
  احمدرضا صدري
روزهايي كه بر م�ا مي گذرد، تداعي گر س�الروز 
رحلت عالم عامل و انديش�مند فرزانه، زنده ياد 
حس�يني  س�يدعزالدين  آيت اهلل العظم�ي 
زنجاني اس�ت. هم از اي�ن روي و در نكوداش�ت 
كارنام�ه آن ب�زرگ در عرصه علم و عم�ل و نيز 
حماي�ت مس�تمر از نظ�ام اس�امي و رهب�ري 
معظ�م آن، س�يره او را در آيين�ه رواي�ت تن�ي 
چن�د از معاش�ران بازخوانده اي�م. امي�د آنك�ه 
عم�وم عاق�ه من�دان را، مفي�د و مقب�ول  آيد. 

   
  تاش براي حل دغدغه هاي نسل جوان

آيت اهلل حاج ش��يخ مصطفي اشرفي ش��اهرودي، از 
تحصيل ك��ردگان ح��وزه نجف و از علم��اي كنوني 
ش��هر مش��هد به ش��مار مي رود. وي كه با زنده ياد 
آيت اهلل العظمي س��يدعزالدين حس��يني زنجاني، 
دوستي و مراوده نزديك داش��ت، بارزترين وجه از 
تالش علمي و فرهنگي آن بزرگ را تالش براي حل 
دغدغه هاي نسل جوان و پاسخگويي به پرسش هاي 
آنان مي داند كه از احاطه به دو ساحت علوم عقلي و 
نقلي سرچشمه مي گرفت، چنانكه خود آورده است:

»همواره در تفكر بس��ياري از عالم��ان ديني، بين 
فقه و فلسفه يك جور مس��ابقه وجود داشته است! 
زيرا بخش��ي از مسائل فلس��في، به  نوعي به مسائل 
اعتقادي رب��ط پيدا مي كنند كه بس��ط آن به عهده 
روحانيت و مجامع ديني اس��ت. در گذشته فلسفه، 
از دروس رايج حوزه ها بود و در مقدمه و بسط درس 
خارج هم رايج بود، همچنانكه شمار بزرگان فلسفه و 
كالم هم درگذشته نسبت به امروز بيشتر بود. پدرم 
محضر آقابزرگ حكيم را درك ك��رده بودند و خود 
من هم، در محضر آقا سيدمحمدحس��ين و مرحوم 
ايسي، فلسفه خواندم و منظومه را تا بحث طبيعيات 
از محضر ايش��ان و آقاي ميرزا جواد تهراني استفاده 
كردم، اما متأس��فانه منفي بافي ها درباره گرايش به 
فلس��فه، به قدري ش��دت گرفت كه گرايش به اين 
ش��اخه را معادل باط��ل و كفر گرفتن��د و به همين 
دليل، بزرگاني چون مرحوم آيت اهلل ميالني به اين 
عرصه وارد نمي شدند. لذا فقاهت، منحصر به فروع 
عملي مكلفين شد و ديگر بسياري به فروع اعتقادي 
كاري نداشتند، در حالي  كه فقيه بايد مباحث ديني، 
اعم از اعتقادي و عملي را بداند، به  هر حال فلس��فه 
مهجور شد. ش��هيد آيت اهلل مطهري و اقران ايشان، 
براي رف��ع اين مهجوري��ت، كتاب اصول فلس��فه و 
روش رئاليسم را منتشر كردند كه در عصر خود آثار 
مثبت فراواني داش��ت. مرحوم آيت اهلل زنجاني هم 
اطالعات فلسفي بااليي داش��تند، اما شايد متأثر از 
اين فضا، تمركز خود را روي فقه و اصول گذاش��ته 
بودن��د. كالس ه��اي درس بزرگاني چ��ون آيت اهلل 
زنجاني، حاصل ش��ش دهه تالش علمي است و به 
اين دليل در اين مس��ير، پژوهش ها و بررس��ي هاي 
عميق فردي را با مباحثه هاي علمي قوي با ديگران 
درآميخته اند و بر بس��ياري از شخصيت هاي علمي 
تفوق پيدا كرده اند. بزرگاني چون ايشان، با بيش از 
نيم  قرن جهاد علمي، به واقعيت هايي از علم دست 
پيدا كرده اند و بديهي است كه علم و اطالعات آنان با 
افرادي كه تازه از گرد راه رسيده اند و چيز درستي هم 
از درس هايي كه خوانده اند، درك نكرده اند، خيلي 
تفاوت مي كند. اين دروس، الهي هستند و با دروس 
دانشگاهي فرق دارند. با فراگيري دروس معرفت اهلل 
و دين رس��ول اهلل)ص( و اوصياي آن حضرت، يعني 
ائمه هدي)ع(، تهذيب نفس، الت��زام به تقوا و نهايتاً 

