش��وند. به خصوص ایشان نسبت به 
جوانان، خیلی متواضعانه برخورد می کردند و اگر جوانی از 
ایشان پرسشی می کرد، دقایق، ساعت  ها و یا حتی روزها، 
وقت می گذاش��تند تا به پرسش او پاس��خ بدهند. ایشان 
معتقد بود کار اصلی، باید معط��وف به جوانان و نوجوانان 
باشد، آنها هستند که آینده جامعه ما را می سازند و دغدغه 
جوانان برای ایشان، بسیار مهم بود. ایشان کاماًل نیازهای 
جوانان را درک می کردند، لذا جوان  ها و نوجوان ها، خیلی 
راحت با ایشان صحبت می کردند، ارتباط برقرار می کردند 
و به ایش��ان عالقه مند  می ش��دند. در دانشکده پزشکی، 
دانشجویی داش��تم که حالت انزوای خاصی داشت و این 
رفتار خاص، مرا مجبور کرد که درباره اش بیشتر تحقیق 
کنم. از ایشان پرسیدم: علت متفاوت بودن شما چیست؟ 
ایشان گفت: » من قبل از این، بهایی بودم و تمام خانواده 
من بهایی هستند اما من مسلمان شدم و لذا بسیار در فشار 
هستم، مرتب نگران و دغدغه مندم، در خانه اجازه ندارم 
نماز بخوانم یا کتابی مذهبی مطالعه کنم، مدام به مقدسات 
من توهین می کنند!« انگیزه این جوان برای مس��لمان 
شدن، بعد از ماجرا هایی که در زندگی او رخ داده بود، تماس 
و ارتباط با آیت اهلل زنجانی و فرزند ایشان آقاسیدمحمدباقر 
زنجانی بود. در حقیقت، از نظر به چهره ملکوتی آیت اهلل 
زنجانی و مشاهده  آن رفتار زیبا و فروتنانه ایشان، به اسالم 
جذب شده بود و این جوان به رغم آن فشار هایی که در حال 
تحمل آن بود، ایمان و عقاید خ��ودش را حفظ می کرد و 
مرتب از آیت اهلل زنجانی الهام می گرفت، که چطور مقاومت 
کند. به خصوص یادم هست که آن حضرت، به این جوان 

تأکید می کردند هیچ گاه وارد بحث های خصومت آمیز با 
پدر و مادرش نشود و با همان مهر و محبت فرزندی، با آنها 
رفتار کند و سعی داشته باشد که موجبات اذیت و ناراحتی 
آنها را ایجاد نکند، تا در خانواده کشمکش و مناقشه ایجاد 
نشود. حتی توصیه می کردند اگر به نمازهای شما حساسند، 
نماز ها را در مسجد بخوانید یا مثالً اگر می خواهید نمازهای 
مستحبی و شبانه بخوانید، آنها را در بستر به جا بیاورید و 
حساسیت ایجاد نکنید! این دانشجو کم کم بزرگ تر شد و 
به رتبه پزشکی رسید و ارتباطش با ما، همچنان برقرار بود. 
فهمیدیم که کامالً بر پدر و مادر،تأثیر گذاشته است و حتی 
توانس��ته بود مادرش را-که مبتال به سرطان گسترده ای 
شده بود و در آستانه مرگ قرار داشت- در آخرین روزهای 
عمرش مس��لمان کند و پس از مرگ هم، با آداب و رسوم 
اسالمی، در یکی از قبرستان های عمومی مسلمان  ها دفن 
نماید. بله، برای من بسیار جالب بود که ایشان، چگونه آن 
جوان را راهنمایی کردند که هم اعتقاداتش را حفظ کند و 
هم وارد رفتارهای خصومت آمیز با پدر و مادرش نشود. این 
نوع رفتار، یادآور نصایحی است که پیامبر اسالم)ص(، به 

