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طلبه ماه

دیار «زنجان» شهری تاریخی با فرهنگی دیرپاست و مطالعة احوال گذشته و اکنون این دیار از حضور
پررنگ عالمان و روحانیان مجاهد و بیدارزنجانی در فراز و نشیب تاریخ ایران حکایت میکند .حضور
فعاالنه در جنبش مشروطه ،مبارزه با کشف حجاب رضاخانی ،حضور فعال در پیروزی انقالب اسالمی،
تقدیم دهها شهید روحانی ،حضور مراجع بزرگواری چون آیتاهلل شبیری زنجانی همه و همه بر پویایی
حوزههای علمیه این شهر داللت دارد .آنچه درپی میآید ،گرچه بسیار اندک است؛ اما میتواند
گوشههایی از دیروز و امروز حوزة علمیة زنجان را پیش روی شما بگذارد.
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گفتار

حجتاالسالم و المسلمین
اسالمی ،مدیر مدرسة
امام صادق

آشنایی با حوزة علمیة امام صادق زنجان

حوزة علمیة امام صادق زنجان ،یکی از دو حوزة علمیهای است
که در حال حاضر ،تحت برنامههای مرکز مدیریت حوزههای علمیه،
به فعالیت مشغول است و در حدود دویست و اندی طلبه در مقطع
سطحیک(پایههایاولتاششم)آنبهتحصیلاشتغالدارند.استادان
معظمیکهامرتدریسوتربیتطلبههارابرعهدهدارند 25،نفرهستند
که برخی از ایشان از تجربه و سابقة چند دهساله برخوردارند .بناي این
مدرسه بر اساس وقفنامة آن ،به حدود سيصد سال پيش ميرسد.
در سال 1364مورد توجه و اهتمام روحانيان و کمکهای مردمی

تاريخچه
رضا تاران

منتخب
تعداد زیاد
حجرهها ،این امکان
را فراهم میکند تا
طلبههایبیشتری
جذب حوزه شوند،
عالقهمندان برای
ورود به حوزه
بیشترشدهاند،
بهگونهایکه در
آزمون ورودی برای
حوزه ،در اواخر دهة
هفتاد ،نزدیک به
هزار نفر در آزمون
استانی شرکت
میکنند
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اهالیزنجان قرار گرفت .ساختمان حوزه ،دارای سه طبقه و حدود
 60حجرهجهتاسکانطلبههاستوهمچنینامکاناتیهمچون12
س(کالسدرس)،اتاقمشاوره،اتاقاستادان،پایگاهبسیجطلبهها،
َمدر 
صندوق قرضالحسنة جواداالئمه ،کتابخانهای بزرگ با حدود  5هزار
جلد کتاب دارد .کافینتی مجهز به  14دستگاه رایانه نیز در مدرسه
وجود داشته و امکان استفادة پژوهشی از بیش از 50نرمافزار مربوط به
علوم حوزوی و دینی در این کافینت برای طلبهها فراهم شده است.
سالن غذاخوری که استفادة ورزشی نیز دارد ،و آشپزخانه که سرویس