اتصال به بارگاه الهي حاصل مي شود، البته همه اينها، 
مقتضيات خودش��ان را دارند. از س��وي ديگر نطفه 
پاك، لقمه پاك و تربيت پدر و مادر و ديدن اساتيد 
بزرگ و قوي، در ساخته شدن شخصيت افراد مؤثرند. 
غير از اطالعات وسيع علمي، مهم ترين علت جذب 
بسياري از اساتيد و دانشجويان به آن بزرگوار، حسن 
خلق ايشان بود. مرحوم آيت اهلل زنجاني، به مباحث 
روز و مورد عالقه نس��ل جوان به ويژه دانش��جويان، 
اشراف داش��تند كه باعث جاذبه ايشان مي شد، اما 
از هم��ه مهم تر، محب��ت و خوش  اخالقي ايش��ان، 
دلبس��تگي عميقي را نسبت به ايش��ان، در جوانان 

ايجاد مي كرد... .«
  وقتي كسي كه به او سوء قصد كرده بود، براي 

عذرخواهي به نزدش آمد...
حجت االسالم والمسلمين سيدمحمدباقر حسيني 
زنجاني فرزند آيت اهلل سيدعزالدين حسيني زنجاني، 
از سيره علمي و عملي پدر خاطراتي شنيدني دارد. 
وي كه در واپسين دهه هاي حيات آن بزرگ، با وي 
مالزم بوده و مسئوليت بسا برنامه هاي وي را برعهده 
داشت، گزارشي از سيره و برنامه روزانه پدر به دست 
داده كه می تواند در شناخت بيشتر آن دانشور فرزانه، 

مفيد و روشنگر باشد:

