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* حفظ دعای کمیل در  ۶روز
در خالل تحصیــل و با پیشــنهاد بعضی از
دوستان شروع به خواندن دعای کمیل کرد .البته
در ابتدا دعــای کمیل را حفظ نبــود ،ولی خود
مــی گوید «پس از اص رار دوســتان ب رای خواندن
دعا در طی یک هفته (از شنبه تا پنج شنبه) این
دعا را حفظ کردم».

مقــدمــه

در مســجد آقا ســید محمود امام (مســجد
عصــاری) اولین دعای کمیل ( ۶۰ســال قبل) را
با حدود هفت هشــت نفر از حفظ خواند .بعد
از مدتی به مســجد ســام که مرحوم آقا شــیخ
اسماعیل پشمی در آن نماز می خواندند ،رفت.
کم کم عدد پنج شــش نفر اولیه رسید به اینکه
تمام شبســتان و فضای خارج آن پر از جمعیت
می شد.
بعد از مدتی حاج شــیخ مهــدی را به تخت
پوالد دعوت کردند و آنجا در تکیه کوهی و تکیه
ملک شــروع به برگ زاری م راسم دعا کرد و کم کم
به جایی رسید که چندین ه زار نفر در نیمه های
شب جمعه در این م راسم شرکت می کردند .

(گوشه ای از زندگینامه و فعالیت ها )

حجة االســام والمســلمین حاج شیخ مهدی
مظاهری اولیــن چهره مانــدگار تبلیغ اصفهان،
در ســال  ۱۳۱۰ه .ش در یک خانواده روحانی ساده
زیســت چشم به دنیا گشود .مهدی اوالد آخر پدر
بود.
* ورود به حوزه و اساتید
ورود مرحوم مظاهری بــه تحصیالت حوزوی
در ســال  ۱۳۲۰بود ،در خصوص اساتید آن مرحوم
می توان به اختصــار به مرحوم آیت الله حاج آقا
احمد مقدس که یکی از اســاتید بسیار ارزشمند
مخصوصا در صــرف و نحو بود ،مرحوم آیت الله
حاج آقا حسن مدرس ،مرحوم حاج شیخ محمد
حسن نجف آبادی و مرحوم آیت الله حاج شیخ
عباسعلی ادیب در اصفهان اشاره کرد .همچنین
آیت الله مشــکینی و آیت الله سلطانی از جمله
اســاتید آن مرحوم در قم به شمار می آیند .ایشان

بعد از انقالب م راسم دعای کمیل را به مسجد
جامع اصفهــان انتقال داد کــه همچنان پس از
سال ها ادامه دارد.
مرحوم مظاهری در اثر اص رار دوستان از حدود
 ۵۷ســال پیش نیز دعای ابوحمزه را شــروع کرد.
3

ح

اج
 6زم ـ
 139سـت

ـ ان

پس از بازگشــت به اصفهان از محضر آیت الله
شهید شمس آبادی استفاده کرد.
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اولین جلسه ای که برگ زار شد ،با جمعیت کمتر
از  ۱۰نفر شــروع شــد که بعدها به هــزاران نفر
رسید.
* تحول معنوی جوانان
آن مرحوم در مصاحبه ایــن چنین می گوید:
«آن زمان خواندن دعای کمیل مرســوم بود و اف راد
زیادی بودند که در شــهر اصفهان م راسم دعا را
برگ زار می کردند .
دعــای ابوحمزه هــم در ماه مبــارک رمضان
بصورت محــدود ،مثال هفته ای یــک یا دو بار
برگ زار می شد ،ولی ما شروع کردیم هر  ۳۰شب
ماه رمضان م راســم دعا را برگ زار می کردیم و هر
شب همه دعا خوانده می شد و جلسات ،بسیار
معنوی برگ زار می شد.
بســیاری از اف راد بودند که در این جلســات
مســیر زندگیشان عوض شــد و متحول شدند.
مثال اول انقالب یک جوان نامه ای به من داد که
ما چند جوان هستیم که کمونیست شده بودیم و
بصورت اتفاقی به جلسات دعای شما آمده و از
مسیر غلطمان دست برداشتیم .بسیاری از اف راد
بودند که دچار انح رافــات فکری ،اخالقی و …
شــده بودند و به فیض جلسات دعا به راه راست
هدایت شدند».

انجمن خیریه مددکاری امام زمان؟جع؟ ،موسســه
خیریه ابابصیر اصفهان و بنیاد خیریه آالء  ،فعالیت
های گوناگون در زمینه نشر و ترویج معارف دینی و
مبارزه با رژیم طاغوت و تحمل زندان ب رای پیروزی
انقالب اســامی از جمله فعالیــت های این چهره
ماندگار تبلیغ به شمار می رود.
* معرفی به عنوان چهره ماندگار تبلیغ
مرحوم حجة االســام والمســلمین حاج شــیخ
مهدی مظاهری ،در ســال  ۱۳۸۹به دلیل مجاهدت
هــای تبلیغــی و ترویج معارف اهــل بیت؟مهع؟ به
عنوان «چهره مانــدگار تبلیغ» در اســتان اصفهان
معرفی و مورد تجلیل ق رار گرفت.
این عالم خدوم س راانجام پس از عمری مجاهدت
تبلیغی ،شــامگاه پنج شــنبه  ۲۱دی ماه  ،۱۳۹۶در
یکی از بیمارستان های اصفهان دعوت حق را لبیک
گفت و به دیار باقی شتافت.

* فعالیت ها
برگ زاری دعاهای کمیل و ابوحمزه ثمالی چند
ده ه زار نفری در طول حدود  ۶۰ســال ،تأسیس
دانشگاه ق رآن و معارف اســامی ،تأسیس ستاد
اقامه نماز اســتان اصفهان ،مؤســس دارالق رآن
الکریم اســتان اصفهان ،تالش ب رای تأســیس
4

پای منبر حاج آقا طیب

حاج آقای طیب اصفهانی؛ صاحب تفســیر اطیب البیان
در همسایگی ما سکونت داشــتند و مسجد ایشان که به
نام مســجد طیب م یگفتند هم نزدیک منزل ما بود .پدر
همیشــه به بچ هها توصیه م یکردند که پای منبر ایشــان
برویــم و م یگفتند" :بچ هها بروید پــای منبر آقای طیب.
من م یدانم ایشــان چه گوهر گ ران بهایی اســت و چه مرد
بزرگی اســت .از نمازشان اســتفاده کنید از منبرشان بهره
ببرید.
در آن زمان تحصیل هم به صورت مکتب بود و هم مدرسه
دولتی و من تحصیالت ابتدایی را در دبســتان اقدسیه که
یک دبســتان دولتی بود به پایان رســاندم و پس از آن وارد
حوزه شدم.

زنــدݡگــݡینــام ــه
به زبان حضرت حجةاالسالم والمسلمین
حاج شیخ مهدی مظاهری
بر اســاس آنچه در شناســنامه من ذکر شده است در سال
 1310در خانه یک روحانی ساده زیست و متدین که عموم
مردم اصفهان در آن زمان ،ایشــان را به نیکی یاد م یکردند
به نام شیخ محمد حسین کرونی به دنیا آمدم.

وحیدی که هیچ حمیدی هم نمیشوی

پــدر از علمای زمان خــود بودنــد و در اصفهان تدریس
م یکردند،هم امام جماعــت بودند و هم گاهی ب رای مردم
سخن رانی م یکردند.
از علمای زمان پدر م یتوانم به شیخ سید مهدی درچ های،
شــیخ ســید محمد باقر درچــهای ،شــیخ محمد رضا
نجفــی ،حاج آقا رحیم ارباب ،آیــت الله طیب؛ صاحب
تفســیر اطیب البیان ،آیت الله دهکردی و آیت الله حاج
آقاحســین خادمی اصفهانی اشاره کنم ،که مرحوم پدر با
حــاج آقا رحیم ارباب که از علمــای بزرگ اصفهان در آن
زمان بودند ،دوستی صمیمی داشتند.
جد پدریم مرحوم شــیخ مالمیرزا یکــی از اوتاد و علمای
خوب منطقه کرون بودند.

