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«عزالدین جــوان سخت بیمار است.
پرونده
ظــاهــرا بــه حصبه مبتال شــده اســت.
پزشکانامابیماریاشرااشتباهتشخیص
میدهند.بیماریآنقدرتشدیدمیشود
که دیگر نمیتواند از جایش برخیزد .امــام(ره) در کالس
درس متوجه میشود که یکی از شاگردانش غایب است.
وقتی به اطالعش میرسانند که شاگردش بیمار است راهی
حجرهاومیشود.خودشآنروزرااینگونهتعریفمیکند:
«وقتی امام(ره) به عیادتم آمدند و دیدند حال مساعدی
ندارم ،دستور دادند رختخواب مرتبی را از منزل
خودشان به حجرهام بیاورند .در آن شرایط گاهی
حتی از درد ،بیحال میشدم .چشمانم را که باز
میکردم،میدیدمامام(ره)باالیسرمننشستهاندوداروهایمرابه
منیادآوریمیکنند»...اینبرشکوتاهیاززندگیمرحومآیتا...
سید عزالدین حسینیزنجانی است .یکی از شخصیتهای
بینظیردورانمعاصرکهسبکزندگیاش
برای جامعه امــروزی ما میتواند الگویی
مناسب از نظر رفتار ،گفتار و منش قرار
بگیرد 24.اردیبهشت،سالروزدرگذشت
سیدعزالدینحسینیزنجانی،فروردین 1299درزنجانمتولدشد.اودرجوانیتحتتربیتپدرش،میرزامحمودحسینی،امامجمعهزنجانمدارجعلمیراطیکردوهمزمان
زبان فرانسوی را آموخت .به سن 20سالگی که رسید به حوزه علمیه قم رفت و در محضر استادانی مانند امام خمینی(ره) ،سید محمد حسین طباطبایی ،آیتا ...بروجردی و
این عالم وارسته است .به همین مناسبت
در پرونده امروز به سراغ چند نفر از افرادی
آیتا...کوهکمرهایپرورشیافتوآنقدرتوجهاستادانشرابهخودجلبکردکهعالمهطباطباییدرمصاحبهایازشاگردش،عزالدینزنجانیاینچنینیادکرد«:مقامعلمی
رفتیم که در بخشی از زندگیشان توفیق
سیدعزالدینبرایمردممجهولاست،ایشانبسیارزحمتکشیدهودارایمراتبعالیعلمیاست».آیتا...زنجانیبعداز 14سالتحصیلدرقمبهنجفرفتامابادرگذشت
ارتباط با این مرجع عالیقدر را داشتهاند
پدرش برای انجام امور مسجد «سید» که نسل اندر نسل در اداره خاندان حسینی بود به زنجان عزیمت کرد .ایشان سال 42و بعد از ماجرای مدرسه فیضیه که امامخمینی(ره)
و از این افراد خواستیم تا از سبک زندگی
دستگیر شد ،به سخنرانی علیه حکومت پهلوی پرداخت و دستگیر شد اما دست از روشنگری مردم برنداشت و در سخنرانی دیگری علیه محمدرضا پهلوی صحبت کرد و
و اندیشههای ناب آیـتا ...سید عزالدین
کمیبعدهمبهمشهدتبعیدشد.آیتا...زنجانیوقتیبهمشهدآمدبهفعالیتهایعلمیوفرهنگیاشادامهدادکهاقامهنمازدرمسجدامامصادق(ع)یکیازآنهابود.مسجد
زنجانی،بیشتربرایمانبگویند.
امامصادق(ع)درخیاباندانشگاهقرارداردوازاینرومحلرفتوآمددانشجویانوقشرجوانبودهوهستبنابراینمرحومزنجانیباگشادهروییبهپرسشهایجواناندراین
مسجدپاسخمیداد.اینفقیهمردمیسرانجامدرسپیدهدم ۲۴اردیبهشت 92درسن ۹۳سالگیدرگذشتامایادشهیچگاهازذهنعالقهمندانبهراهحق،پاکنخواهدشد.