»ايش��ان بعد از پيروزي انقالب اس��المي، از سوي 
حض��رت امام ب��ه امامت جمع��ه زنج��ان منصوب 
شدند. در زنجان فردي با تفنگ ژ�3، به جان ايشان 
سوء قصد كرد! چند س��ال بعد كه او پشيمان شد و 
براي عذرخواهي آمد، مرح��وم والد حتي به روي او 
نياوردند و هرگز نخواستند از اين واقعه، براي اثبات و 
كسب عنوان براي خودشان، استفاده  اي ببرند. ايشان 
به آموزه هاي ديني تنها اعتقاد نداشتند، بلكه آنها را 
قلباً تصديق كرد و انصاف��اً در طول زندگي، زحمت 
كشيده و به خود رياضت هاي ش��رعيه فراواني داده 
بودند. ايشان واقعاً روي خودش��ان كار كرده بودند 
و حيات طيبه اي داشتند. هرگاه از موضوعي مكدر 
مي شديم و نزد ايشان ش��كايت مي برديم، آيه اِْدَفْع 
بِالَِّتي ِهي أَْحَسُن يا أَْصلُِحوا ذاَت بَيِنكْم را مي خواندند، 
تا كمترين تكدر يا سوء تعبيري، بين افراد باقي نماند. 
هميشه يك تا دو ساعت قبل از نماز صبح، براي نماز 
شب بيدار مي ش��دند و قنوت هاي مفصلي داشتند. 
ايش��ان اعتقادي به دعاها و اذكاري ك��ه در بعضي 
از ختم ها داده مي ش��د، نداش��تند و مقيد به ادعيه 
مأثوره و از طريق اهل بيت)ع( بودند. ايشان همواره 
به تأمل و تدبر در صحيفه س��جاديه تأكيد داشتند. 
حتي اواخر در دفترشان و در شب هاي چهارشنبه، 
شرح صحيفه سجاديه را تدريس مي كردند. هميشه 
مي گفتند: اين دعاها، مث��ل خود ائمه)ع( مظلومند 
و بايد قرائت و تدريس ش��وند... ايشان همچنين به 
انس با قرآن، تأكيد زيادي داش��تند و بس��ياري از 
سوره هاي قرآن را حفظ بودند و بر خواندن بعضي از 
سوره ها از جمله واقعه، مزمل، يس، نازعات، ذاريات 
و طالق، مداومت داشتند. از امام علي)ع( وارد شده 
اس��ت كه: در طول روز بايد 100 آيه قرآن خوانده 
شود. شب هاي جمعه هم سوره اسرا را مي خواندند و 
مي فرمودند: در مكارم االخالق آمده است هركس بر 
خواندن اين سوره در شب هاي جمعه مداومت داشته 
باشد، نمي ميرد تا امام زمان خود را درك كند و اگر 
هم بميرد، از ياران ام��ام زمان)عج( خواهد بود... در 
يك كالم به اعتقاد بنده، قدر و منزلت واقعي ايشان، 
با توجه به آن سابقه علمي و بزرگاني كه درك كرده 
بودند و سابقه خاندان ايشان - كه بيش از سه قرن از 
مراجع تقليد بودند - واقعاً در مشهد ناشناخته باقي 
ماند. نام جد اعالي ما در كتاب ناسخ التواريخ هست 
كه اهل مجاهدت ديني و اجتماعي بودند و به قتل 
علي محمد باب فت��وا داده بودند. اف��رادي در وادي 
عرفان و انسان هاي متخلقي هستند، اما فرد اكمل و 
اعال كسي است كه مكارم اخالق داشته باشد. همواره 
به طالب ه��م توصيه مي كردن��د: از دقايق عمرتان 
اس��تفاده كنيد... و خودش��ان هم همينطور بودند. 
در تمام عمر شريفشان، ايشان را يا در حال مطالعه 
مي ديديم يا در حال عبادت ي��ا در حال خدمت به 
مردم و تدريس. مقدار كمي از وقتش��ان هم، صرف 

استراحت مي شد... .«
  حضور م�داوم در ميدان مب�ارزات انقاب 

اسامي، در مشهد 
حجت االسالم والمسلمين سيدمحمدرضا حسيني 
آمل��ي، از عالق��ه من��دان و مرتبط��ان ب��ا آيت اهلل 
سيدعزالدين حسيني زنجاني، يكي از وجوه مهم در 
شخصيت آن انديشمند نامور را برخورداري از بينش 
نافذ سياسي و وي را در زمره فعاالن مبارزات منتهي 
به پيروزي انقالب اسالمي در مشهد، قلمداد مي كند. 

وي در تبيين اين مهم مي گويد: 
»نخس��تين بار مرحوم آيت اهلل زنجان��ي )رضوان اهلل 
تعالي علي��ه( را قبل از پيروزي انقالب اس��المي، در 

سيره علمي و عملي زنده ياد آيت اهلل العظمي سيدعزالدين حسيني زنجاني
 در آيينه يادها و يادمان ها