یادم هســت زمان تحصیل در دبســتان خیلی به مباحث
حوزوی عالقه داشتم و ســعی م یکردم پای منابر بزرگان
مثال یک دورهای آیت الله وحید خ راسانی
حاضر شــومً .
را از نجــف دعــوت کــرده بودند بــه اصفهان و ایشــان
در مســجد ســید منبر م یرفتند .آن زمــان بلندگو و این
حرفهــا نبود ،فقط آقــای آیت الله وحید م ینشســتند
روی منبر و صحبت م یکردند .ب رای همین وقتی تشــهد
رکعت چهارم خوانده م یشد بعض یها نمازشان را ف رادی
م یکردند و م یرفتند پای منبر که صدای ایشــان را بهتر
بشــنوند .من هم که آن زمان دبســتان بودم ،م یرفتم پای
منبر آیت الله وحید ،یک لذتی م یبردم از منبر ایشــان.
وقتی منبر ایشــان تمام م یشد و  م یرسیدم مدرسه ،یک
ساعت از مدرسه گذشته بود .یک بار ،یک معلم داشتیم
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عموی من مرحوم حاج میرزا حســن شریعتی از شاگردان
ارزشــمند میرزا هاشم خوانســاری (ب رادر آیت الله میرزا
محمــد باقر؛ صاحــب روضات) بودند و از ایشــان اجازه
اجتهاد داشــتند که در اصفهان تحصیل کــرده و بعد در
کرون مقیم شدند.
مــا چهار بــرادر بودیم و ســه خواهر که مــن فرزند آخر
خانواده بودم.
بــرادر اول و بزرگتر به نــام حاج آقا مرتضــی در کارخانه
صنایع ،منشــی (نویســنده) بودند و ب رادر دیگر حاج آقا
محمد هم مغازه ســاعت فروشی داشــتند و یکی دیگر از
ب رادرانم حاج آقا رضای مظاهــری که اهل منبر و مح راب
بودند.
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به نام شیخ حسین
ادیــب؛ معلــم
ریاضــی بــود ،من
را که دیــد ،گفت:
کجا بودی؟ ،گفتم:
پای منبر آیت الله
وحیــد بــودم .یک
دان شآمــوز درس
خوانی داشــتیم به
اســم حمیدی .این
آقــای ادیب گفت:
تو وحیدی که هیچی حمیدی هم نم یشــوی آقا بیخود
نرو بشــین پای منبر ایشان بیا سر کالس .گفتم :من دلم
م یخواهــد منبر ایشــان را گوش بدهم و بعد بیایم ســر
کالس .بعد ایشــان من را تنبیه کرد که چ را مدرسه را ترک
م یکنی و م یروی پای منبر آقای وحید.

هجرت به قم
بعد هم رفتم قم ،دو ،ســه ســال هم قم بودم و از درس آیت
الله مشکینی و آیت الله سلطانی بهره بردم .سپس دوباره به
اصفهان برگشتم و در مدرسه سرو مشغول تحصیل شدم از
محضر آیت الله شهید شمس آبادی استفاده کردم.
در خالل تحصیل چون دوســت داشــتم منبر بروم و تبلیغ
کنم و به لطف خدا صدا و تــوان حرف زدنم هم خوب بود،
مشغول تبلیغ شدم .مردم هم عجیب من را مورد عالقه خود
ق رار دادند.

دعای کمیل

با پیشــنهاد بعضی از دوســتان شــروع به خواندن دعای
کمیــل کردم .البته من دعای کمیل را حفظ نداشــتم ولی
پس از اص رار دوســتان ب رای خواندن دعا ،در طی یک هفته
(از شنبه تا پنجشنبه) این دعا را حفظ کردم.

اصرار پدر و انکار اطرافیان

در مسجد آقا ســید محمود امام (مسجد عصاری) اولین
دعــای کمیل را از حفظ خواندم ( ۶۰ســال قبل) با حدود
هفت هشــت نفر .بعد از مدتی به مسجد سالم که مرحوم
آقا شیخ اسماعیل پشمی نماز م یخواندند رفتم.
کــم کم عدد پنج شــش نفر اولیه رســید بــه اینکه تمام
شبستان و فضای خارج شبســتان پر از جمعیت م یشد.
بعد از مدتــی م را به تخت پوالد دعــوت کردند و آنجا در
تکیه کوهی و تکیه ملک شــروع به برگزاری م راســم دعا
کردیــم و کم کــم جمعیت به جایی رســید کــه چندین
هزار نفر در نیم ههای شــب جمعه در این م راسم شرکت
م یکردنــد .البتــه اصفهــان آن روز یک دهــم جمعیت
کنونی را نداشت.نه تنها از شــهر اصفهان ،بلکه از دیگر
شــهرهای مجاور مانند نجف آباد ،خوراســگان ،خمینی
شهر ،شهرضا و … نیز جمعیت ب رای م راسم دعای کمیل
م یآمدنــد .دعای کمیل از دو ســاعت مانده به اذان صبح
شروع م یشد ۴۵ ،دقیقه منبر م یرفتم و بعد از آن به مدت
یک ســاعت و پانزده دقیقه دعای کمیل طول م یکشــید.
عمــوم پیرمردان که اآلن به من م یرســند ،می گویند ما از
مریــدان دعای کمیل بودیم .غالب مســئوالن از کســانی
هستند که از دعای کمیل استفاده م یکردند.

خوب من نیــز از همین منابر عالقمند شــدم تا روحانی
شوم .پدرم هم عالقه داشت ما روحانی شویم ،ولی برخی
نزدیکان به خاطر مشکالت آن زمان ،موافق این کار نبودند
و م یگفتنــد « :توانــش را ندارد ،ولی پــدرم م یگفت من
دوســت دارم که این بچه نوکر امام حســین ؟ع؟ بشود و
خدا توان م یدهد»  .اص رار زیادی داشت که طلبه شوم و به
تحصیل مشغول شوم  .اینکه در نهایت منبری شوم ،و لذا
با اص رار پدرم طلبه شدم و در مدرسه میرزا حسین (جنب
مسجد سید) مشغول تحصیل شدم.
البته من هم دوســت داشتم که طلبه باشــم و راه پدرم را
ادامه بدهم کما اینکه این بندهزاده ما نیز عالق همند شــد و
در این مسیر قدم گذاشت.
در حوزه اصفهان از درس مرحــوم آیت الله احمد مقدس
که خیلی با ســواد بودند در ادبیات ،بهره بردم .ایشان سه
رشــته صرف و نحو ،معانی و بیــان را تدریس م یکردند.
شــاگردان آقای احمد مقدس از بهترین شاگردان آن زمان
بودند .ایشان در مسجد میرزا باقر تدریس م یکردند.
البتــه از تدریس مرحوم آیت الله حاج آقا حســن مدرس
که اکنــون جنب مرحوم عالمه مجلســی دفن هســتند،
مرحوم حاج شیخ محمد حسن نجف آبادی که از علمای
ارزشــمند و بزرگان بودنــد ،مرحوم آیت الله حاج شــیخ
عباسعلی ادیب نیز کسب علم کردم.

تشیع و دفن پیکر آیت الله اشرفی

وقتی مردم پیکرشــهید آیــت الله اشــرفی اصفهانی را در
مســیر قهدریجان پیــدا کردند ،یک جمعیت فــراوان و با

6

آغاز فعالیتهای خیر
من هم در اصفهان هم در شهرهای مجاور مثل خمینی شهر
و نجــف آباد و جاهــای دیگر منبر م یرفتــم و در کنار منبر