نگاهی به حوزة علمیة زنجان در گذر زمان

شاگردانیکهبهخانهبازگشتند
حوزة علمیة زنجان پیش از انقالب اسالمی،به صورتی پراکنده ،تربیت
طلبههایعلومدینیرابرعهدهداشت،تعدادیازطلبههایعالقهمند
پیشنهاد تدریس درسی را به استادی ارائه کرده و استاد نیز آن کتاب را
برایایشانتدریسمیکرد.ممکنبودتعدادشاگردانیکاستادکمتر
از پنج نفر باشند و البته بودند استادانی که شاگردان بیشتری داشتند.
اطرافحیاطبرخیازمساجد،حجرههاییساختهشدهبودکهبههمراه
یدادوهرمدرسه،مسجدمتولی
مسجد،مدرسةعلمیهایراتشکیلم 
خاص خود را داشت که حجرهها در اختیار او بود و طلبهها برای اقامت
در حجرة مسجد باید با متولی به توافق میرسیدند،برای حمایت از
طلبهها،شهریةمنظمیدرکارنبودوآنهابهسختیروزگارمیگذراندند،
آنها به صورت جزیرهای اداره میشدند و تمرکزی هم در کار نبود .در
زنجان مساجد و مدارس قديمي ،نشانگر وجود مستمر حوزة علميه
و تعلّم علوم ديني در آنهاست .ويژگي اصلي مدارس قديمي زنجان،
اين است كه همة آنها به همراه ساختمان يك مسجد احداث شدهاند؛
به همین دلیل ،مدارس قديمي ،به نام مسجد نيز خوانده ميشدند.
مث ً
ال :مسجد چهلستون ،كه مدرسة چهلستون هم ناميده ميشد.
عالوهبرطلبهها،مردمنيزبههنگامنماز،ازمسجداينمدارساستفاده
ميكردهاند.
مدرسة امام صادق در حدود سال 1260ق به دست فقيه نامدار،
ال علي زنجاني احداث شده و داراي يك مسجد بزرگ با
عالمه آخوند م 
چهل ستون استوار و حدود 11حجرة مسكوني براي طلبهها بوده كه
در سالهاي اخير ،حجرههاي واقع در سمت غربي آن در دو طبقه ،به
سبك جديد بازسازي شده است.
حوزة علمیة زنجان ،با احداث این مدرسه و تدریس عالمه قارپوزآبادی
در آن ،رونق کامل گرفت و افزون بر طلبههای بومی ،طلبههای اردبیل
و خلخال و قفقاز را نیز در خود پذیرفت .بهطوریکه بسیاری از بزرگان
آن نواحی تحصیالت مقدماتی و سطوح را در این حوزهگذرانده و
سپسرهسپارعتباتمقدسهمیشدندکهازآنجملهازمیرزامحسن
مجتهداردبیلی،سی دیونساردبیلی،مرحومفاضلقفقازی(پدرآیتاهلل
العظميفاضللنکرانی)،شیخمحمدباقرخلخالی(مؤلفکتابثعلبیه)
را میتوان نام برد .قارپوزآبادی فقیه بسیار برجسته و بزرگی بوده که
آثار علمیو قلمیارزشمندی چون کتاب صیغالعقود و معدناالسرار
و نظامالفرائ د (دورة کامل فقه استداللی) از او به يادگار مانده است.
چنانکه آخوند مال قربانعلی زنجانی نیز ،یکی از شاگردان و برکات

مکتوبماه


اخبا ر ماه

استاد ماه

او بوده است .
قديمیترينمسجدومدرسهازايننوع«مسجدميرزائيباال»درداخل
بازار واقع است كه تاريخ احداث ساختمان آن به دورههاي پيش از
قاجاريه ميرسد .در كنار این مسجد ،اتاقهاي كوچك برای سكونت
طلبههاساختهشدهاست.
دومين مسجد و مدرسه ،بناي قديمي و وسيعي است كه در مرکز
شهر واقع شده و به نام «مسجد سيد» شهرت يافته است .بخشي از
مغازههايبازارقيصريه،ازموقوفاتاينمسجدبهشمارمیرود.
مسجد و مدرسة ميرزائي پايين ،معروف به آقانجفي و مدرسة
وليعصر ،مسجد و مدرسة خانم نیز از مساجد و مدارس زنجان
محسوب میشود .در آستانة انقالب اسالمی ،مدیریت و امامت مدرسة
ولیعصر با مرحوم حاج سیدهاشم موسوی بود و در قضایای
انقالب ،بزرگترین مرکز انقالبی و دینی در زنجان محسوب میشد.
با درگذشت مرحوم موسوی ،ادارة آن به شورای مدیریت حوزة علمیة
زنجانمحولشد.حجرههایآندردوطبقهبامعماریخاصیساخته
شده و کف مسجد آن بسیار پایینتر از حیاط مدرسه است.
مدرسهومسجدنصراهللخاننیزازمراکزعلمیبسیارمهمزنجانبوده
که به اهتمام امام جمعة محترم زنجان در مساحتی وسیعتر از پیش
بازسازیومدرسةامامصادقنامیدهشدکهمرکزاصلیحوزةعلمیة
فعلیزنجاناست.
بهمنظوراحیایحوزةکهنزنجان،نخستینجلساتدرسال 1359با
حضورتعدادیازعلماومدرسینحوزةعلمیةزنجانتشکیلشدتاسر
و سامانی به حوزه داده شود .هستة اولیة حوزة علمیه در دورة جدید در
مسجد ولیعصر که مرکز انقالب اسالمیدر زنجان است ،تشکیل شد.
از منظر تشکیالتی ،حوزة علمیه زیر نظر واحد نوپای آموزش تبلیغات
اسالمیقرار میگرفت و البته با اشرافت تعدادی از مدرسین که شورای
سرپرستینامیدهمیشد:مرحومبیوکآقاخاتمی،مرحومسی دمجتبی
موسوی ،مصطفی ناصری ،ابوالفضل بهرامپور ،و دونفر از معتمدین:
مرحومحاجابراهیمسنماروحاجاحمدنسیمی.
اما پیشرفت کار با کندی انجام میگرفت .چراکه برخی از مدرسین
و طلبهها تمایلی به تمرکز نداشتند ،شورا از طریق شهریه این تمرکز
را دنبال کرد .مرحوم سید محمود موسوی قافلهباشی مقسم شهریه
امام موافقت کردند تا شهریه را فقط برای طلبههایی بپردازد که تحت
برنامه قرار گیرند ،این تدبیر تا حدی پاسخگو بود و بهمرور تمرکز