تمامي همت او
 معطوف به تحقق »دنياي ديني« بود

زماني ك��ه به كوچه مس��جد رانندگان مش��هد 
تشريف آوردند و در آنجا تدريس را شروع كردند، 
زيارت كردم. در آن دوره، در درس مرحوم منجي 
ش��ركت مي كردم و به مباحث عقل��ي هم عالقه 
داشتم. ايشان شب ها در منزلشان در همان كوچه 
رانندگان تدريس مي كردند و م��ن با چند تن از 
دوستان به زيارت ايشان رفتم، ولي ديگر تا پس 
از انقالب، توفيق زيارت ايشان دست نداد. پس از 
پيروزي انقالب اس��المي، از زماني كه با مرحوم 
استاد سيدجالل الدين آش��تياني ارتباط پيدا و 
درس و بحث خود را با ايش��ان ش��روع كردم، به 
دليل فضاي حاكم بر حوزه مشهد - كه همچنان 
نيز وجود دارد - اين احساس براي بنده پيش آمد 
كه ضرورت ايجاب مي كند تا كس��اني كه به اين 
رويكرد اعتقاد دارند، با يكديگر اتحاد و انسجامي 
داشته باش��ند. بنده در ايجاد اين انسجام، فعال 
بودم. آيت اهلل زنجاني در ابع��اد مختلف علمي و 
حتي در بعد سياس��ت، بينش دقيقي داش��تند 
و بخش قابل توجهي از آن را مره��ون ارتباط با 
حضرت امام مي دانستند. عالوه بر اين در دوران 
حضور در قم، با شخص ايشان هم رابطه نزديكي 
داشتند. ايشان نقل  فرمودند: در اوايل طلبگي در 
قم، دچار بيماري حصبه مي ش��وند. وقتي امام از 
موضوع باخبر مي شوند، سفارش اكيد براي آوردن 
پزش��ك مي كنند و در برخي از م��وارد، از جمله 
تهيه دارو يا حتي تدارك رختخوابي مناسب براي 
بيمار، متكفل كارهاي ايش��ان مي شوند. امام به 
آيت اهلل زنجاني توجه خاصي داشتند، زيرا ايشان 
بس��يار خوش فكر و فهيم بودند. مرحوم آيت اهلل 
زنجاني هم همواره چه در مشهد چه در زنجان، 
از ام��ام حمايت كامل مي كردند و در س��ال هاي 
1356 و 1357، همواره در ميدان مبارزات بودند 
و حمايت از امام و انقالب را به عنوان يك واجب 
شرعي قلمداد مي كردند. ايش��ان پس از رحلت 
امام همچن��ان به حمايت خود از نظام اس��المي 
و رهبر معظم انقالب ادامه دادند. يكي از تبعات 
حالت مرجع براي مردم داشتن، اين است كه در 
خانه  آن شخصيت ديني و علمي، به روي همه باز 
است و در واقع پناه و امين مردم هستند. اسراري 
را كه زن و شوهرها به هم نمي گويند به يك عالم 
مي گويند، زيرا او را امين مردم مي دانند. چنين 
حسن اعتمادي، بايد حفظ شود و مردم بايد اهل 
علم را بهترين افراد بدانند و اين ميسر نمي شود، 
مگر اينكه رجال دين��ي و روحاني ما، خلق الهي 
داشته باشد و منش��أ ايجاد خلق الهي، پايبندي 
شديد به آموزه هاي ديني اس��ت. احكام، مقدمه 
عمل هس��تند و عمل، نيازمند خلق نيك است. 
مرحوم آيت اهلل زنجاني، حقيقت��اً در برابر مردم 
متواضع و براي آنان، دس��ت كمك كننده بودند. 
به همين دليل هم، محبوبيت بسياري داشتند. 
تشييع پرشور آن بزرگوار در مشهد و مجالسي كه 
به مناسبت رحلت ايشان در سراسر ايران و حتي 

جهان برگزار شد، شاهدي بر اين مدعاست... .«
  او تمايل�ي ب�ه مطرح ك�ردن خوي�ش 

نداشت
حجت االس��الم والمس��لمين س��يدمجتبي 
مع��اون زاده غزن��وي از ش��اگردان آي��ت اهلل 
سيدعزالدين زنجاني، در اشارات ذيل، به عنصر 
زهد در زندگي آن عالم خدوم اشاره برده است. 
به باور وي، همت استاد فارغ از مظاهر و تجليات 
دنيا و تنها معط��وف به ديني تر ك��ردن دنياي 
مردم بود، امري ك��ه مهم ترين هدف يك مروج 