7

ح

اج
 6زم ـ
 139سـت

ـ ان

کارهــای دیگر فرهنگی خدماتی انجام م یدادم مثال ما در
شــکوه پیکر ایشــان را تشــییع کردند .چون آیت الله اشرفی
کنار منبر رفتن یک تشکیالتی بنام انجمن مددکاری امام
اصفهانــی مورد عالقه مردم بودند ،ایشــان را آوردند در همین
زمــان که چندین هزار یتیم را تحت پوشــش ق رار م یدهد
تکیه کوهــی ،در همین جایی که من دعای کمیل م یخواندم.
را راه انــدازی کردیــم .خوب ما از مردم پــول م یگرفتیم و
از من اجازه خواستند که اجازه م یدهید آقا را اینجا دفن کنیم.
این انجمن را درســت کردیم .غیــر از انجمن مدد کاری،
من هم گفتم« :چون به آقا ارادت دارم اشــکالی نیست» آقا رو
صنــدوق جهیزیه صاحــب الزمان را درســت کردیم ب رای
در همانجــای تکیه ملک یا کوهی و جای منبر ما دفن کردند.
کمک بــه نیازمنــدان در جهیزیــه و همچنیــن کارهای
بعدها پیکر آیت الله شــمس آبــادی را در همان نزدیکی دفن
دیگری مانند ساخت مســجد ،مساجد و
کردند و بعدها جمعی از مسئولین بزرگ سپاه
مدرســه را با کمک مردم انجــام دادیم ،که
که در جبه هها به شهادت رسیدند را در همین
بعد از مدتی م را
مورد اســتقبال مردم ق رار گرفت .این کارها
مکان دفن کردند.
پوالد
تخت
به
بحمدالله بخوبی هنــوز ادامه دارد .تا این
اواخــر که ما دارالقــرآن را راه اندازی کردیم
دعوت کردند و آنجا
آغاز دعای ابوحمزه
دارالقرآن هم در اصفهان  150شــعبه دارد و
در تکیه کوهی و
بعد از انقالب دعا را به مســجد جامع انتقال
هم در خارج از اصفهان  150شــعبه دارد و
دعا
دادیم و قریب به  ۳۰ســال اســت که این
شروع
ملک
تکیه
خیلی مفید اســت ب رای مردم و انس مردم
دراین مسجد ادامه دارد .در اثر اص رار دوستان
به برگ زاری م راسم
با قرآن .غیر از اینها دانشــکده علوم قرآن را
از حدود  ۵۷ســال پیش دعای ابوحمزه را نیز
درســت کردیم که الحمداللــه مورد عالقه
شــروع کردیم .اولین جلس های که برگزار شد ،دعا کردیم و کم کم
مردم ق رار گرفت.
به جایی رسید که
جمعیت زیــر  ۱۰نفر بود .آن زمــان خواندن
دعای کمیل مرســوم بود و اف راد زیادی بودند
چندین ه زار نفر
***
که در شــهر اصفهان م راســم دعــا را برگزار
در نیم ههای شب
م یکردند .دعای ابوحمزه هــم در ماه مبارک
ســرانجام دفتــر زندگــی حجة االســام
رمضان بــه صورت محدود ،مثال هفت های یک جمعه در این م راسم
مظاهــری ،بیســت و دوم دی مــاه پس از
یا دو بار برگزار م یشــد؛ ولی ما شروع کردیم
شرکت م یکردند.
بستری در بیمارســتان به علت بیماری و
هر  ۳۰شــب ماه رمضان م راسم دعا را برگزار
کهولت سن ،بسته شد.
م یکردیــم و هر شــب هم هی دعــا خوانده
مجموعه ابابصیر ،مرکــز ام اس ،انجمن
بسیاری
شد.
ی
م
م یشد و جلســات ،بســیار معنوی برگزار
صرع و بســیاری دیگــر از مراکز خیریــه همچون بنیاد
از اف راد بودند که در این جلســات مســیر زندگیشــان عوض
خیریه راهبری آالء به همت و راهنمای یهای ایشان شکل
شــد و متحول شــدند .مثال اول انقالب یک جوان نام های به
گرفته است.
من داد که ما چند جوان هســتیم که کمونیســت شده بودیم
و به صورت اتفاقی به جلســات دعای شــما آمده و از مسیر
غلطمان دست برداشــتیم .بســیاری از اف راد بودند که دچار
انح رافات فکری ،اخالقی و … شده بودند و به فیض جلسات
دعا به راه راســت هدایت شدند .بعد از مدتی در مسیر انجام
امور خیــر ب رای نیازمندان ،بیماران ،نابینایان و … نیز افتادیم
که همه از برکات دعا بود.
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مـراجـع عـظـام تـقـلیـد
و مسئولین نظام
متعـال ب رای ایشـان عـلو درجات و همجواری با ائمه اطهار
؟ع؟ و ب رای عموم بازماندگان صبر مســألت کرد .متن پیام
حجة االســام حسن روحانی به این شرح است«:انالله و انا
الیه راجعون ،رحلت عالم پر تالش و چهره ماندگار تبلیغ
اســتان اصفهان ،حجة االسالم والمســلمین آقای مهدی
مظاهری ،موجب تاثر ف راوان شــد .ایــن روحانی خدوم ،در
طول عمر با برکت خود در کنار فعالی تهای ارزنده آموزشی
و تبلیغ معارف دینی و اهتمام خالصانه به ترویج آموزههای
ق رآنی و بــا انجام خدمات مختلف عامالمنفعه ،کارنامه پر
بــاری از عمل خیر برجای گذاشــت .اینجانب این ضایعه
را محضر علمــا و فضالی حوزههای علمیه ،شــاگردان و
دوســتداران ،مردم شریف اســتان اصفهان و بیت مکرم آن
عالم وارســته تســلیت م یگویم و از درگاه خداوند متعال
ب رای ایشــان علو درجات و همجواری با ائمه اطهار؟ع؟ و
ب رای عموم بازماندگان صبر مسألت دارم».

یادگارمعنویاصفهان
در پی درگذشت حجةاالسالم مظاهری مقام معظم رهبری؛
حضرت آی تالله خامن های پیامی به این شرح صادر کردند:
«درگذشــت روحانــی خدمتگــزار و واعــظ شــهیر
حج ةاالســام آقای حاج مهدی مظاهــری؟هر؟ را به هم ه
دوســتداران و ارادتمنــدان و تربیت شــدگان منابر موثر آن
مرحوم و باالخــص به خاندان مکــرم و بازماندگان محترم
ایشان تسلیت عرض م یکنم .زمزم ه معنوی دعا و نیایش آن
مرحوم در شبهای جمعه و سحرهای ماه مبارک رمضان طی
ســالهای طوالنی در شمار یادگارهای معنوی شهر عزیز
اصفهان است و امید است همواره برق رار باشد».

عالم صبور و شکور
در پیام آیــت الله مظاهری ،رئیس حــوزه علمیه اصفهان
آمده است :عالم خدوم و خطیب ت وانا ،حضرت حجةاالسالم
و المســلمین آقای حاج شیخ مهدی مظاهری؟هر؟دار فانی را
وداع گفته و به دیدار پروردگار متعال شــتافت.رئیس حوزه
علمیــه اصفهان افــزود :این روحانی بــا فضیلت ،یکی از
شــخصی تهای ّ
مبرز و با اخالصی بودند که دهها ســال با
خدمات واالی اجتماعی و معنــوی خود ،موقعیت دینی و
مذهبی شهر اصفهان را ارتقا بخشیده و همواره با خطاب هها

اهتمام خالصانه به ترویج آموزههای قرآنی
رئیس جمهور نیز در پیامی با تسلیت درگذشت عالم پر
تالش و چهره ماندگار تبلیغ استان اصفهان از درگاه خداوند
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و نوای گرم دعــا و نیایش خود و همچنیــن با ایفای نقش
برجســته و اثربخش در ب رنام ههــای اجتماعی و فرهنگی
نظیر تاســیس دارالق رآن و دانشــگاه معارف ق رآن و مساجد
و خیری ههــا و م راکــز درمانی و نظایــر آن ،در ترویج دین و
خدمت به اهل ایمان ،اهتمامی واال داشــتند و این خدمات
خالصانــه هیچگاه از ذهن و یاد مردم قدرشــناس اصفهان
محو نخواهد شد.این مرجع تقلید در پیام خود اضافه کرد:
ســالیان آخر عمر با برکت ایشــان هم راه بــا آزمایش الهی
بیماری و م رارت ســپری شد و این عالم با اخالص ،همواره
ی نهاد.آیت الله مظاهری
با صبر و شــکر ،آن را پشت سر م 
در گذشــت حجة االسالم مهدی مظاهری را به خاندان وی
و همــه ارادتمندان ایشــان خصوصا فرزنــدان و دامادهای
مکرمشان تســلیت گفت و از خداوند تعالی علو درجات
این عالم متقی را مسألتکرد.

شی ح ویـ
خ جةا ــژ
مه الس هنا
دی ال م مها
مظ والم خت
اهر سلمی صا
ی
ن صی
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خلوص نیت ،عامل محبوبیت اجتماعی
آیــت الله مکارم شــی رازی در پیام خــود در این باره می
آورند «:فقدان اســفناک دانشــمند محترم حجة االسالم و
المســلمی ن حاج شیـــخ مهـــدی مظاهری؟هر؟ موجب
نهایت تاســف گردید .خلــوص نیت و عالقه و پشــتکار
آن فقید ســعید موجب محبوبیت اجتماعــی و موفقیت
او در عرصــه های مختلف بود  ،عالوه بر اینها با تاســیس
موسســات بســیار پربرکتی با کمک خیریــن  ،به کمک
نیازمندان و اعتالی فرهنگی دینی می شتافت و گروه زیادی
از موسســات خیریه ای و فرهنگی او بهــره مند بودند .آن
فقید ســعید از علما و خطبای معروف و موفقی بود که ده
ها ســال در اصفهان و سایر مناطق کشور  ،مجالس دینی و
دعا را به خوبی اداره می کرد و در هدایت نســل جوان موفق
عمل کرد».

زینالخطباءوالمحدثین
آیت الله صافی گلپایگانی با صدور پیامی درگذشت مرحوم
مظاهری را تسلیت گفته اند .در این پیام می خ وانیم «:رحلت
عالــم ربانی ،روحانی زاهد و ســالک الی الله  ،زین الخطباء
و المحدثین مرحوم حجة االســام و المســلمین آقای حاج
شــیخ مهدی مظاهری رض وان الله تعالــی علیه موجب تاثر
و تاســف گردید .آن عالم وارسته ســالیان متمادی در تهذیب
نفوس و تربیت انسان های شایســته و ارشاد و هدایت مردم ،
نقش به س زایی داشت و در حقیقت معلم اخالق و مبلغ آثار
و معارف نورانی اهل بیت ؟مهع؟ و عاشــق دلباخته موالی خود
حضرت بقیة الله االعظم ارواح العالمین له الفدا بود .خدمات
اجتماعی و عام المنفعه ایشان همیشــه در دلها و خاطره ها
باقی خ واهد ماند رحمه الله علیه رحمه واســعه و اسکنه الله
فی بحبوحات جناته و حشره مع موالنا امی رالمومنین و االئمه
المعصومین ؟مهع؟ .
اینجانب این مصیبت را به حض رات علمای اعالم و حوزه
علمیه و مردم شریف و متدین اصفهان و به خصوص به خان واده
مکرم آن فقید سعید تسلیت گفته و صبر جمیل و اجر جزیل
ب رای همه بازماندگان از خداوند متعال مسالت دارم».