یکی از شاگردان آیت ا ...حسینیزنجانی از ویژگیهای
شخصیتی استادش میگوید

متواضع ،منظم و
خوشمشرب

روایتی کوتاه از  93سال زندگی عزتمندانه

عکس :میثم دهقانی

توگو با حجتاالسالم سید محمدباقر حسینیزنجانی درباره سبک زندگی پدرشان
گف 

خاطرات مدیرکل پژوهشهای اسالمی رسانه از سبک زندگی آیت ا ...زنجانی

پدرم اول عامل بود و بعد واعظ

آداب خاص آیتا ...برای عقد جوانان

حجتاالسالمسیدمحمدباقرزنجانیدرگفتوگوییکهدرادامهمیخوانیدبهگوشههاییازسبکزندگی
ونگرشپدربزرگوارشانبهزندگیاشارهمیکند.
کمی از روشهای تربیتی پدرتان بگویید .ایشان چه نکاتی را برای تربیت بهتر نسل بعدیشان
درنظرداشتند؟
منسوالشمارابایکشعرازسعدیپاسخمیدهمکهخطاببهفردوسیمیگوید«:سخندرصالحاستو
تدبیروخوی/نهدراسبومیدانوچوگانوگوی/توبادشمننفسهمخانهای/چهدربندپیکاربیگانهای»
یعنیتوبادشمنیبهنامنفسهمخانهای.پساولبایدخودترااصالحکنی.پدرماولخودشانرااصالح
کردهبودوبعدبهتربیتفرزندانشاناقدامکرد.آیتا...عزالدینزنجانیبرایمنهمحکمپدرداشتوهم
استاد.یعنیاینجورنبودکهبهدلیلمشغلههاومراجعاتفراوانارتباطمباایشانکمباشد.بلکهزیردست
خودشآموزشدیدمامامندرتماماینمدتحتییککلمهناسزاوبیهودهازایشاننشنیدم.چوناگرچیزی
رابهماتوصیهمیکرد،اولخودشبهآنعملمیکرد.ایشاناولعاملبودوبعدواعظ.
چراارتباطباجواناناینقدربرایپدرتاناهمیتداشتهاست؟
مرحومپدرم،پاسخگوییبهمردمراوظیفهخودمیدانستچونطبقحدیثیکهمیگوید«:زکاتعلمدر
نشر دادن آن است» ایشان معتقد بود ما آدمهای زیادی داریم که باالی منبر میروند و سخنرانی میکنند
امابایدآدمهاییهمباشندکهبهشبهاتپاسخدهندیاافرادیبایدباشندکه
تفسیرقرآنبگویند.خبمخاطباینهاهمبیشترجوانانهستند.همین
جوانانهستندکهشبهاتیبرایشانپیشمیآیدوبایدجواببگیرند.
ازبارزترینخصوصیاتفردیآیتا..کهشماراتحتتاثیرقرارمیداد
همبفرمایید؟
پدرم همیشه برای مردم سرتاپا گوش بود .با اینکه انسان
بزرگ و آگاهی بود اما هیچ وقت نخواست که حرف خودش
را به کرسی بنشاند .در بحث با افــراد اگــر موضوعی
را قانع کننده نمیدید به آرامــی و مالیمت آن را رد
میکرد .او با آن همه مراجعات و مشغلهای که داشت
وقتی به خانه میرسید با ما بــازی میکرد مثال ما
پسرها توپ میآوردیم و اگر پدرمان حال داشت
وارد بازی بچگانه ما میشد .او با این که در انجام
کارها ،مطالعه و زندگی دقیق و جدی بود ارتباط با
بچههایش را فراموش نمیکرد.

حجتاالسالمعلینهاوندیبرایماخراسانیهاچهرهآشناییاست.اوتاهمینچهارسال
پیش به عنوان مدیر کل صداوسیمای استان خراسانرضوی فعالیت میکرد و حاال
مدیرکل پژوهشهای اسالمی رسانه شده است .حجتاالسالم نهاوندی که در اوایل
دوران طلبگیاش با آیتا ...عزالدین حسینیزنجانی آشنا شده بود از ارتباط ایشان با
جوانانمیگوید«:منزلحاجآقاهمیشهمحلرفتوآمدبود؛ همازنظرمراجعاتدینی،
همچهرههایادبیونخبگانیکهازخارجازکشوربهخانهایشانمیآمدندومرحومزنجانی
با توجه به تسلط به زبان فرانسوی به بحث علمی با آنها میپرداخت اما همیشه یکی از
شیرینترین جلسات ایشان جلسات عقد جوانان بود که آداب خاصی داشت .طوری که
حاجآقاعزالدینبعدازاینکهخطبهعقدرامیخواند،توصیههاییبهتازهعروسودامادها
گوشزدوبعدهمکتابیرابهآنهامعرفیمیکردکهمعموالکتاب«آیینزندگی»اثر«دیل
کارنگی»بود.بهنظرمهمینکهیکعالمدینییککتابخارجیبهزوجهایجوانمعرفی
میکند ،نشان دهنده ضمیر روشن و روشنفکری ایشان است .چون مرحوم عزالدین زنجانی به غیر از مطالعه دروس حوزوی و دینی از
زمینههایدیگرهمآگاهبودوآثاربزرگانهرگوشهازجهانرامطالعهمیکرد».
تنها مسئلهای که آیت ا ...را ناراحت میکرد
حجتاالسالمنهاوندیدربارهیکیاززمانهاییکهآیتا...عزالدینواقعاناراحتمیشدند،میگوید«:آیتا...رویمسائلازدواججوانان
بسیارحساسبود.هرموقعبرایایشانازمشکالتجوانانمانندبیکاری،گرانیو...میگفتندکهاینموضوعاتمانعازدواجآنهاشده
استبهشدتآشفتهمیشدوحتیاینمسائلرادردیداربامسئوالنبهتندیمنعکسوانتقادمیکردکهشمابهعنوانمتولیانحاکمیت
وحکومتیککشوراسالمیموظفهستیدکهبهنیازروحیوروانینسلجوانتوجهکنید.تاجاییکهیادممیآیدهیچچیزیحاجآقارا
ناراحتنمیکرداماایشانروینسلجوانحساسبود.اصالروشوسبکایشانبیتفاوتینبودکهبههیچزمینهایورودنکنند».