دين است
»ش��خصيت مرحوم آيت اهلل زنجاني )اعلي اهلل 
مقام��ه(، آنگونه كه در بين خ��واص مطرح بود، 
در بين عامه م��ردم نبود. علت ه��م اين بود كه 
خود ايشان، تمايلي به مطرح ش��دن نداشتند. 
اين نكته، رهيافت مناس��بي به شناخت سيره 
و منش ايشان اس��ت. عالوه بر اين، آن بزرگوار 
به رغم اينكه تظاهر به زه��د نمي كردند و حتي 
از نظر ظاهر زندگي، موج��ه و برخوردار به نظر 
مي رسيدند، اما به  واقع براي دنيا و تجليات آن، 
ارزشي قائل نبودند. نحوه خريد يك ساختمان 
كلنگي قديم��ي و تبديل آن به اين س��اختمان 
جدي��د در اواخر عم��ر، كاماًل بيانگ��ر اين نكته 
است كه ايشان، به مظاهر دنيا توجهي نداشتند. 
يك روز قبل از ظهر بود كه طبق معمول، براي 
درس خدمت ايش��ان رفتيم، ديدي��م كه خانه 
كلنگي و دو طبقه ش��ان، س��قف ندارد. در واقع 

بخشي از سقف اتاق ورودي، ريخته بود. ايشان 
به اصرار يكي از دوستان، س��رانجام تصميم به 
بازس��ازي خانه گرفتند و من مي دانم كه براي 
اي��ن كار، وام دريافت كردن��د و نهايتاً هم، هيچ 
دخل و تصرف��ي در مديريت س��اخت اين خانه 
نداشتند. ايش��ان در فاصله اي كه خانه ساخته 
مي شد، در جاي ديگري اقامت كردند و در مدت 
ساخت خانه، فقط يكي دو بار به آنجا سر زدند. 
يكبار من همراهشان بودم و ديدم كه در حياط، 
آجرهاي يك حوض فانتزي را چيده اند. حاج آقا 
دستور دادند آن را خراب كنند و حوض ساده اي 
بسازند و فرمودند: حاضر نيس��تم اعصاب خود 
را خرج اين نوع تش��ريفات كن��م... در مجموع، 
هرگز نديدم ايشان وارد قيل و قال هاي دنيايي 
شوند و نسبت به اينگونه مسائل، بسيار بي اعتنا 
بودند. همواره مي فرمودند: به فرمايش حضرت 
علي)ع(، هميش��ه همتت را مش��غول يك كار 
كن، ابتكار در همت به يك امر واحد است و آن 
چيزي هم ارزش چنين همتي را دارد، توجه به 
خدا و اهل بيت)ع( است و بس... با اينكه هميشه 
يك رجل سياس��ي آگاه بودند، ابداً به اينكه چه 
كساني از منافع دنيوي بهره مند مي شوند، توجه 
نمي كردند. ب��ا اينكه س��ابقه مبارزاتي و زندان 
و تبعيد داش��تند، ذره اي گرفت��ار دنيا نبودند و 
همواره به دنبال احياي دنياي ديني بودند. براي 
احياي دنياداري ديني ب��ه زحمت افتادند، ولي 
هرگز گرفتار مطامع دنيوي نشدند. با اين  همه به 
عنوان يكي از پيشگامان انقالب و تأسيس نظام 
اس��المي، همواره در تظاه��رات 22بهمن، روز 
قدس و... حضور پيدا مي كردند. با ش��نيدن نام 
حضرت زهرا)س( يا حضرت ابا عبداهلل)ع(، اشك 
در چشم شان جمع مي ش��د و هيچ نوشته اي از 
ايشان پيدا نمي كنيد كه در آن توسل به حضرت 
حجت)عج( وجود نداشته باشد. ايشان ذهنشان 
را به كم و زياد دنيا مشغول نمي كردند و تا آخر 