روحانی خدمتگزار
آیت الله نــوری همدانی از دیگر م راجع تقلید با صدور
پیامی درگذشــت عالم خدمتگ زار مرحوم حجة االســام و
المســلمین مظاهری را تسلیت گفتند .در پیام ایشان آمده
است:
محترم حج ةاالسالم و المسلمین آقای حاج شیخ مهدی
مظاهری ؟هر؟ را دریافت کردم .ایــن عالم فرزانه و پ رتالش
ســالهای متمادی با اخــاص ف راوانی که داشــت هدایت
مردم خصوصا جوانان را بر عهده گرفت و با توســل و ادعیه و
جلسات شب و روز جمعه و ایام رمضان المبارک که اینجانب
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به واسطه رفاقت و ارتباط با آن مرحوم از نزدیک مشاهده کرده
بودم توانســت در جان و روح اف راد مســتعد اثرگذار باشــد ،
خدمات اجتماعی و فرهنگی و عام المنفعه نام او را ماندگار
کرد و بی شــک آثار معنوی آن روحانی خدمتگ زار در اذهان
مردم باقی خواهد ماند و اجر و مزد صالحان را از ذات اقدس
حق دریافت خواهد کرد .اینجانب درگذشت این عالم فقید
و مخلص و خدمتگ زار را به حوزه علمیه و اهالی شــریف و
متدین اصفهان و بازماندگان محترم ایشــان تسلیت عرض
نموده و علو مقام ب رای آن مرحوم مسألت می نمایم».

ضايعه جبران ناپذیر
رئیــس مجلــس :درگذشــت حضــرت حجة االســام و
المســلمين حاج شــيخ مهدي مظاهــري ،از اســاتيد حوزه
علميه اصفهان موجب تأســف و تأثــر گرديد.اينجانب ضمن
عرض تســليت ضايعه فقدان ايشــان به پيشگاه حضرت ولي
عصــر ؟جع؟ ،حوزه علميه و مردم شــريف اصفهان ،ب راي آن
روحاني جليل القدر  ،علو درجات و ب راي بيت شريف و ساير
بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسألت مي کنم.

نغم ههای روحبخش
حضرت آیت الله العظمی ســبحانی بــا صدور پیامی،
درگذشت حجة االسالم والمسلمین شیخ مهدی مظاهری
را تسلیت گفت.
درگذشــت عالــم ربانــی ،مبلــغ واالمقام حج ةاالســام
والمســلمین آقای حاج شــیخ مهدی مظاهری؟هر؟ را با
کمال تأسف دریافت کردم.
فقید ســعید در قلمرو تبلیغ بهترین مبلغ بود و در جهت
خدم تگ زاری به ایتام و محرومان و مستمندان پیشگام بود
و آثار موجود در این زمینه بهترین گواه بر دلسوزی بر چنین
طبقه بود.
نیایش و دعای او در شــبهای رمضان دلها را به سوی جهان
دیگر متوجه م یکرد و نغم ههای روحبخش او به جوانان روح
ایمان و تقوا م یبخشید.
َّ
َّ
َ
َ
ات
ایشــان مصداق آیه (إن َّال ِذ
ین ًّ َآم ُن وا و َع ِم ُل وا الص ِال َح ِ
الرح ِم ُ
َ ْ
ُ ُ َّ
ـــن ُودا) م یباشند .مهر و محبت
َس ــی ج َع ُل َل ه م ْ َ
او در دل مردم اصفهان و کلیه کســانی که با او آشنا بودند،
بــر اثر خدمات ارزنده تبلیغی و خدمت صادقانه به جامعه
(س َی ْج َع ل َل ُه ُم
اســت و ب ه
حق او مصداق این فقره اســت َ
ُ ًّ
َّ
ـــن ُودا).اینجانب این ضایعه اســفناک را ُبه مردم
الر ْح َم
شریف اصفهان و حوزه علمیه و روحانیت معظم باألخص
بازماندگان تسلیت م یگویم و سخن خود را با این جمله به
پایان م یرسانم:
«سالم علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیا» .

احیاگر قرائت دعای شریف ابو حمزه ثمالی
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:
درگذشــت عالم خدوم حضرت حجة االســام و المسلمین
حاج شــیخ مهدی مظاهــری ؟هر؟ از علماء محتــرم اصفهان
موجب تاســف و تاثر گردید.این روحانــی محبوب اهتمام ویژه
به نشــر معارف اهل البیت؟ع؟داشــت و احیاگر ق رائت دعای
شــریف ابو حمزه ثمالی ،دعای کمیل و دیگر ادعیه طی سالیان
متمادی بوده و در امور فرهنگی از جمله تاســیس دانشگاه ق رآن
و معارف ،ســتاد اقامه نماز و موسسات خیریه همت گماشت.
جامعه مدرســین حوزه علمیه قم رحلت ایــن عالم ربانی را به
محضر حضرت ولی عصر؟جع؟ ،مقام معظم رهبری (مدظله
العالی) م راجع معظم تقلید (دامت برکاتهم) و به ویژه حضرت
آیت الله العظمی مظاهری (دامت برکاته) و علماء و حوزه علمیه
و مــردم متدین اصفهان ،آقازاده محترم و بیت شــریف ایشــان
تســلیت عرض نموده و ب رای آن مرحــوم غف ران و رحمت الهی و
ب رای بازماندگان صبر و اجر را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.
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جوانان بسیاری با نوای ایشان عازم مناطق
عملیاتی م یشدند

اهتمام ویژه به رفع خالءهای معیشتی
مجمع نماینــدگان مجلس خبرگان رهبری در اســتان
اصفهــان با صــدور پیامی ،رحلت حج ةاالســام شــیخ
مهدی مظاهری را تسلیت گفتند.

سردار اشتری(فرماندهی نیروی انتظامی):
ارتحــال عالم ربانــی ،مجاهــد و مبلغ پرتــاش جناب
حج ةاالسالم و المسلمین آقای حاج شیخ مهدی مظاهری
را به دوســتداران آن بزرگمرد و مقام معظم رهبری (مد ظله
العالی) تسلیت عرض م یکنم.
بدون شــک خدمات شایســته ،طوالنی و ماندگار ایشان
همگام با امام؟هر؟ و انقالب در جهت ترویج اسالم عزیز
و مکتب تشــیع در اصفهان و حتی دیگر نقاط کشــور از
جمله تأسیس و راهاندازی چندین مرکز درمانی ،بهداشتی
و خیری ههــای مؤثر و م راکز علوم دینی و قرآنی از ی کســو
و برپایی خالصانه محافل توســل و موعظه در مســاجد و
تکایای شــهر اصفهــان در قبل و بعــد از پیروزی انقالب
اســامی و اهتمام ب ینظیر و مســتمر در تشکیل جلسات
توســل ،ادعیــه و خصوصا محفــل نورانــی ق رائت دعای
ابوحمــزه در لیالی ماه مبارک رمضان با ســابق های بیش از
نیم قــرن که موجب تحولی عظیم در دلهای جوانان عزیز
م یشود بر کسی پوشیده نیست.
چ هشــبهایی که خیل جوانان این شــهر همــراه با نوای
ایشــان در پیشــگاه الهی نجوا کردند و صبح عازم مناطق
عملیاتی م یشدند.

در ایــن پیام امضای آی تالله سیدیوســف طباطبای ینژاد،
آی تالله سیدابوالحســن مهــدوی ،آی تاللــه عبدالنبی
نمازی ،آی تالله مرتضی مقتدایی و آی تالله عبدالمحمود
عبداللهی رسیده ،آمده است:
رحلــت واعظ شــهیر ،خــدوم و جلی لالقــدر حضرت
حج ةاالسالموالمســلمین حاج شــیخ مهــدی مظاهری
؟هر؟را خدمت عموم مردم والیتمدار و شــهیدپرور استان
اصفهــان به ویــژه حوزه علمیــه و خانــدان و بازماندگان
محترم ایشان تسلیت عرض م یکنیم.
آن عالــم بزرگــوار از خطبای بزرگ شــهر بود کــه هم راه
با موعظه و اســتم رار در برپایی م راســم دعا و زمزم ههای
عرفانــی و معنوی خود در ســحر شــبهای جمعه و ماه
رمضان و هدایت و جالبخشــی به نفوس ،اهتمام ویژهای
به رفع خالءهای معیشتی ،تامین نیاز نیازمندان و فعالیت
فرهنگی و قرآنی داشــت ،که در تأســیس نهادهای مهمی
مانند دانشــگاه قــرآن و معارف اســامی ،انجمن خیریه
مددکاری ،خیریه ابابصیر و  ...تجلی یافت.