مصعب  بن عمیر درباره خانواده اش کردند. 
  هماره در پی دانستنی های نوین

نکته  دیگری که در ایشان دیده  می شد، حالت پویش گری 
و جست وجوگری دائم بود، یعنی ایشان هیچ گاه از آموختن 
خسته نمی شد. همیشه خود را نیازمند دانسته های جدید 
می دانس��ت. ایش��ان بار ها از ما می خواس��تند اگر کتاب 
جدیدی منتش��ر ش��ده، به من خبر بدهید یا برایم تهیه 
کنید، یا اگر کتابی همراه ما بود، ایشان می پرسیدند این 
کتاب چیست؟ و در ادامه، ما را به مطالعه بیشتر تشویق 
می کردند و اگر کتاب هم به بازار آمده بود، می خواستند 
که حتماً برایشان تهیه شود و این برای ما، بسیار جالب بود. 
ما که تا آخرین روز ها در محضرشان بودیم، این خصلت را 
در آن بزرگ می دیدیم. باز من نقل قول می کنم از نوه آن 
عالم جست وجوگر، که مسئولیت مراقبت های پزشکی از 
ایشان را داشت. ایشان می گفت در ایام بیماری منجر به 
رحلت شان، به رغم کسالت سختی که داشتند )سرطان 
بسیار پیشرفته(، هر فرصتی که به دست می آمد، حتی 10 
دقیقه، بالفاصله می گفتند فالن کتاب را برای من بیاورید، 
تا مطالعه کنم! یعنی تا یک روز یا حتی چند ساعت مانده 
به وفاتشان، مرتب مطالعه می کردند. آقای دکتر نوروزی 
نوه ایشان، تعریف می کردند: به دلیل گذاشتن دارو روی 
میزشان، آرایش کتاب هایش��ان به هم خورده بود، ایشان 
هنگامی که متوجه این مسئله ش��دند، اعتراض کردند! 
با اینکه می دانستند چند روزی بیشتر به پایان عمرشان 
نمانده است، اما ترجیح می دادند که همان مدت را هم، ذکر 

بگویند یا مطالعه کنند. 
عالقه ایشان به مطالعه، موجب شده بود که کتابخانه ای 
بسیار غنی نیز داشته باشند، هم در زنجان و هم در مشهد 
و ش��ما در آن، می توانس��تید بس��یاری از کتاب  ها را، در 
زمینه های مختلف پیدا کنید، به ویژه آشنایی عمیق ایشان 

یک نکته جالب، هوش�مندی سیاس�ی 
آیت اهلل زنجانی بود که گاه، برخی احزاب 
و جناح  ه�ا و نی�ز ش�ماری از جمع های 
مختلف سیاس�ی و حتی اپوزیس�یون ، 
می خواستند ایش�ان را تحت تأثیر قرار 
بدهن�د و پاس�خ های خاص�ی بگیرن�د. 
ایش�ان با زیرک�ی و هوش�مندی، ضمن 
اینک�ه موضع گیری نمی کردن�د، حاضر 
نبودند که کس�ی از ش�خصیت محبوب 
ایش�ان، اس�تفاده و برای خواسته های 
سیاس�ی خ�ودش، آن را هزین�ه کن�د 

 ناگفته ها و خاطره هایی از سیره علمی و عملی زنده یاد
آیت اهلل العظمی سیدعزالدین حسینی زنجانی