پروندهماه

مدرسه ماه
مقصد5

طلبه ماه

هر سه وعده غذای روزانة طلبهها را بر عهده دارد ،از بخشهای دیگر
مدرسههستند.
برنامههای فرهنگی و اخالقی بسیاری در حوزة علمیة امام صادق
برقرار است .برگزاری نماز جماعت ،اجرای سخنرانی کوتاه به وسیلة
طلبهها پس از نماز ظهر ،بررسی و مطالعة برنامهریزی شدة آثار شهید
مطهری ،تحت عنوان دفتر مطالعات آثار شهید مطهری با بیش از
 60نفر عضو ،بررسی و مطالعة کتاب والیت فقیه حضرت آیتاهلل
جوادی آملی به وسیلة طلبههای پایه پنجم و ششم ،برگزاری کالس

آموزش خط تحریری برای طلبههای ورودی ،قرائت روزانة دو صفحه از
قرآن کریم پس از نماز عشاء با حضور قاریان مدرسه ،برگزاری دروس
اخالق ،به صورت جداگانه هر هفته یک جلسه برای هر پایه  ،برگزاری
کالس کامپیوتر با ظرفیت 60کارآموز برای طلبههای مدرسه ،اجرای
ی (کالسهای روش تحقیق و دریافت مقاله از تمام
برنامههای پژوهش 
طلبههای مدرسه ،در هر سال تحصیلی) ،برنامة تصحیح قرائت قرآن،
نماز و دعا و چاپ فصلنامة «طیبات» که معاونت پژوهش حوزه متولی
اینامراست،ازجملهفعالیتهایفرهنگیواخالقیمدرسههستند.

شکل میگرفت .در سال  61حجتاالسالم اشعری مسئول وقت
امور شهرستانهای حوزة علمیة قم ،به زنجان سفر کرد و در مذاکره
با شورای سرپرستی توافق شد که حوزة زنجان زیر نظر حوزة علمیة
قم اداره شود .حوزة علمیة زنجان در دهة شصت با فراز و نشیبهایی
همراه بود ،در این دوره بیشتر طلبهها با پنجم ابتدایی وارد حوزه شدند،
البتهکسانینیزباسیکلوبهندرتبادیپلم.استادانینیزدرایندورهدر
حوزه مشغول تدریس بودند ،کسانی چون :شیخ بیوک خاتمی ،شیخ
تقی خاتمی ،شیخ ابراهیم محمدی اصل ،مرحوم قائمی ،حاج آقای
مصطفوی ،شیخ توکل بیات ،سید ابوطاهر علوی و . ...
از ابتدای دهة هفتاد انسجام برنامهها قدری بهتر میشود ،عالقهمندان
باید حتماً سوم راهنمایی را تمام کرده و در آزمون ورودی شرکت کنند
ومصاحبهشفاهیرانیزپشتسربگذارند.ازسویدیگرمرکزمدیریت
حوزة علمیة قم نیز ،وضعیت بهتری یافته و کنترل بیشتری را اعمال
میکند .امتحانات پایان سال با کیفیت بهتری برگزار میشود .حوزة
علمیة زنجان نیز ساختمان جدیدی را با نام مدرسة امام صادق
تدارک دیده است .امکانات نسبتاً خوب این مدرسه در بهتر شدن
اوضاع مؤثر است .تعداد زیاد حجرهها ،این امکان را فراهم میکند تا
طلبههای بیشتری جذب حوزه شوند ،عالقهمندان برای ورود به حوزه
بیشتر شدهاند ،بهگونهایکه در آزمون ورودی برای حوزه ،در اواخر دهة