اینجانب ضایعه ارتحال ایشــان را که ثلم های جب رانناپذیر
بر اســام و تشیع است به پیشگاه حضرت بقیة الله؟هر؟،
مقام معظــم رهبری (مــد ظلــه العالی) ،حــوزه علمیه
پ رافتخار و کهن اصفهان و عموم دوســتان و عالقمندان و
بیت داغدار تسلیت عرض کرده و از درگاه حضرت احدیت
ب رای آن عالم با عمل ب یادعا و باتقوا ،علو درجات و حشر
با حضرت سی دالشهدا؟ع؟ و ب رای بازماندگان محترم صبر
جزیل خواستارم.

عنایــت جــدی وی در هم راهی بــا رزمنــدگان در تأمین
نیازهــای جبهه و جم عآوری بودجه بازســازی شــهرهای
جنگ زده هم راه با مناجات ســحر ف راموششدنی نیست،
این بزرگوار در جامعیت خود نســبت بــه تربیت نفوس و
تالشهــای اجتماعــی ،فرهنگی و خدمت بــه انقالب و
هم راهــی با امام و مقام معظم رهبــری ب رای همگان الگو
بود.
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محبوبیت و نفوذ بی بدیل در بین مردم اصفهان

نوای ملکوتی

حجة االسالم سید ناصر موســوی الرگانی(ریاست مجمع
نمایندگان استان اصفهان):
ارتحال عالم عامل ،پارسای متقی ،مجاهد نستوه ،ق رآن پژوه
برجســته ،انقالبی واقعی ،حافظ کمیل امی رالمومنین؟ع؟،
ابوحمزه خوان اسوه ،مرحوم مغفور حج ةاالسالم حاج شیخ
مهدی مظاهری ؟هر؟ موجب تاثر و تاسف ف راوان گردید.
ایــن روحانی کم نظیر عمــر بابرکت خود را در راه نشــر و
ترویج واقعی احکام دین مبین اسالم و روشنگری دینی ق رار
داد  .بیش از  ۵۰ســال به صورت مــداوم  ،نجواهای عارفانه
و نوای دلنشــین و ســوزناک این خادم آســتان اهل بیت در
سحرهای نورانی ماه مبارک رمضان در اصفهان در اذهان دو
نسل باقی مانده و تاثیر شگرفی در توسعه فرهنگ ناب دینی
در جامعه داشتند .
محبوبیــت و نفــوذ بی بدیل این اســوه تقــوا در بین مردم
اصفهان راهنمای مردم در دوره هــای مختلف بود  .احیای
ســنت پسندیده ق رائت دعا و نیایش در سحرهای ماه مبارک
رمضان و شــبهای جمعه تا ابد به نــام این خطیب و واعظ
شهیر و خوش الحان باقی خواهد ماند و چه سعادتی واالتر
از اینکه روح پاک این کمیل خوان نمونه در شــب جمعه از
این دنیای فانی به سوی جنان پرواز نمود .
انشــاء الله خداوند روح پرفتوح اســتاد حاج شــیخ مهدی
مظاهری  ،همســر و فرزند ایشــان را بــا صاحبان کمیل و
ابوحمــزه ثمالی حضرت امی رالمومنین ؟ع؟ و حضرت زین
العابدین؟ع؟ محشــور نماید  .مجمع نمایندگان اســتان
اصفهان این ضایعه تلخ و مصیبت بار را به محضر شریف
حضرت امــام زمان ؟جع؟  ،مقام معظــم رهبری  ،م راجع
عالیقدر  ،حوزه های علمیه  ،مردم اســتان اصفهان و بیت
داغدار و خاندانهای مظاهــری  ،دیانی و میرمحمدصادقی
تســلیت عرض نموده واز درگاه حضــرت حق ب رای آن فقید
ســعید علو درجات و ب رای بازمانــدگان صبر جمیل و اجر
جزیل مسئلت می نمائیم .

آیت الله مهدوی نماینده مــردم اصفهان در مجلس خبرگان
رهبری:
خبــر ارتحــال عالــم ربانــی ،روحانــی خــدوم ،حضرت
حج ةاالسال موالمـــسلمین مرحــــوم حـــاجآق امـهـــدی
مظاهری؟هر؟ موجب تأسف و تأثر ف راوان شد.
خدمات شــایان ایشــان در طول عمر پربرکتشــان و نوای
ملکوتی ایشان در شــبهای جمعه و زمزمۀ دعای پرفیض
ابوحمزهثمالــی در ســحرهای مــاه مبارک رمضــان ،ب رای
ای نجانــب و تمــام ارادتمنــدان آن بزرگــوارُ ،پ ربــار بوده و
ف راموشناشدنی است.
فقــدان این عالــم ربانی و خــدوم را بــه محضر حضرت
بقیةالل هاألعظم(ارواحن افداه) ،مقام معظم رهبری(دامظله)،
مــردم شــریف و والی تمــدار اصفهــان و ب هخصــوص به
بازماندگان و ارادتمندان آن مرحوم تسلیت عرض کرده و ب رای
ایشــان غف ران و حشــر با اه لبیت عصمت و طهارت؟مهع؟
مسئلت نموده و ب رای بازماندگان صبر و اجر خواهانم.

نوای ملکوتی
دکتر محسن مهرعلی زاده(استاندار اصفهان):
ارتحال عالم جلیل القدر حضرت حجة االسالم و المسلمین
حاج شــیخ مهدی مظاهری؛ از علمــای بنام و صاحب نفس
و اســاتید اخالق اصفهان که با ســابقه بیش از نیم قرن تبلیغ
اســامی در حوزههای مختلف به عن وان اولین چهره تبلیغی
استان اصفهان برگزیده گردید ،موجب تاسف و تاثر ف راوان شد.
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استاندار اصفهان افزود :ب یتردید فقدان این شخصیت ممتاز
که عمر پر برکت خود را صرف اعتالی اســام و نشر و ترویج
معارف دینی نمود و با تاسیس دانشگاه ق رآن و معارف اسالمی،
تاسیس ستاد اقامه نماز استان و بیش از  20سال فعالیت ق رآنی،
گام عظیمی را در راه علم آموزی و روشــنگری دینی برداشت،
خألیی ژرف ب رای بهرهمندان از محضر ایشان به شمار میآید.
وی در این پیام با اشاره به برگ زاری م راسم احیای دعای ابوحمزه
ثمالی در ســحرهای ماه مبارک رمضان توســط مرحوم حجة
االسالم مهدی مظاهری اضافه کرد :یاد ،نام و نقش ارزشمند و
همچنین ن وای دلنشین ایشان در م راسم احیای دعای ابوحمزه
ثمالی در سحرهای ماه مبارک رمضان در طول حیات این عالم
بزرگ وار به نیکی و بزرگی در اذهان مردم مومن و متدین اصفهان
ماندگار خ واهد شد.
اســتاندار اصفهان ارتحال این عالم بزرگــوار را به رهبر معظم
انقالب و مردم متدین اســتان اصفهان تسلیت عرض کرد و از
خداوند متعال ّ
علو درجات ب رای آن مرحوم و صبر جمیل و اجر
جزیل ب رای بیت شریف ایشان مسألت نمود.
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چه دشوار است جایگزینی چنین عالمانی
در بالد اسالمی
آیت الله علیدوست(رئیس انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه
قم):
انســان موجودی اســت مختار بین دو بی نهایت؛ بی نهایت
سقوط و بی نهایت تکامل و رشد.
در گروه دوم برخی چنان م یدرخشند که مردمان آشنا به ایشان به
آنها م ینگ رند چونان ستارهای در افق آسمان.
از این ســتارگان درخشــان عالم خدوم ،پیشــوای اهل خیر و
خدمات عام المنفعه ،جای گرفته در اذهان صالحان اصفهان،
و شــخصیتی که در و دی وار مســاجد بزرگ آن دیار با زمزم هی
داودی او به مناجــات با پروردگار م یپرداختند و از او خاطرهها
دارند ،دانشمند مکرم و معظم جناب مستطاب حجة االسالم
و المسلمین حاج آقا مهدی مظاهری است که در شب جمعه
میهمان رسول خداوند ؟ص؟و معصومانی؟ع؟ شد که سالهای
سال دعا و مناجات ایشان را ب رای مردم اصفهان ق رائت و تفسیر
م یکرد.
چه سخت و دش وار است جایگزینی چنین ستارگان و عالمانی
در بالد اسالمی.

مجاهداجتماعی
دکتر قدرت الله نوروزی(شهردار اصفهان):
ارتحال خطیب و عالم ربانی حج ةاالسالم و المسلمین حاج
شیخ مهدی مظاهری موجب تاسف و تاثر گردید.
ق رائت دعای ابوحمزه ایشان در مسجد جامع اصفهان در بیش
از نیم قرن از حیات این عالم بزرگ وار ،در خاط رات معنوی مردم
اصفهان ماندگار شده و تالشهای اجتماعی ایشان به ویژه در
امور خیریه ،برکات زیادی را به هم راه داشته است.
اینجانب درگذشت این عالم فرزانه را به حوزه علمیه اصفهان،
روحانیت ،مردم شــریف اصفهان و همچنیــن بیت معزز آن
مرحوم تســلیت عرض نمــوده و علو درجــات آن مرحوم را از
خداوند متعال مسئلت م ینمایم.