 نشو و نما در بستر 
عینیت های تاریخ معاصر ایران

»امام خمینی و چالش سنت و مدرنیته « 
در آیینه یک پژوهش نوانتشار

اشارات و تحلیل هایی در 
باب »ایران در فرایند انقالب«

  محمدرضا کائینی
در ش���رایط�ی ک����ه 
رس��انه های معان��د ب��ا 
اندیشه انقالب اسالمی 
از یک سو و نیز پاره ای از 
بریدگان انقالب از سوی 
دیگ��ر، به تخطئ��ه این 
پدیده ش��اخص دوران 
ما مش��غولند، سخن در 
باب ابع��اد و جوانب این 
رخداد بزرگ، بهنگام و راهگشا تواند بود. در اثری که 
هم اینک در معرفی آن سخن می رود، مؤلف سعی 
کرده تا با غور در مفاهیم بنیادین انقالب اسالمی، در 
دو حیطه نظر و عمل، به بازشناسی و بازخوانی این 
رویداد پرداخته و چهره ای واقعی از آن ارائه نماید. 
»ایران در فرایند انقالب « با نظری بر »امام خمینی و 
چالش سنت و مدرنیته«، توسط دکتر سیدمصطفی 
تقوی مقدم تألیف ش��ده و مؤسسه مطالعات تاریخ 
معاصر ایران به نشر آن همت گمارده است. مؤلف در 
دیباچه خویش بر این اثر، در باب پرسش هایی که 
این پژوهش در صدد پاسخگویی به آنهاست، چنین 
آورده اس��ت: »برای تبیین انقالب اسالمی، اصوالً 
نیاز ها و مطالبات بنیادین جامعه ایران در دوره 150 
ساله منتهی به انقالب، که در کشمکش میان جامعه 
ایران و حکومت قاجار و پهلوی، پاسخ خود را نیافته 
و همچنان معوق مانده و پاسخ می طلبیدند، کدام 
بودند و چگونه ش��کل گرفتند؟ جامعه ایران برای 
پاسخ به آنها، چه واکنش  هایی از خود نشان داده و 
چه جریان های فکری سیاسی، بدین منظور شکل 
گرفته و نسخه تجویزی آن جریان  ها برای پاسخ به 
آن نیازها، چه بوده؟ و بین آنها و نظام سیاسی بر سر 
آن مطالبات چه کشمکش  هایی رخ داده است؟ چرا 
آن نسخه  ها و آن کشمکش ها، فرجام مطلوب جامعه 
را نیافتند و آن مطالبات، همچن��ان معوق و بدون 
پاس��خ ماندند؟ مبانی نظ��ری و روش رهبری امام 
خمینی، چه نسبتی با آن نیاز ها و مطالبات داشتند 
و چرا و چگونه به ایجاد انقالب اسالمی و شکل گیری 

نظام جمهوری اسالمی، به عنوان پاسخ به مطالبات 
جامعه انجامید؟ نویسنده در پاسخ به این پرسش ها، 
کتاب » ایران در فرایند انقالب؛ امام خمینی و چالش 

سنت و مدرنیته « را نگاشته است«. 
سیدمصطفی تقوی مقدم در بخش اول کتاب و در 
دو فصل، به چهارچوب نظری موضوع مورد بررسی 
پرداخته است. در فصل اول به عنوان فرد یا جامعه، 
این موضوع را مطرح کرده و در فصل دوم از دیدگاه 
متفکران اسالمی معاصر در این  باره، سخن گفته 
است. در بخش دوم کتاب با عنوان » ایران، از تهدید 
موجودیت تا تأس��یس  جمهوری��ت « چهارچوب 
نظری انقالب مطرح شده است. در فصل اول این 
بخش، ش��کل گیری هویت ملی ایران، رویارویی 
با دنیای جدید، مدرن س��ازی امر سیاست، تغییر 
آرایش سیاس��ی جهان، ظهور نظ��ام بین المللی 
دو قطب��ی، حکومت پهل��وی، مدرنیزاس��یون و 
چالش ها، امام خمینی و چالش های ایران معاصر؛ 
پاسخی متفاوت، شکل گیری اندیشه و شخصیت 
امام خمین��ی)ره(، مبانی معرفت��ی امام خمینی، 
نظریه پردازی سیاس��ی و در فص��ل دیگر همین 
بخش، انقالب؛ روش شناس��ی کنش سیاسی امام 
خمینی، جریان شناسی سیاسی ایران در دهه های 
1340 و 1350ش، راهب��رد ویژه ام��ام خمینی؛ 
بیدارگری عمومی و انقالب، نظام سازی، مدیریت 
جامعه پس��اانقالبی، نرم اف��زار نظام، به س��اختار 
حقوقی موض��وع مورد بررس��ی، مج��ال بحث و 
بررس��ی یافته اند. در بخش آخر کتاب، نویسنده 
نتیجه گی��ری و تحلیل نهایی خ��ود از موضوعات 
مطرح ش��ده را، ارائه ک��رده و به آسیب شناس��ی 
نظریه  ها و دستاورد نظریه مورد پژوهش خویش 
پرداخته است. در این بخش نظریه توهم توطئه، 
توسعه و نوس��ازی، اصالت فرهنگی و ابزارانگاری، 
نقد و ارزیابی شده اس��ت. در مجموع مطالعه این 
اثر برای تاریخ پژوهان انقالب و عالقه مندان به این 