هفتاد،نزدیکبههزارنفردرآزموناستانیشرکتمیکنندوحوزهباید
به گزینش اقدام کند و تعداد معدودی را بپذیرد و این مسئله به بهبود
کیفیتکارکمکمیکند.دراواخردهةهفتادتعدادطلبههايمشغول
بهتحصیلدرحوزه،بهدویستنفرمیرسد،طلبههایفارغالتحصیل،
برای ادامة تحصیل به قم مهاجرت میکنند ،اما از اوایل دهة هشتاد با
فعالیت مجدد مدرسة سید ،دروس دورة سطح نیز برگزار میشود و
برخی از طلبهها نیز تحصیالت خود را در زنجان ادامه میدهند .اما
تحوالتسالهایاخیرواستانیشدنمدیریتحوزهها،تغییراتیرادر
حوزةعلمیةزنجانبهجاگذاشتهاست،برخیازطلبههاییکهروزگاری
به عنوان شاگرد،درحوزةزنجاندرسمیخواندند،بهزنجانبرگشتند
تا دین خود را ادا کرده و البته شاهد شروع دورهای جدید در تاریخ حوزة
علمیةزنجانباشند.نکتةمهماینکهمرحومآیتاهللموسوی،امامجمعة
فقید زنجان ،به عنوان متولی حوزة علمیة زنجان در این سالها نقش
موثری ایفا کردند .حوزة زنجان در این سالها به دست اين مدیران اداره
میشد:شیخبیتاهللبیات،شیخابوالفضلمصطفوی،شیخعلیحسنی،
شیخعلیصالحی،شیخسلطانعلیاصحابی،شیخحسنبیاتوشیخ
امیراسالمی.درسالهایاخیرهمایشیباعنوانفارغالتحصیالنحوزة
زنجان برگزار شد .این همایش شاهد حضور شخصیتها و طلبههای
فاضلی بود که حاصل سالها کار علمیو تربیتی این حوزه بودهاند.
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نقش تاریخی روحانیت زنجان از قاجار تا امروز

عصری طالیی در حوزهای کهن

مسجد جامع زنجان به دست یک شاهزادة
قاجاریکهشیفتةآیتاهللسیدمحمدحسینی
زنجانی (جد اعالی آیتاهلل عزالدین زنجانی)
شده بود ،ساخته شد تا مرکز تدریس ،اقامة نماز
و مراجعات مردمیاین مجتهد واالمقام باشد.
اکنون نیز این مسجد در میان مردم زنجان
به مسجد سید شناخته میشود که يادآور جد
اعالی آیتاهلل تبعیدی است .از همان زمان ،این
مسجد به مرکزی بزرگ بدل شد که تأثیرات
مهمیدرتاریخمعاصرگذارد.
اجداد آقا سیدعزالدین در یکی دو قرن گذشته
در همین مسجد به اقامة نماز و موعظه

پرداختهاند .پدر وی ،معروف به امام زنجانی،
در سال  ۱۳۰۴به عنوان نمایندة مردم زنجان
در مجلس مؤسسان ،ضمن مخالفت با انقراض
سلطنت قاجار و تأسیس حکومت پهلوی،
جلسه را ترک کرد .همان جلسهای که مدرس،
مصدق و چند نمایندة دیگر نیز در آن با
سلطنترضاخانپهلویمخالفتکردهبودند.
دوران زعامت آیتاهلل میرزا محمود زنجانی
(امام زنجانی) با سیطرة تودهایها در زنجان و
آذربایجان همزمان بود و یاران جعفر پیشهوری
در حزب دموکرات آذربایجان ،با این مجتهد
بزرگ شهر روابط تیرهای داشتند .همانگونه

که در قضیة کشف حجاب نیز این روحانی
محبوب ،مورد آزار و اذیت دولتمردان رضاشاه
قرار گرفت و به وی فشار آوردند تا به کشف
حجابنزدیکانشتندهد.
در زنجان منزل آقایان علما نیز اغلب مانند یک
َمدرس مورد استفاده بوده است .مث ً
ال منزل
آخوند مال قربانعلی زنجانی ،از روحانیان بزرگ
و مشروعهخواه  -که اکنون در کنار مدرسة
چهلستون به صورت حسینیه درآمده -
نمونة بارز این بیوت است که هم محل درس
حجتاالسالم ،هم محل قضاوت آن مرحوم،
و هم منزل مسکونیش بوده است .مجتهدان

یاد

یادی از فقیه مجاهد ،حضرت آیتاهلل موسوی زنجانی
متولی فقید حوزة علمیة زنجان

بناینوسازیکامامزاده!