این ارتحال را به حجت مطلق عصر امام زمان؟جع؟  ،و سپس
بــه عالمان ،طالب  ،هم هی مومنان شــهر عالم پرور و پرخیر
اصفهان ،بستگان و وابستگان ایشان ،بیوت محترم مظاهری،
نجفی ،دیانی ،و میــر محمدصادقی به ویژه آیت الله حاج آقا
هادی نجفی تسلیت عرض م ینمایم.
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روانشناســان و جامعه شناســان روحانیون طــاب و  ....را
جمع کنند و بگویند شــش ماه فرصت مطالعاتی دارید تا
عوامل ســقوط یک جامعه را شناسایی کنید کل نتیجه این
همه تحقیق و زمان می شود یک سطر از دعای ابوحمزه.
« اللهم إنی أعوذ بك من الكســل و الفشــل و الهم و
الجبن و البخل و الغفلة و القسوة و المسكنة و الفقر
و الفاقة و كل بلیة و الفواحش ما ظهر منها و مابطن »
"خدایــا ! به تو پناه می برم از تنبلی و سســتی و اندوه و ترس و
بزدلی و بخل و غفلت و قساوت و بیچارگی و فقر و تنگدستی
و هر بال و مصیبتی  ،ونیز زشتی های آشکار و نهان"
در این یک ســطر از دعای ابوحمزه تمام ع وامل ســقوط یک
جامعه گفته شده است و ما نفهمیدیم دعای ابوحمزه چیست؟
این از بحث دعــای ابوحمزه ،اما ویژگ یهای شــخصیتی
حجة االســام مهدی مظاهری به عنوان یــک خیر ،مبلغ،
اصالحگر جامعه و ...

حجة االسالم محسن ق رائتی در آیین تجلیل از
شیخ مهدی مظاهری و معرفی ایشان به عن وان چهره
ماندگار تبلیغ استان اصفهان در سال  1389به بیان
ویژگ یهای شخصیتی این عالم خدوم پرداخت.
متن از روی سخن رانی ایشان در این م راسم
پیادهسازی و تنظیم شده است.
این که آقای شــیخ مهدی مظاهری مریدانی داشتند که
بیش از  50سال به ایشان اعتماد داشتند و ایشان را در انجام
امور خیــر هم راهی می کردند خود می تواند نقشــه راهی

.1دوری از پست و منصب و مسائل مادی
بسیاری از مشکالت ما در حوزه خیر و خیریه این است
که اگر م یخواهیم یک خیریه را راهاندازی کنیم به ویژه اگر
فرد روحانی باشــد م یخواهد کلید گاوصندوق خیریه هم
نزد خود ایشان باشد.
خوب نیمی از مشــکالت ما بر سر همین مسئله است که
می خواهیم مســئول پول هم باشــیم ،پول و پست فتن هآور
است .اگر می خواهید دســت به کار خیر ب زنید مسئولیت
مالی آن را به فرد امین دیگری بسپارید.
آقای مظاهری هم موسســه خیریه راه انداختند ،هم کلید
گاوصندوق دستشان نبود.

.2همت بلند و اراده ب رای حل مشکالت

باشد ب رای خیرین و بانیان امور خیر .
حجة االسالم مهدی مظاهری بیش از  55سال دعای ابوحمزه
را خواندند و شــبهای ماه مبارک رمضــان را احیاء گرفتند.
این مسئله سادهای نیست .نباید از کنار این مسله به سادگی
عبور کنیم .همین م راسم دعای ابوحمزه چنان آثار و برکاتی
داشته است که واقعا م یتوان گفت اصفهان را متحول کرد.
از کنار خود دعای ابوحمزه نباید به سادگی عبور کنیم .من
زمانی در کانادا بودم ســخن رانی می کردم ،پس از سخن رانی
فردی نزد من آمد و خود را پروفســور موالنــا معرفی کرد و
گفت :م را م یشناسید؟ گفتم خیر.
ایشان گفتند :من استادی هســتم که سه روز آمریکا درس
می دهم و ســه روز کانادا از نظر تخصص و دانش هم سه
چهار نفر در دنیا در سطح من هستند .ایشان در خصوص
دعای ابوحمزه گفت :شــما یک ســطر از دعای ابوحمزه را
ب رای ما گفتین ما تازه فهمیدیم این دعا چیســت .اگر همه

یکی دیگر از ویژگ یهای فردی و مهم ایشــان این بود که
اگــر تصمیم به اج رای کاری مــی گرفتند حتما آن را انجام
مــی دادند .بــرای تحقق یک ب رنامه و هــدف تمام تالش و
همتشان را به کار می گرفتند.
ب رای ایشــان مهم نبود در یک جلسه چند نفر حضور دارند
و یا چند نفر ممکن است ب رای انجام یک کار خیر با ایشان
هم راه شوند ،اگر ب رایشان مسجل م یشد کاری را باید انجام
دهند ،قطعا انجام م یدادند.

.3کمترین استفاده از بی تالمال و تکیه بر
کم کهای مردمی
ممکن است خیرین ب رای ادامه راه خیر خود با مشکالتی
مواجه شــوند و یا نیازمند کم کهای دولتی شوند ،آنچه در
مورد شــیخ مهدی مظاهری مهم اســت این بود که ایشان
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.4انتظار از دیگ ران نداشتند

یکی دیگــر از خصوصیات اخالقی ایشــان این بود که
همان طور که در بیان درخواســت و ترغیب مردم به کمک
تالش م یکردند ،انتظار استجابت درخواست از طرف همه
مردم را نداشتند.
یادم هست یک بار ایشان آبگوشتی بار گذاشتند و تعدادی
.7در بین مردم بودند
از بازاریان را جمع کردنــد .یکی از بازاریان در این مجلس
ایشــان هیچ گاه خود را از مردم جدا نکردند و همواره در
گفت :حاج آقا نخودی چند؟ یعنی این آبگوشــت را چقدر
بین مردم بودند و بــا مردم در ارتباط بودند و
م یخواهید پای ما حساب کنید و هر نخود
بیشــتر امور را در همین دیدارهای چهره به
آن را چقدر با ما حساب می کنید .به نوعی
به ایشان متلک انداختند ،پسر حاج آقا گله گاهی وق تها فردی
چهره دنبال م یکردند.
مند شــدند که حاج آقا چ را ایشان را دعوت یک چیز کوچک به  .8در اج رای امور وقفه نمی انداختند
کردید .ایشــان گفتند :وظیفه من بود ایشان جایی اهدا می کند،
الزم بود نیازی بر ایشــان واقع شــود کار
را دعــوت کنم حال مــی خواهد کمک کند
م یدهد نامش را
دیگر تمام بود .ایشان نه تنها تا ب رآورده شدن
می خواهد نکند .مثل این اســت که موقع
کامــل نیاز بلکه ب رای بعد از برطرف شــدن
اذان بایــد اذان گفت و درب مســجد را باز درشت روی آن حک
نیاز هم ب رنامه ریزی و پیگیری می کردند.
نگه داشت حاال می خواهد کسی ب رای نماز
کنند اما ایشان هیچ
یادم هست حدود  40ســال پیش ایشان در
بیاید یا نیاید.
یکی از کالس های مــا حضور پیدا کردند.
گاه عنایتی نداشتند
.5دنبال اسم و رسم نبودند
فردای آن روز ایشــان جمعی از روحانیون را
نامشان
حتما
که
به خانه خود دعــوت کردند و در آن مجلس
ایشــان بیش از  55ســال دعای ابوحمزه
باشد.
گفتند که کالس ایشــان ب رای دانش آموزان و
برگــزار کردند ،دههــا خیریه و ســاختمان
نوجوانان مفید است .آن سال هیچ آخوندی
خیریــه را راه اندازی کردنــد ،بانی و پیگیر
را به مدارس راه نمی دادند ،ایشان کاری کردند که مدیر کل
دهها مسجد و حسینیه و زائر س را بودند اما شما در سر درب
آموزش و پرورش آن زمان  80مدرسه را به ما داد.
این م راکز نامی از ایشان نم یبینید.
گاهــی وق تها فــردی یک چیــز کوچک به جایــی اهدا
 .9هیچ گاه کارهای خود را بزرگ نمی دیدند
می کنــد ،م یدهد نامش را درشــت روی آن حک کنند اما
ایشــان نــه تنهــا هیــچ گاه کارهــای خــود را بــزرگ
ایشــان هیچ گاه عنایتی نداشــتند که حتما نامشان در سر
نمی دانســتند ،بلکه همواره به دیگ ران غبطه می خوردند و
درب مکانی و یا جایی درج شود.
همواره این جمله بر زبانشــان جــاری بود که کاش فرصتی
.6جامع نگر بودند
ف راهم شود تا کارهای خیر بیشتری انجام دهم.
برخی مردم هستند که فقط ب رای کمک به بیماران سرطانی
 .10اهتمام به گسترش دین و معارف و تربیت نیرو
کمک می کنند و یا فقط بــرای حضرت عباس ؟ع؟ نذر می
برخی از خیرین هســتند که تنها ســاختمان می سازند
کنند و هر چه می گوییم فالن شخص هم نیازمند کمک است
و کارهــای فرهنگی انجام نمی دهند .ایشــان در حدود 30
و یا امام باقر ؟ع؟ هم هست ،م یگویند فقط همین.
سال قبل مرکز دارالق رآن را در شهر اصفهان بنیان گذاشتند.
در واقع برخی از مردم روی بعضی چیز ها بالغ هســتند و بر
ایشــان با همــان دید و نگــرش جامع خود بحــث ایجاد
برخی چیزهای دیگر بالغ نیســتند اما ایشان جزو اف رادی بود
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هیچ گاه چشــم انتظار دریافت کم کهــای دولتی نبودند
بلکه تــاش م یکردند با تکیه بــر کم کهای مردمی امور
خیر را دنبال کنند .البته در بیان درخواســت از مســئوالن و
ترغیب آنها فروگذار نبودنــد اما معطل کمک های دولتی
نمی شدند.