حوزه، مفید و روشنگر تواند بود.

با زبان عربی، آن هم عربی معاصر، نه عربی  هایی که ما 
در کتاب می خوانیم و نه عربی درس��ی، موجب شده 
بود که بتوانند آثار جدید را مطالعه کنند. اندیشه  ها و 
کتاب های نجیب محفوظ تا طه حسین و مجدی- که 
از عربی نویسان معاصر و جدید بودند- کامالً نزد ایشان 
شناخته شده بود. مرتباً برایش��ان، مجالتی از خارج 
و غرب و به ویژه مصر می آمد و آشنایی ش��ان با زبان 
فرانسه، سبب  می ش��د که برخی مطالعات را هم، به 
زبان فرانسه داشته باشند، به خصوص برخی رمان های 
اثرگذار فرانسه، مثل بینوایاِن ویکتور هوگو و دیگران. 

ایشان  همیشه، طالب مطالب علمی نو و تازه بودند. 
  انیس کتاب خدا

نکته دیگری که خیلی برای ما عجیب بود، انس ایشان 
با قرآن بود. در بین بزرگان و اندیش��مندان، این همه 
احاطه و انس با قرآن، بسیار کم است. در زمینه تفسیر 
قرآن، ایشان روش های تازه ای داشتند و به روش خود 
تفسیر می کردند. ایش��ان به خصوص بر واژه شناسی 
در قرآن، تأکید زیادی داش��تند و مقی��د بودند که با 
واژه ها، برخورد اجتهادی داش��ته باشند و در معنای 
برخی از لغات قرآن، اجتهاده��ای منحصر به فردی 
داشتند، که ان شاءا... برخی از برداشت های تفسیری 
ایش��ان در آینده ای نه چندان دور، توسط فرزندشان 
آیت اهلل س��یدمحمد زنجانی- ک��ه در زنجان اقامت 
دارند- منتشر ش��ود و فرهیختگان با روش تفسیری 
ایشان، آشنا شوند. ایشان عالوه بر فقه اللغه و ریشه یابی 
اجتهادی واژه های قرآن، بر تفسیر قرآن به قرآن کاماًل 
تأکید داشتند. نکته دیگر اینکه، سعی می کردند در 
تفسیر آیات قرآن، ش��رایط و واقعیت های زمانه را در 
نظر بگیرند، یعنی ایشان خیلی در بند محدود کردن 
آیات، در شأن نزول نبودند و معتقد بودند که بسیاری 
از این شأن نزول ها،  »قضیه فی واقعه « است و ما باید 
قرآن را به صورت کتابی ک��ه در همه زمان  ها جریان 