منتخب
آیتاهلل موسوی
زنجانی بارها در
جبهه حضور یافت و
خطبههایپرشوری
در حمایت از
رزمندگان ایراد
کرد که همچنان در
یاد و خاطرة بسیاری
از ایثارگران و
رزمندگانزنجانی
باقی مانده است
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آیتاهلل موسوی زنجانی (مشهور به میرآقا)
پس از ترور نافرجام امام جمعه اسبق زنجان،
ی عزالدین حسینی
حضرت آیتاهلل العظم 
زنجانی ،در تابستان  ۱۳۶۱به پیشنهاد و
حمایت جمعی از روحانیون انقالبی زنجان از
سوی امام خمینی به نمایندگی ایشان در
استان و امامت جمعة شهر زنجان منصوب
شد .آن سالها استان قزوین نیز بخشی از
استانزنجانمحسوبمیشد.آیتاهللموسوی
زنجانی زمانی به این منصب برگزیده شد که
دو فرزندش به شهادت رسیده بودند .نخست
در سال ۱۳۵۵محمدمهدی موسوی۲۲ساله و
دانشجویدانشگاهصنعتیشریفدرزندانهای
رژیم شاه به شهادت رسیده و دومین فرزند
شهید ایشان نیز در ۱۷سالگی و در عملیات
آزادسازی خرمشهر به فیض شهادت نایل آمده
بود .بدینترتیب این پدر دو شهید و یک جانباز
که خود از شاگردان نخبة حوزة درسی مرحوم
آیتاهلل سی د محمد داماد بود و از محضر آیتاهلل
العظمیبروجردی ،امام خمینی و عالمه
طباطبائی نیز بهرهها برده بود پس از سالها
فعالیت مذهبی در قم و تهران ،به دستور امام
خمینی عازم زادگاه خویش شد و هدایت
دینی مردم استان زنجان را بر عهده گرفت.
آیتاهلل موسوی زنجانی همچنین از اعضای
مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی بود و از
نخستین دورة خبرگان رهبری تا پایان عمر

مکتوبماه


اخبا ر ماه

خویش ،از نمایندگان این مجلس محسوب
میشد .وارستگی اخالقی ایشان به حدی
بود که حتی استادش عالمه طباطبائی در
نماز جماعت ،به او اقتدا میکرد .آیتاهلل
س و
العظمیشبیری زنجانی که همدر 
همدورهای آن فقیه فقید بوده ،درباره ایشان
گفته است« :در اوایل تحصیل طلبگی که
گاهی با رفقا به بیرون میرفتیم و منجمله از
آقایانی که  -بزرگانی که  -باهم بودیم ،یکی
آقای مطهری بود .گاهی که نماز جماعت
مغربتعطیلبود،میرفتیمگردش.مورداتفاق
تمام ماها ایشان (آیتاهلل موسوی) بود که نماز
جماعت را هم با ایشان میخواندیم ». ...
ایشاندرعیناینکهازدخالتبیجادرامورمردم
خودداری میکرد ،سکوت در برابر انحرافات را
یدانست .ایشان قاطعانه به تخریب
نیز جایز نم 
بنای نوساز یک امامزادة جعلی در مسیر زنجان
– بیجار دستور داد .این بنا به ادعای سازندگان
آن ،مدفن امامزادهای بود که به خواب یکی از
اهالی روستاهای اطراف آمده و از محل دفن
خود در کنار این جاده خبر داده بود.
حضور ایشان در مقام امامت جمعه و مسئولیت
حوزةعلمیةزنجاندرجبهههاینبردحقعلیه
باطل ،نقش کمنظیری در دالوری رزمندگان
زنجانی داشت .درخشش زنجانیها در خطوط
مقدم جبههها زبانزد بود که بیشک حضور
و حمایت بیدریغ مرحوم آیتاهلل موسوی