ـ ان

که روی همه چیز بالغ بود .وقتی کارهای خیر ایشان را بررسی
می کنید می بینید ایشــان بخش عظیمی از نیازهای جامعه
خود را در نظر گرفته اســت .چه بــرای بیناها چه نابینایان چه
آخوندا چه ب رای کت و شــل واری ها چه ب رای بشاگرد چه ب رای
لردگان و چه ب رای اصفهان .همه ای ران نزد ایشان یک جور بود.
زمانی شخصی به ایشــان گفت فالن کتاب را می خواهیم
ترجمه کنیم به عربی ،ایشــان گفــت :بروید ترجمه کنید،
تعهد  50میلیون با من بروید و کار را آماده کنید.
ایشان کار نداشــتند که عرب است یا عجم ،زایشگاه است
یا بیمارستان ،حوزه علمیه یا حسینیه وقتی بر ضرورت نیاز
واقف می شدند کار دیگر تمام بود.
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دار و کاســب را رفع می کردند و در اصطالح ایشان را آشتی
می داد و از همین آتشی دادن این دو نفر کمک مالی خوبی
می گرفت ب رای م راکز خیریه ،کمک به فق را و گره گشایی از
مشکالت مردم.

دانشگاه معارف ق رآن و عترت؟ع؟ اصفهان را دنبال کردند.

 .11نداشتن پست سیاسی
ایشــان همواره چه در قبل از انقالب چه بعد از پیروزی
انقالب و چــه در زمان دوران دفاع مقدس و چه پس از آن از
حامیان اصلی انقــاب و نظام و رهبری و نیروهای انقالبی
بودند اما هیچ گاه وارد عرصه سیاســت نشــدند و پســت
سیاسی نگرفتند.

 .16مجالس دعای ایشان تک بعدی نبود
ایشان در مجالس دعا هم توســل م یکردند هم موعظه
می کرد و هم تفسیر می گفت و هم ب رای امور خیر از مردم
کمک می گرفت یعنی چند کار را با هم انجام می دادند.
خدا رحمت کند آقای منصور زاده را ایشان می گفت :وسط
دعای ابوحمزه ایشان می گفتند حاال مقداری پول بگیریم

 .12نسبت به جناه و یا فرد سیاسی تعصب
نداشتند
ایشــان همواره خط و مشــی اعتدال و تعادل را در پیش
گرفتند و همواره حامی انقالب و نظام و سیاســیون انقالبی
و متدین بودند.

گاهی اف رادی
هستند سوار بنز
هم بشوند ،زاهد
هستند و گاهی
اف رادی هستند که
سوار دوچرخه هم
بشوند نمی توانند
زاهد باشند.
ایشان هم پولدار
بودند و هم ساده
زیست.

 .13مورد اعتماد مردم بودند
یک بحث خیلی مهم در مورد ایشان این است که مردم
بیش از چهل ســال است به ایشــان پول می دهند .گاهی
مردم ب رای بار اول و یا دوم و یا حتی ســوم به شــخصی پول
می دهند ،یک سال دو سال ســه سال پول می دهند و بعد
دیگر نمی دهند .
اما ایشان بیش از  40ســال است مورد اعتماد مردم است و
مردم به ایشان پول می دهند و این خود یکی از ویژگی های
خاص ایشان است.

 .14عل یرغم تمکن مالی خوب ساده زیست
بودند
ایشــان الحمد الله تمکن مالی خیلی خوبی دارند اما
زندگی اش رافی ندارند.
گاهی اف رادی هســتند سوار بنز هم بشــوند ،زاهد هستند
و گاهــی اف رادی هســتند که ســوار دوچرخه هم بشــوند
نمی توانند زاهد باشند .ایشان عل یرغم این که از وضعیت
مالی بســیار خوبی برخوردار هستند اما زندگی ساده و بی
ریایی در پیش گرفتند و همواره در تالش ب رای کمک به مردم
و گره گشایی از مشکالت آنها بودند.

ب رای کوره ما فکر کردیم فرد نیازمند کور است بعد فهمیدیم
نه می خواد پول جمع کند ب رای راه اندازی کوره آجر پزی.
ایشــان در مجالــس دعا هم اشــک می ریختنــد و هم از
مردم اشــک می گرفتند ،هم موعظه می کرد ،هم تفســیر
می گفت ،هم توســل می کرد و هم ب رای کمک به فق را پول
جمع می کرد و چه توفیقی از این باال تر .

 .15در اصالح ذات البین موفق بودند

 .17تذکر پذیر بودند

چه بســیار اف راد و گــروه های که ب رای حــل اختالف و
مناقشــات به ایشان م راجعه می کردند و ایشان اختالفات و
مناقشات بین آنها را مرتفع و رفع می کردند.
البته ایشــان در این اصالح ذات البین هم توفیقات بسیاری
داشتد و موارد بسیاری بود که ایشان اختالف بین دو نفر پول

ویژگی دیگر شخصیتی ایشان تذکر پذیر بودن و انعطاف
پذیر بودن ایشــان بود این گونه نبودنــد که تنها روی کاری
که می کنند اص رار داشــته باشند یعنی حاضر بودند کار را

16

یکی دیگر از خصوصیات بارز این شــخص بزرگوار تیم
ســازی و شبکه سازی اســت ایشــان در انجام امور تا حد
ممکــن تالش می کردند به جوانان اعتماد کنند و امور را به
دست ایشان بســپارند و کارها را به صورت تیمی و گروهی
پیگیری کنند.

ایشــان به گونــه ای عمــل کردند کــه اگــر دولت کمک
نمــی کرد مردم کمــک می کردند ،اگر یــک بازاری کمک
نمی کرد دیگری کمک می کرد .یعنی هیچ گاه خودشان را
متکی به یک فرد ،جناه ،حزب و تاجر و کارخانه و شخص
نکردند که اگر او کمک نکرد در کار گره بخورد.

 .19تربیت نیروهای انقالبی
ایشــان به دلیل ارتباط خوبی که با مردم و به ویژه جوانان

 .22آخوند موفقی بودند
ایشــان هم زندگی ســاده ای داشــتند و هم قدرت مالی
خوبی داشتند ،هم در بین مردم محبوب بودند و هم در بین
مســئوالن هم در بین روحانیون محبوب بودند و هم در بین
بازاریان و هم دخترشان زن آخوند شدند.

داشــتند و همچنین فضای معنوی خاصی که در مجالس
دعای ایشــان به وجود می آمد زمینه و بستر مناسبی را ب رای
تربیت و بازگشت جوانان به راه راستین را ف راهم می آوردند.

 .20استم رار در تالش
خدا رحمت کند شــهید مح راب را ایشــان می گفت یا
کارهای ما اولش خ راب می شــود با ریا یا وســطش خ راب
می شود با عجب و یا آخرش خ راب می شود با خبط.
ایشــان همواره در تمام دوران زندگــی خود تالش کردند در
مسیر راستین حرکت کنند و از این مسیر خارج نشود.
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 .18تیم سازی و شبکه سازی

دوســتی می گفت در سیاست بر اســاس ورامین عمل
کنید ،یعنی جوری عمل کنید که اگر واو را برداشتیم بشود
رامین اسم پســر ،اگر ر را هم برداشتیم بشود امین اگر الف
را برداشتیم بشود مین اگر میم را برداشتیم بشود ین ( واحد
پول یک کشور) اگر ی را هم برداشتیم بشود نون.

اج

اصالح کنند و به جلو بروند انعطاف پذیر بودند.