یکی از معروفترین جملههای آیت ا...حسینی زنجانی که شوکهتان میکند

اگر میسر باشد من هم شلوار لی میپوشم!
مرحوم آیت ا ...زنجانی در تمام طول زندگی خود کوشید تا قشر جوان را به
طرف خود جذب کند .نگاه او حداکثری بود و تالش کرد که حتی جوانهایی
را که رنگ و بوی دینی ندارند به طرف خوبیها بکشاند .در ویدئویی که
احتماال به سالهای آخر عمر این عارف وارسته مرتبط است ،ایشان جملهای
میگوید که حیرت انگیز است .ایشان میگوید« :وقتی به مسجد میرفتم غیر
از جوانها نمیآمدند .بعضی از خوارج (به شوخی ،منظور جوانانی هستند که
ظاهر نامناسبی دارند) به مسجد میآمدند و بعضی افراد میگفتند که این چه
پوششی است؟ من هم در جوابشان گفتم که شلوار مال پوشاندن است .اگر
میسر باشد من هم شلوار لی میپوشم!»

شما میتوانید
این ویدئو
را با اسکن
این کیوآرکد
ببینید.

گفتنی های یک استاد حوزه و دانشگاه از شیوه دینداری آیتا ...زنجانی

سختگیر نبود اما در واجبات جدی بود
حجتاالسالم «وحید قنبریراد» قبل از اینکه شاگرد آیت ا ...زنجانی باشد با پسر کوچک ایشان ارتباط دوستی و همشاگردی داشته
است و حاال چند سال است که مسئولیت دفتر آیتا ...سیدمحمد حسینیزنجانی را بر عهده دارد .ایشان درباره اندیشه و طرز تفکر آیت
ا ...زنجانی میگوید« :ایشان در انجام اعمال عبادی آنچنان سخت گیری نداشت یعنی همچنان که در انجام واجبات جدی بود اما با
متانت با افراد برخورد میکرد .مثال در باره طالق اگر خانمی را میدید که از زندگی با همسرش در آزار و اذیت است ،هیچ وقت تاکید
نداشت که اال و بال باید زندگی با این همسر را ادامه بدهد .البته آیت ا ...هنگام مراجعه زن و شوهرهای ناسازگار ،اول دعوت به سازش
میکرد اما بعد از مدتی اگر میدید توصیههایش بی فایده است ،میگفت که دیگر دلیلی ندارد که هر دو نفر در این زندگی بمانند .این
دید باز و سهلگیری در دین باعث شده بود که آدمهایی با طرز تفکرهای مختلف دور ایشان جمع شوند».
انصاف علمی یک استاد
حجتاالسالم قنبری راد ادامه میدهد« :انصاف علمی آیت ا ...زنجانی بی حد و
مرز بود .ایشان مدام میگفت که مطالب من را نقد کنید و هیچ وقت هم ناراحت
نمیشد .هیچ وقت روی حرفش تعصب نداشت که چون درجه علمیاش باالتر از
همهمان است پس باید حرف ،حرف خودش باشد .ایشان آثار نویسندگان خارجی
و غیر مسلمان را بسیار میخواند و آثار خوب را به دیگران معرفی میکرد .مرحوم
زنجانی به قدری به کتاب عالقه داشت که میگفت هر موقع کتاب خوبی دیدید
برای من هم بخرید .درغیر این صورت کتاب شما مصادره میشود! یک بار منزل
ما تشریف آورد و دو تا کتاب از عالمه حسنزاده آملی روی میز بود .همین که این
دو کتاب را دید ،آنها را برداشت و گفت که قبال با شما شرط کرده بودم ،حاال این
کتابها مال من است!»