عمر، شئون علمي خود را وا نمي گذاردند... .«
  او با كردار خويش، مخاطب را تحت تأثير 

قرار مي داد
 حجت االسالم والمسلمين علي سائلي، از ديگر 
شاگردان زنده ياد آيت اهلل سيدعزالدين زنجاني 
اس��ت. وي به رغم بهرمندي علمي از آن استاد 
ذوالفنون، بر اين باور اس��ت كه وي ب��ا رفتار و 
اخ��الق خويش، مخاط��ب را تح��ت تأثير قرار 
مي داد. امري ك��ه در روايات وارده از معصومين 

نيز مورد تأكيد قرار گرفته است:
»ايشان با لطف و محبت زيادي به پرسش هاي 
همه، مخصوصاً جوانان پاس��خ مي دادند و حتي 
گاه��ي تلفن مي زدن��د و فرد را به س��بب طرح 
سؤاالت هوشمندانه، مورد تشويق قرار مي دادند. 
اين ويژگي باعث مي شد كه شاگرد، عالقه عميقي 
به ايشان پيدا كند. من از جمله كساني بودم كه 
سر كالس زياد سؤال مي كردم، با اين  همه هيچ 
وقت از ايشان، برخورد تندي نديدم. هرگز نديدم 
كه ايشان در بحث هاي علمي، بخواهند به دليل 
تسلط به موضوعات مختلف، مطلب غيردقيقي را 
اثبات كنند. در 10 سال اول، تقريباً تمام روزهاي 
هفته را در منزل و در مسجد در خدمت ايشان 
بودم و جز خاطرات شيرين و نكات عالي تربيتي 
و مباحث درس��ي حوزوي، چيزي نديدم. بيش 
از قدرت و احاطه فكري و علمي ايشان بر علوم 
مختلف، رفتار و سلوك كم نظيرشان بر شاگرد و 
مخاطب تأثير مي گذاشت. بنده هرگز در رفتار 
ايش��ان، تكلف و تصنع نديدم. هر چه بود، صفا، 
صميميت، خوش خلقي و صبوري بود. شكيبايي 
بي حد و اندازه ايشان، به گونه اي بود كه هرگز از 
اشكاالت و پرسش هاي مكرر ما اظهار خستگي 
نكردند. يكبار ايش��ان در ماه مبارك رمضان، به 
بنده امر فرمودند كه پس از نم��از ظهر و عصر، 
در مسجد ايش��ان منبر بروم. بنده عرض كردم: 
جسارتاً مي پذيرم، به شرط اينكه حضرت عالي 
از يادآوري نكات تكميلي و ارشادات الزم، دريغ 
نفرماييد. نكاتي كه ايش��ان از آي��ات و روايات 
به بنده گوش��زد مي فرمودند، در زمره بهترين 
و عملي ترين درس هايي اس��ت ك��ه در زندگي 
گرفت��ه ام. در اي��ن فرصت كم، نمي ت��وان تمام 
ويژگي هاي علمي ايشان را برشمرد، اما در طي 
سال هاي طوالني كه از محضر ايشان فيض بردم، 
يك نكته را هميش��ه تكرار مي كردند و آن هم، 
مظلوميت ادعيه شيعه بود. ايشان معتقد بودند 
كه يكي از راه هاي درست و مفيد تفسير قرآن، 
درك معارف بلند و ناب تفكر اسالمي، در ادعيه 
شيعه است. بنده اين افتخار را داشتم كه چند 
بار، ايشان را به مدرس��ه علميه جامعه الرضويه 
دعوت كردم. ايشان در اين سخنراني ها، بر اين 
نكته تأكيد داشتند. از سوي ديگر آن بزرگوار، 
با اينكه در فلسفه استاد و صاحب نظر بودند، اما 
هرگز فلسفه را به عنوان قول مطلق نپذيرفتند 
و با تعصب از آن دفاع نكردند. ايش��ان فلس��فه 
تدريس مي كردن��د، اما مش��كالت و انتقادات 
را هم ب��دون موض��ع ويرانگ��ر و تخريبي بيان 
مي كردند. ايشان همواره در پي اصالح و تكميل 
ديدگاه هاي علمي بودند. نسبت به عرفان هم، 
همين موضع را داش��تند و با اينكه بسياري از 
ابيات مثن��وي را حفظ بودن��د و در درس ها يا 
سخنراني ها به تناسب از آنها استفاده مي كردند، 
اما عالقه ايش��ان به عرفان و مخصوصاً مثنوي، 
هرگز موجب نش��د كه موازين علمي و منطقي 
را ناديده بگيرند يا در م��وردي تعصب به خرج 
بدهند. ذهن بس��يار جامع، منطقي و معتدلي 
داشتند و اين روحيه را از دوره طلبگي تمرين و 
با تجربه هاي علمي و عملي تقويت كرده بودند و 
در هر بحثي كه وارد مي شدند، اين ويژگي ها در 