دارد، تفسیر کنیم. 
  دلداده دعاهای معصومان)ع(

انس ایشان با ادعیه نیز، خیلی عجیب بود. ایشان اکثر 
دعاهای معصومین را، حفظ بودن��د و به خصوص به 
دعا ها و نکته های » مفتاح الفالح « شیخ بهایی، تأکید 
داش��تند و س��فارش می کردند ما این کتاب را تهیه 
کنیم و دعاهای ای��ن کتاب را، قرائ��ت و در آن تأمل 
کنیم. ایشان بر صحیفه سجادیه، بسیار احاطه داشتند 
و خیلی تحت تأثیر ای��ن دعا ها بودن��د. گاهی اوقات 
می گفتند: »دعاهای امام س��جاد)ع(، شبیه معجزه 
است! « تعبیری داشتند به این مضمون: اگر ائمه ادعا 
می کردند که سخنان ما معجزه است، یا سخنانی است 
که به دیگر کتاب های مقدس پهلو می زند، مخاطب 
پیدا می کردند و مردم این ادعا را، از آنان می پذیرفتند! 
آنها به دلیل تقوا، عصمت و خدامحوری، خودشان را 
در مقابل قرآن بسیار کوچک می شمرند، واالً اگر این 
ادبیات و دانش در نزد کس��انی بود که عصمت، تقوا و 
خدامحوری نداشتند، چه بسا که این ادعیه را با قرآن 
معاوضه می کردند! این نشان از آن دارد که کلمات ائمه  
اطهار)ع(، مخصوصاً ادعیه امام سجاد و سایر ائمه، به 
لحاظ محتوا، به لحاظ ادبیات و به لحاظ قالب، بسیار 
عالی و در اوج اس��ت. حتی خاطرم هست که ایشان، 
بار ها می گفتند از انتقاد هایی که به برخی عرفا دارم، 
این است که آنها برای تربیت شاگردان و مریدانشان، 
اذکاری می دهند و مثالً می گویند  این را 400 بار تکرار 
کن! کاش به جای این گونه تأکید ها و القائات، توصیه 
می کردند دعا بخوانید؛ دعای کمی��ل، دعای ندبه و 
مناجات شعبانیه. خواندن اینها بسیار مؤثر است، هم 

به لحاظ روحی و به لحاظ باروری اندیشه انسان. 
  در حریم تهجد

موضوع دیگر، تهجد و عبادت های شبانه ایشان بود. 
از بعضی از سخنان ایشان، کاماًل برمی آمد که ایشان 
با عبادت های ش��بانه و نماز شب، کاماًل انس داشتند 
و نماز شب ایشان هم طوالنی بود، نه اینکه فقط 11 
رکعت خوانده ش��ود. معموالً در نماز های ش��ب و در 
قنوت هایش��ان، دعاهای خاصی مخصوصاً دعاهای 
منقول صحیفه سجادیه در صاله الیل را، می خواندند. 

ایشان به مناجات های شبانه بسیار ملتزم بودند. 
  پناهنده به شهر شهادت 

موضوع دیگر، انسی اس��ت که با والیت اهل بیت)ع( 
داشتند. ایش��ان به اهل بیت، ارادت، عشق و محبت 
زیادی داش��تند. ایش��ان به این فراز از زیارت جامعه 
خیلی تأکید داشتند و خیلی مباهات می کردند: » و 
آمن من لجا الیک��م « و می فرمودن��د: » همجواری با 
امام رضا)ع(، مصداق همین فراز اس��ت که اگر کسی 
که به ش��ما پناهنده شود، احس��اس امنیت و ایمنی 
می کند.« به رغ��م ناگواری  هایی که برای ایش��ان در 
مشهد وجود داش��ت، از جمله دوری از شهر بزرگی 
مثل زنجان، شهر آبا و اجدادیشان و شهری که پایگاه 

مردمی ش��ان هم بود، همین همجواری ب��ا امام)ع( 
در مشهد، مصائب و مش��کالت را حل می کرد و همه 