حجتاالسالم «سید مجتبی معاون زاده غــزنــوی» ،مدیر
مــدرســه علمیه آیــــتا ...فــاضــل قائمی کــه در ســا لهــای
جوانیاش با دست تقدیر موفق شده است در محضر آیتا...
زنجانی بنشیند .او درباره چگونگی آشناییاش با آیت ا...
زنجانی میگوید « :حدود سال  63 -64بود که توسط یکی
از دوستانم با حاج آقا آشنا شدم .ایشان من را دعوت کرد و
گفت که یک شب بیایید تا با هم به خانه استادم برویم .من
هم قبول کردم و در همان لحظه ورود متوجه شدم که آیت
ا ...برای هرکسی که اولینبار سراغ ایشان میرود ،مناسب
حال فرد مقابلش اشعاری از مولوی را میخوانند بنابراین
ِ
این رفتار ایشان همان اول من را مجذوب خود کرد .آیتا...
زنجانی مــردی حر بــود یعنی عــرف مانع ایشان نمی شد.
آشنایی بسیار زیاد ایشان با مثنوی به همین دلیل بود .چون
بعضی از عرفا مخالف استفاده از اشعار در موضوعات دینی
به خصوص مسائل توحیدی هستند اما این چیزها مانع آن
مرحوم نمیشد».
توجه ویژه آیت ا ...به نظم
وی دربــاره ویژگیهای شاخص شخصیتی مرحوم زنجانی
میگوید« :حاج آقا به شدت منظم بود .روزی که ملبس به
لباس روحانیت شدم ،توصیه کردند که این لباس حرفهای
توست و همیشه باید اتو کرده و تمیز باشد .یادم میآید یک روز
به خانه استاد رسیدم اما ایشان هنوز در راه خانه بودند و بچهها
بازی میکردند و همه جا را به هم ریخته بودند .آنها همینکه
فهمیدند حاج آقا نزدیک خانه است ،با سرعت بساطشان را
جمع کردند و به شکلی منضبط سرکارشان رفتند .همانجا
فهمیدم که ورود و حضور حاج آقا در منزل با آداب خاصی
همراه است».
عالم فرهیختهای که تواضعی مثال زدنی داشت
او ادامه میدهد« :حاج آقا از نظر اجتماعی بسیار متواضع
بودند و با اینکه از سلسله بزرگی بودند اما مثل بقیه مردم
زندگی میکردند .یادم میآید خانمی در منزل حاج آقا حضور
داشت و به همسر ایشان کمک میکرد .آن خانم فرزندی
داشت که از نظر ذهنی و جسمی معلول بود .بیماری او هم
به حدی بود که خیلیها نزدیکش نمیشدند چون حرکات
نافرمی نشان میداد و حتی غذا خوردنش به نحوی چندشآور
بــود .من در مدتی که با حــا جآقــا عزالدین و خانواد هشان
ارتباط داشتم ،متوجه شدم که بیشتر اوقات حتی آن دختر
معلول هم با خانواده حاج آقا سر یک سفره مینشیند و غذا
میخورد .با اینکه حاج آقا عالم بنامی بودند و آداب اجتماعی
فرهیختهتری داشتند اما باز هم این جور نبود که مغرور باشند.
ایشان تواضعی مثال زدنی داشتند».
اهل این بود که بخندد و بخنداند
حجتاالسالم «غزنوی» معتقد است که مرحوم زنجانی در
مخاطب شناسی به شدت موفق بوده است .او میگوید« :آیت
ا ...در معاشرت با مردم کاری نمیکرد که موجب سردی جمع
شود .حتی در جلسات مهمی که شرکت داشت ،کاری میکرد
که گفتوگوها جدی صرف نباشد چون نمیخواست که جمع
از رونق بیفتد .یکی از دوستانم برای من تعریف میکرد که
چندسال پیش ،جمعی از چند کشور اروپایی خدمت حاج آقا
رسیدند و بعد از برخورد با ایشان تعریف میکردند که ما قبال
با علمای دیگری دیدار داشتیم اما هیچ کدامشان به مهربانی
و خوش مشربی شما نبودند .آیت ا ...اهل این بود که بخندد
و بخنداند .این روش آیت ا ...بود و با همین شیوه همه را دور
خودش جمع و کاری کرد که افراد غیر دینی هم به طرفش
جذب شوند .یک بار خود آیت ا ...به شوخی گفت که وقتی
اینجور آدمها به ما مراجعه میکنند حتما با ما سنخیتی دارند
یعنی حتما ما هم مشکلی داریم!»