آنها آشكار بود... .«

حجت االس�ام س�يدمحمدباقر 
زنجاني: »ايش�ان بع�د از پيروزي 
انقاب اس�امي، از سوي حضرت 
امام به امامت جمعه زنجان منصوب 
ش�دند. در زنجان فردي با تفنگ 
ژ�3، به جان ايشان سوء قصد كرد. 
چند سال بعد كه او پشيمان شد و 
براي عذرخواهي آمد، مرحوم والد 
حتي ب�ه روي او نياوردن�د و هرگز 
نخواستند از اين واقعه، براي اثبات 
و كس�ب عن�وان براي خودش�ان 
اس�تفاده  اي ببرن�د. ايش�ان قلبًا 
آموزه هاي دين�ي را تصديق كرده 
و انصافًا در ط�ول زندگي، زحمت 
كش�يده و ب�ه خ�ود رياضت هاي 
ش�رعيه فراواني داده بودن�د... .«
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زائر خضرخان اهرمي
 در آيينه يك اثر نو انتشار

نمادي از جنبش 
جنوب ايران

  محمدرضا كائيني
در دفتري كه يكي از 
حلقه هاي مجموعه 
ي  »ش��خصيت ها
مانا«ي انتش��ارات 
س��وره مهر است، 
به زندگ��ي و زمانه 
زائ��ر  ش��ادروان 
خضرخان اهرمي، 
از رهب��ران نام��ور 
جنب��ش جن��وب 
پرداخته شده است. نام خضرخان در اين جنبش، 
بيشتر در حجاب معاصرت با شخصيت هايي چون 
رئيس��علي دلواري مان��ده و درباره آن ت��ا پيش از 
سامان يافتن اين دفتر، پژوهش مبسوط و مستقلي 
صورت نگرفته است. حس��ين هژبريان مؤلف اين 
اثر، در باب چندوچون پژوهش خويش درباره اين 

موضوع، چنين آورده است:
»بيشترين موفقيت واس��موس آلماني، در متحد 
س��اختن خوانين در تنگس��تان رخ داد، جايي كه 
رئيسعلي خان دلواري، شيخ حسين خان چاه كوتاه و 
زائر خضرخان اهرمي، بر سر مبارزه با قواي انگليس و 
بيرون راندن آنان از بوشهر توافق كردند. احساسات 
ضداجنبي اين خوانين و خاطره ناخوش��ايندي كه 
از دخالت ه��اي گاه و بي گاه اين كش��ور در جنوب 
ايران داشتند، آنها را در اين مبارزه مصمم ساخت 
و در ادامه به كازرون سرايت كرد و سپس به مبارزه 
ايل قش��قايي به رهبري صولت الدوله، با انگلستان 
انجاميد. در ميان ش��خصيت هاي مؤثر در جنبش 
جنوب ايران، از جمله رئيسعلي دلواري، شيخ حسين 
چاه كوتاهي، تحقيق مبس��وطي راجع به زائر خضر 
خان اهرمي به چاپ نرسيده اس��ت. اين كوتاهي، 
نگارنده را بر آن داش��ت تا با بررسي مجدد اسناد و 
منابع مرتبط، زندگي اين شخصيت بزرگ را كه تا 
حدودي در سايه ساير س��ران جنبش جنوب واقع 
شده اس��ت، بررس��ي كند. از اطالعات شفاهي كه 
بعدها مكتوب ش��ده اس��ت، مي دانيم وي با توجه 