موضوعات را تحت الشعاع قرار می داد. 
  رازدان تاریخ معاصر و انقالب اسالمی ایران

نکته دیگری که ب��رای ما جالب ب��ود، آگاهی عمیق 
سیاس��ی، اجتماعی و تاریخی آن بزرگوار بود. یعنی 
ایشان شخصیتی بودند که در کنار دانش های دیگر، 
مطالعات تاریخی عمیقی داشتند. راجع به تاریخ ایران، 
تاریخ اسالم و تاریخ تشیع هم، بسیار گسترده مطالعه 
کرده بودند. تحلیل های ژرفی نسبت به رویدادهای 
تاریخی داشتند و این مطالعات عمیق، موجب  می شد 
که ایش��ان، در متن حوادث اجتماعی قرار بگیرند و 
دغدغه های اجتماعی و سیاسی بسیار پخته ای داشته 
باشند، به خصوص که ایشان با همه وجودشان، انقالب 
اسالمی را درک کرده و آثار عمیق و همه جانبه آن را، 
در تمامی جهان اسالم رصد می کردند. من کمتر کسی 
را مانند ایش��ان، انقالبی دیده ام! چون برخی وقتی از 
انقالب صحبت می کنند، بیشتر نوعی حمایت های 
احساسی از انقالب و نظام اس��المی دارند. ایشان به 
عکس، نگاهی تجربی و آکنده از عقالنیت به انقالب 
داش��تند زیرا تاریخ پر از ظلم و جور و وابستگی ایران 
را، در دوران قاجار و پهلوی، ه��م خوانده بودند و هم 
احس��اس کرده بودند به ویژه که پدر نام��ور و پرآوازه 
ایشان، یکی از مجتهدان و عالمانی بود که به حوادث 
اجتماعی و سیاس��ی، دغدغه مند بودند. به کلی، تبار 
آیت اهلل در زنجان، از قدیم در میدان اجتماع بودند و 
با عینیت های اجتماعی زندگی می کردند. با مبارزاتی 
که در زنجان با فرقه دموکرات داشتند، مبارزات با فرقه 
بهائیت و بعد مب��ارزه در دوره پهلوی. این موضوعات 
موجب شده بود که ایشان، یک انقالبی کاماًل عمیق و 
ریشه ای باشند و ارزش انقالب و تأثیرگذاری آن را، با 

تمام وجود حس می کردند. 
  حامی جدی نظام اسالمی و رهبری

بار ها می گفتند اگر ما در انقالب اسالمی، هزینه  هایی 
جز شهید مطهری و شهید صدر نداشتیم هم، باید به 
خاطر آن دو نفر، انقالب را حفظ و در جهت ارتقای آن 
تالش کنیم. اگر هیچ هزینه ای جز این دو پرداخت 
نمی کردیم، باز هم باید از انق��الب، حمایت ویژه  و 
همچنان برای حفظ آن تالش کنیم! این عمق نگاه 
ایشان، به شخصیت  هایی چون آن دو بزرگوار است، 
که قربانی انقالب شدند. به همین دلیل برای ایشان، 
اصل انقالب مهم تر از حواشی آن بود و لذا در نظرشان، 
چندان مهم نبود که در مسئولیت ها، چه کسی بیاید و 
چه کسی برود، مهم انقالب و دستاورد های آن بود 
که می بایست حفظ بشود. هم از این رو ایشان هم در 
زمان حیات امام خمینی، عمیقاً در راستای حمایت 
از نظام اسالمی حرکت می کردند و بعد از امام هم در 
دوره زعامت حضرت آیت اهلل خامنه ای، کامالً وفادارانه 
و ارادتمندانه از ایشان حمایت می کردند و اساساً به 
رهبری، عالقه خاص��ی داش��تند. در مالقات های 
حضوری که با رهبری داشتند، احساس  می شد که 
این دو شخصیت، چقدر به لحاظ فکری و اندیشگی 
به یکدیگر نزدیک هستند. احساس  ها و دیدگاه های 
مش��ترکی به معارف و عل��وم مختلف داش��تند، از 
مثنوی گرفته تا مباحث دیگر. این هم، ویژگی دیگر 