استاد ماه

پروندهماه

زنجانی ،تأثیر مهمیدر این روند داشت .او بارها
در جبهه حضور یافت و خطبههای پرشوری در
حمایت از رزمندگان ایراد کرد که همچنان در
یاد و خاطرة بسیاری از ایثارگران و رزمندگان
زنجانیباقیماندهاست.
آیتاهلل سید اسماعیل موسوی زنجانی ،امام
جمعة فقید زنجان ،سرانجام پس از بیست
سال عهدهداری زعامت دینی مردم زنجان،
صبح چهارشنبه  ۲۷آذر  ۱۳۸۱هنگام زیارت
مرقد مطهر حضرت ثامناالئمه ،امام رضا
دچار ایست قلبی شد و به رحمت ایزدی
پیوست .پیکرش در شهرهای مشهد ،زنجان
و قم تشییع شد .در مشهد ،حضرت آیتاهلل
ی حسینی زنجانی و در قم حضرت
العظم 
یسی د موسیشبیریزنجانیبر
آیتاهللالعظم 
پیکراینروحانیوارستهنمازخواندند.درزنجان
نیز پس از تشییع کمنظیر ،آیتاهلل سیدجعفر
شبیریزنجانی(برادرآیتاهللالعظمیآقاموسی
شبیری) نماز میت را اقامه کرد.

مدرسه ماه
مقصد5

طلبه ماه

چندی در آن پرورش یافتهاند ،مانند :حضرات
آیاتشیخعبدالکریمزنجانی،حاجسی دمحمود
امام جمعه ،سیداحمد زنجانی (والد آیتاهلل آقا
موسیشبیریزنجانی)،سیدیونساردبیلی.
حلقة درس خارج حجتاالسالم در زنجان
همسنگ جلسات بزرگ درس خارج حوزة
نجف شمرده میشده است .در این اواخر نیز
از منزل مرحوم حاج میرزا عبدالرحیم واسعی،
عم ً
ال به عنوان یک َمدرس استفاده میشد و
ایشان جلسات دروس سطوح و خارج خود را در
همانبیتبرگزارمیکردند.حوزةعلمیةزنجان،
در زمان حکومت رضاخان ،بسیار مورد تهاجم
قرار گرفت و آسیبهای فراوانی به آن وارد شد .
با درگذشت آیتاهلل میرزا محمود زنجانی در
سال  ،۱۳۳۵فرزند ایشان سیدعزالدین که در
حوزههای علمیزنجان ،قم و نجف تحصیل
کرده بود ،به زنجان بازگشت و اقامة نماز جمعه
و زعامت دینی شهر را بر عهده گرفت .با آغاز

نهضت امام خمینی در سال ،۴۲این آیتاهلل
 ۴۲ساله نیز که از شاگردان محبوب امام
بود ،به صف مخالفان رژیم پهلوی پیوست و
بازداشتشد.
تداوم مخالفتهای وی به تبعید هفتسالهاش
به مشهد انجامید و با پیروزی انقالب ،به دستور
امام خمینی به زنجان بازگشت .اما حضور
دوبارة او چندان به درازا نکشید و پس از دو سال
بهمهاجرتدائمیبهمشهدمجبورشد.
هنگامیکه مشغول وضو گرفتن در حیاط
خانهاش بود ،به منظور تهدید ایشان ،هدف
تروریناموفققرارگرفتند.امامجمعةباسابقهو
پرنفوذشهربهترکدائمیزادگاهشوبازگشت
به مشهد مجبور شد .پس از ایشان ،مرحوم
آیتاهلل موسوی زنجانی تولیت حوزة علمیة
زنجان و امامت جمعة شهر را عهدهدار شدند و
بیستسال از عمر خویش را وقف احیای این
حوزةکهنکردند.

گفته میشود در سالهای پیش از تأسیس
حوزة علمیة قم ،دو شهر زنجان و اصفهان ،پس
ازحوزةعلمیةهزارسالةنجف،مرکزتحصیالت
عالی علوم دینی بود .بزرگان و فقیهانی چون
آخوند مال قربانعلی زنجانی (از پیشوایان
مشروعهخواه عصر مشروطه که بیرم ارمنی او
ی سید
را به عراق تبعید کرد ،آیتاهلل العظم 
یسیدموسی
ی(پدرآیتاهللالعظم 
احمدزنجان 
شبیری زنجانی) ،آیتاهلل سیدرضا زنجانی
(رهبر نهضت مقاومت ملی) ،آیتاهلل میرزا
ی (از علمای بزرگ نجف) ،آیتاهلل
باقر زنجان 
ی(امامزنجانیکهمورد
العظمیعبدالکریمزنجان 
احترامبسیاریازدولتمردانکشورهایاسالمی
بود) و استاد رضا روزب ه (همکالسی آیتاهلل
کدانان برجستة
سیدعزالدین زنجانی و از فیزی 
دهة چهل و پنجاه شمسی) برخی از نمونههای
عصرطالییحوزةعلمیةزنجانبودند.
گفتگو