به موقعيت پدرش، تحصيالت مقدماتي را سپري 
كرده و سپس مانند اكثر اهالي تنگستان، مجذوب 
مهارت هاي رزمي ش��ده اس��ت. پ��س از ورود وي 
به جرگ��ه خوانين منطقه جنوب اي��ران، اطالعات 
بيشتري از وي موجود است و در پرتو اين اطالعات، 
مي توان تا حدودي به ش��خصيت وي پي برد. براي 
بررسي فعاليت هاي زائر خضرخان، دو عرصه بايد در 
نظر گرفته شود: نخست فعاليت هاي اقتصادي كه 
مانند بيشتر خوانين منطقه وي نيز بدان عالقه نشان 
مي داد. زائر خضرخان موفق گرديد از طريق خريد 
و فروش كاالهاي واردات��ي، ثروت فراواني بيندوزد 
كه پش��توانه مناس��بي براي رويكرد سياس��ي اش 
فراهم مي ساخت. دومين عرصه، موضع گيري هاي 
سياسي بود كه از ابتداي ورود زائر خضرخان در زمره 
خوانين جنوب، به برخورد وي با مداخالت سياسي 
بريتانيا انجامي��د. زائرخضرخان به داليل متعدد از 
جمله منش ش��خصي، تأثيرپذيري از روح آزادگي 
و مقاومتي كه در ميان اهالي تنگستان موج مي زد 
و تقاب��ل فعاليت هاي تجاري وي با سياس��ت هاي 
مداخله جويانه بريتانيا، به س��وي مقابله با اقدامات 
اين قدرت استعماري كشيده ش��د و از تبعات آن 

نهراسيد. 
در پژوهش حاضر با بررسي مجدد اسناد و تمركز بر 
اس��نادي كه تاكنون مورد توجه قرار نگرفته است، 
جنبش جنوب از زاويه زندگي زائر خضرخان اهرمي 
واكاوي شده است. رخدادهاي بخش اول كه مربوط 
به دوره قب��ل از مبارزه با قواي متج��اوز بريتانيا در 
جنگ جهاني نخست است و اعتناي چنداني بدان 
نمي ش��د، با بهره گيري از برخي اطالعات بررسي 
شده اس��ت. مبارزات مربوط به جنگ  جهاني اول 
نيز با تمركز بر اقدامات زائر خضرخان ارائه گرديده 
است تا از افتادن به دام تكرار پرهيز گردد. اين روند با 
تالش براي فهم رخدادهاي پس از جنگ و چگونگي 
مرگ زائر خضرخان كه هن��وز ابهاماتي درباره آن 
وجود دارد، ادامه يافته است. نگارنده اميدوار است 
انتشار اين زندگينامه، فتح بابي براي انتشار آثاري 

ديگر باشد كه مكمل كتاب حاضر گردند... .« 

   زنده ياد زائر خضرخان اهرمي

حجت االسام سيدمجتبي معاون زاده: 
»با اينكه يك رجل سياسي آگاه بودند، 
ابداً به اينكه چه كساني از منافع دنيوي 
بهره مند مي شوند، توجه نمي كردند! 
س�ابقه زن�دان و تبعيد داش�تند، اما 
ذره اي گرفتار عناوين و القاب مربوط 
به آن نبودند. براي احي�اي دنياداري 
ديني به زحم�ت افتادن�د، ولي هرگز 
گرفتار مطامع آن نش�دند. با اين  همه 
به عنوان يكي از پيش�گامان انقاب و 
تأسيس نظام اس�امي، همواره از آن 
حمايت و در راهپيمايي هاي 22 بهمن، 
روز قدس و... حضور پيدا مي كردند... .«
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