ایشان بود. 
  بر محمل هوشمندی سیاسی

نکته جالب دیگر، هوش��مندی سیاس��ی ایشان بود 
که گاه، برخ��ی از احزاب و جناح  ها و نیز ش��ماری از 
جمع ه��ای مختلف سیاس��ی و حتی اپوزیس��یون ، 
می خواستند ایشان را تحت تأثیر قرار بدهند و پاسخ 
خاصی بگیرند. ایشان با زیرکی و هوشمندی، ضمن 
اینکه موضع گیری نمی کردند ولی حاضر نبودند که 
کسی از شخصیت محبوب ایشان، اس��تفاده و برای 
خواسته های سیاس��ی خودش، ایشان را هزینه کند. 
لذا همان طور که اشاره کردم، برای ایشان مهم اصل 
انقالب بود، بدون اینکه خودشان را هزینه این گروه  ها 
یا جناح  ها کنند. شخصیت آن بزرگوار، فراجناحی بود 
که بسیار جدی، بر قداست انقالب و ارزش های آن و 

حمایت از جایگاه و خط رهبری، تأکید می کرد. 
  دغدغه مشکالت مردم

دیگر ویژگی بارز ایش��ان، برخورداری از دغدغه های 
اجتماعی بود، یعنی ایش��ان در خانه نمی نشستند، 
که کاری به مسائل مردم نداشته باشند! کاماًل سعی 
می کردند که از راه های مختلف، در جریان مشکالت 
و تنگناهای مردم قرار بگیرند. خوش��بختانه ایشان 
در این ب��اره، اقدامات زی��ادی هم انج��ام می دادند. 
ایش��ان کاماًل به مس��ائل مختلف اجتماع��ی، واقف 
بودند و محبت، عش��ق و عالقه خاص��ی که به مردم 
داشتند، باعث  می شد تا به مش��کالت فرهنگی و به 
خصوص معیش��تی جامعه، بسیار حس��اس باشند 
و تا آنجا که در توانش��ان بود، ت��الش می کردند که 
نیازهای مراجعه کنن��دگان را برط��رف کنند. یادم 
هست گاهی اوقات، از بعضی اطرافیانشان که وضعیت 
مالی خوبی داش��تند، می خواستند مشکالت برخی 
مراجعه کنندگان را حل کنند. گاه��ی هم از اعتبار، 
شخصیت و وجاهت شان، برای برطرف  شدن مشکالت 
استفاده می کردند. گاهی احساس می کردم که برای 
ایشان، سخت است که از ثروتمندی بخواهند که به 
دیگری کمک کند اما این کار را می کردند. به خصوص 
ایشان به مشکالت علما و فضالی حوزه، حساس بودند 
و مثاًل می گفتند آن عالم بیمار، مشکالت مالی دارد و 
گاهی اوقات برای آن شخصیت، پول می فرستادند و 
در مواقعی هم به مقام معظم رهبری می رساندند، که 
برخی از علما به دلیل مناعت طبعی که دارند، اظهار 
درخواس��ت نمی کنند اما نیازمند هستند. من فکر 
می  کنم بعد از این، مقام معظم رهبری برای کمک به 
خانواده های علما و به خصوص به خانواده روحانیونی 
که سرپرست شان را از دست دادند، برنامه ای تنظیم 
کردند. این کار ها جزو باقیات و صالحات است و اسم 
این برنامه هم، اتفاقاً »باقیات صالحات « اس��ت. فکر 
می کنم، این نکات و مسائلی از این قبیل، از ویژگی های 

بارز شخصیت ایشان بود.

آیت اهلل س�ید عزالدین زنجانی هم 
در مقطع حیات امام خمینی، عمیقاً 
در راستای حمایت از نظام اسالمی 
حرک�ت می کردند و ه�م در دوره 
زعامت حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
کام�الً وفاداران�ه و ارادتمندانه از 
و  می کردن�د  حمای�ت  ایش�ان 
اساس�اً به رهبری، عالق�ه خاصی 
داش�تند. در مالقات های حضوری 
که با رهبری داش�تند، احس�اس  
می ش�د ک�ه ای�ن دو ش�خصیت، 
چقدر به لحاظ فکری و اندیش�گی 
ب�ه یکدیگ�ر نزدی�ک هس�تند. 
احساس  ها و دیدگاه های مشترکی 
به معارف و علوم مختلف داشتند...

 بهمن 1357. مدرسه علوی تهران، امام خمینی در 
یکی از دیدارهای عمومی با مردم
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