گفتگو با سرکار خانم علیزاده ،مدیر حوزة علمیة الزهرا زنجان

معرفیحوزةعلمیةخواهرانالزهرا
    لطف ًا،دربارةپیشینةعلمیخودتانبفرمایید.

ازسال1362خدمتحجتاالسالمابوالفضلسلیمی،بههمراهسایربانوان
طلبهدروس مقدماتی حوزه را آغاز کردم .این دروس در حلقة علمیکه
ایشان به صورت مکتبخانه در منزلشان برای تربیت دینی برادران و
خواهران طلبه سازمان داده بود برگزار میشد و هنوز با برنامههای تفسیر
قرآن و نهجالبالغه ادامه دارد .عربی آسان مرحوم رضا روزبه ،صمدیه،
مبادیالعربیه و سایر متون کهن را از امام جمعة فقید ،آیتاهلل موسوی
و سایر حجج اسالم تلمذ نمودم .پس از سازمانیابی مرکز مدیریت حوزة
علمیةخواهران،سطحدوراتمامکردهوتاکنوندرحوزةعلمیةالزهراء
زنجانتوفیقخدمتگزاریراداشتهام.

  نظام درسی و علمیحوزة علمیة خواهران زنجان چگونه
است؟چهتعداداستادوطلبهدرحوزةشماتحصیلمیکنند؟

شوق بانوان به امور دینی از خواستههای رهبر انقالب و امام راحل است.
بهطوریکه حوزة علمیة الزهرای زنجان در سال 1370تحت اشراف امام
جمعة فقید زنجان ،آیتاهلل سیداسماعیل موسوی تأسیس شد و از سال
 1375تحتمدیریتحوزههایعلمیةخواهرانکشورقرارگرفت.برنامة
درسی سطح یک و دو در طول ده ترم با  190واحد دروس حوزوی ارایة
میشود که به فارغالتحصیالن این دوره ،مدرک سطح دو اعطا میشود
که در این مدرسه این برنامهها اجرا میگردد .حوزة علمیه الزهرا در
سال  1378به عنوان حوزة نمونة کشوری برگزیده شد و سالهاست
که طلبههای این مدرسه در المپیادهای حوزوی معرفی میشوند .حوزة
علمیةدیگریبهنامنورالزهرا،تحتاشرافآیتاهللسیدمحمدحسینیبا
مدیریتسرکارخانمعلمیفرددرسطحسهحوزه،طلبهپذیرشمیکند.
حدودا ً دویست طلبه در این دو مدرسه به تحصیل مشغولند که سی
استاددرحوزةعلمیةالزهراتدریسمیکنند.حججاسالمسلیمی،علوی،
مصطفویونیزسرکارخانمهاعلمیفرد،سپهریوباقریازاستادانحوزة
علمیة خواهران زنجان هستند .در شهرستانهای مجاور نیز ،مدرسة

علمیة فاطمیة ابهر و الزهرای هیدج قرار دارد که بانوان فرهیختة حوزوی
راتربیتمیکنند.

آیانظامدرسیشما،بهبرنامههایمرکزمدیریتمحدودمیشود؟

خیر.اگرچهتأکیداصلیمدرسهبربرنامةدرسیمنظمیاستوارشدهاست،
اما فضیلتهای دیگر فراموش نشده ،مانند درس اخالق و تفسیر برای
عموم،برگزارینمازجماعت،دعاوقرائتقرآن،برنامةمطالعاتیآثارشهید
مطهری ،بررسی تفسیری آیات قرآن در کالس تدبر در قرآن ،مشاوره به
بانوان طلبه ،برگزاری کالسهای کامپیوتر ،زبان انگلیسی و عربی ،اجرای
برنامههای پژوهشی ،مانند کالس روش تحقیق ،برنامة ورزش و سالمت
و نشریة «مشکوه» که در سال چندین شمارة پیاپی را منشر میکند ،از
برنامههایحوزةعلمیةالزهراهستند.
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