ـ ان

 .21متکی به یک شخص و مسئول نشدند
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نماینده مردم استان اصفهان در مجلس خبرگان رهبری:

13

مرحوم مظاهری در رأس همراهی با مردم در مبارزات انقالبی بود

آیـ تالل هعبـدالمحـــمود عبداللهی؛ نماینده مردم اســتان اصفهان در مجلس خبرگان رهبری با بیان
اینکه مرحوم مظاهری در رأس هم راهی با مردم در مبارزات انقالبی بود ،گفت :حج ةاالســام مظاهری در
حین دعا در تکان دادن و نرم کردن دلها بسیار تأثیرگذار بود و مسیر زندگی بسیاری از جوانان را تغییر داد.
وی افــزود :در کنــار
جلســات وعظ ،م راسم
دعا و شــبزندهداری در
ســحرهای مــاه مبارک
رمضــان و شــبهای
جمعــه از قدی ماألیــام
تـوســـط حـج ةاالسالم
مظاهری برگ زار م یشــد
و دعــا را با حال بســیار
خوبی ق رائــت م یکرد؛
بنده نیز از دوران نوجوانی
و در حوالی ســال 1340
توفیــق حضــور در این
م راسم را داشتم.
نماینده مردم اســتان
اصفهــان در مجلــس
خبرگان رهبری با تأکید
بــر قابــل توجــه بودن
جامعیــت شــخصیت
حج ةاالســام مظاهــری گفــت :یکــی از نمادهــای این
جامعیت این بود که مناجات ،اقامه دعا ،نیایش ،پیوند دادن
و در واقع مع راج دادن مردم به ســوی خدا توســط ایشان با

نماینده مــردم اصفهان
در مجلس خبرگان رهبری:
مرحــوم مظاهــری در
رأس هم راهی بــا مردم در
مبارزات انقالبی بود
آی تاللــه عبدالمحمود
عبداللهــی؛ نماینده مردم
استان اصفهان در مجلس
خبــرگان رهبری بــا بیان
اینکــه مرحــوم مظاهری
در رأس هم راهــی با مردم
در مبــارزات انقالبــی
بود ،گفت:حج ةاالســام
مظاهــری در حیــن دعــا
در تــکان دادن و نرم کردن
دلها بســیار تأثیرگذار بود
و مسیر زندگی بسیاری از
جوانان را تغییر داد.
آی تالله عبدالمحمود عبداللهــی گفت :آنچه در مورد
حج ةاالسالم مظاهری مهم است جامعیت این عالم است،
او از وعاظ درجه یک استان اصفهان بود.
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بود.
پیوند با مردم و توجه به خألهای اجتماعی
عبداللهــی بیان داشــت :پــس از دوران
همــراه بود؛ یکی از نکات مهم ق رآن و متون
دفــاع مقدس نیــز حج ةاالســام مظاهری
دینی اســام این اســت که عبادت فردی با همانطور که استان
ب رای بازسازی شهرهای جن گزده خوزستان
رسیدن به خل قالله ،امر به معروف و نهی از
اصفهان بیش از
کم کهای مردمــی زیــادی را در مجالس
منکر هم راه باشد.
وعــظ و دعای خــود جمــعآوری م یکرد؛
وی با اشــاره به آیه  16سوره سجده ق رآن  300شهید را در یک
ف راموش نم یکنم که بعضی از شــبها پس
کریم که خداوند م یفرماید«مؤمنان از بستر
کردند،
تشییع
روز
از خواندن نیمی از دعــا ،مرحوم حاج آقای
جدا مىشوند و پروردگارشان را از روى بیم و
امید مىخوانند و از آنچه روزیشان دادهایم در خدم ترسانی و
مظاهری اعــام م یکردند کــه م یخواهیم
ب رای جنــگزدگان کمک جمــع کنیم و در
انفاق مىکنند» ،خاط رنشــان کرد :خداوند پشتیبانی خدمات به
ابتدا هم با رق مهــای کالن  5تا  10میلیونی
در این ســوره خصوصیات متقین و مؤمنان
نسبت
نیز
ها
ه
جبه
در آن زمان شروع م یکردند.
را توصیف م یکند و حج ةاالسالم مظاهری
وی بــا تأکید بــر اینکه حج ةاالســام
نیــز این آیه را به خوبــی در مرحله عمل به به دیگر استانها
مظاهری بــه دغدغ ههــای مرحوم حضرت
اج را م یگذاشت.
پیشتاز بود و یکی
امــام؟هر؟ و مقام معظم رهبــری توجهات
عبداللهی بــا بیان اینکه جمالت زیبای
حج ةاالسالم مظاهری در حین دعا در تکان از کسانی که نقش
زیادی داشــت و با آنان هم راهــی م یکرد،
عنوان کرد :این عالم بزرگ همواره درصدد بود
دادن و نرم کردن دلها بسیار تأثیرگذار بود ،مهمی در تأمین
تا از والیت ،دعا و اهل بیت؟مهع؟ سوءاستفاده
تصریح کرد :حج ةاالســام مظاهری مسیر
زندگی بســیاری از جوانان را تغییر داد؛ در این نیازها داشت
صورت نگیرد و برخالف محافلی که بعضا
وعــظ خود به ضــرورت توجه بــه نیازهای مرحوم حج ةاالسالم
در اصفهان با عنوان والیت تشــکیل م یشد
اما بر خالف وحدت مسلمانان بود ،همواره
معیشــتی مردم و به خصــوص فق را همواره مظاهری بود.
بر وحدت میان مسلمانان تأکید داشت.
توجه داشــت و خود نیز مؤسس خیری ههای
نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان
زیادی بود.
رهبری در پایان با اشــاره به ویژگ یهای برتر این عالم بزرگ
وی بــا بیان اینکــه بســیاری از کم کهــای مردمی به
و ابعاد مختلف شخصیتی ایشان اب راز داشت :حج ةاالسالم
خیری ههــا ،در جلســات وعظ حج ةاالســام مظاهری و با
مظاهری بــرای همه و به خصــوص روحانیت و حوزههای
تشــویق ایشــان جم عآوری م یشد ،متذکر شــد :عبادت،
علمیــه م یتواند یک الگو باشــد که ایــن الگوگیری باید
نیایش و توجه به خدا جدای از خدمت به مردم نیست و در
استم رار داشته باشد.
مقابل خدمت به مردم نیز از عبادت و نیایش جدا نیست که
حج ةاالسالم مظاهری این ویژگی را در عمل نشان م یدادند.
عضو جامعه مدرســین حــوزه علمیه قــم اضافه کرد:
حج ةاالسالم مظاهری همانگونه که مردم را به دعا و مسائل
آخرت توجه م یداد و آنهــا را تکلی فگ را م یکرد ،در زمینه
انفــاق و کم کهای اجتماعی نیز مشــوق بزرگی بود و این
خود زمین های ب رای پاکسازی و طهارت انسانها بود؛ وی در
رأس هم راهی با مردم در مبارزات انقالبی بود.
وی بــا اشــاره به تأثیــر ســخنان مرحــوم مظاهری در
جم عآوری کم کهای مردمی به جبه ههای جنگ در دوران
دفاع مقدس ادامه داد :بسیاری از نیازهای جبه هها در همین
مجالس دعای ایشان تأمین م یشــد؛ همانطور که استان
اصفهان بیش از  300شهید را در یک روز تشییع کردند ،در
خدم ترسانی و پشتیبانی خدمات به جبه هها نیز نسبت به
دیگر استانها پیشتاز بود و یکی از کسانی که نقش مهمی
در تأمین این نیازها داشــت مرحوم حج ةاالسالم مظاهری
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حجةاالسالم مظاهری عمر خود را در راستای خدمت به
خلق گذاشت
آیتاهلل سید یوسف طباطبایینژاد
نماینــده ولیفقیــه در اســتان اصفهــان گفــت:
حجةاالســام مظاهری فردی مومن و بــا برکت بود
همچنین زندگی خود را در راستای خدمت و برکت به
خلق خدا گذراند.
آیتالله ســید یوســف طباطبایینژاد اظهار داشت:
حجةاالسالم مظاهری از روحانیون عالیقدری بود که
عمر با برکت خود را در راستای هدایت و آشنایی مردم
با دعا و نیایش خداوند گذراند.
وی بــا بیــان اینکه حجةاالســام مهــدی مظاهری
روحانــی مبلغی بود که در طول عمــر خود اقدامات
بسیار و شایانی انجام داد ،افزود :ایشان به بیشتر خیران
در راســتای انجام کارهای خیر و نیز افراد بیبضاعت
کمک میکرد.
نماینده ولیفقیه در اســتان اصفهان پیرامون شخصیت
این روحانی مبلغ تصریح کرد :حجةاالسالم مظاهری
20

فردی مومن و بــا برکت بود همچنین زندگی خود را در
راستای خدمت و برکت به خلق خدا گذراند.
خداونــد در قرآن مــی فرماید :یا ایهــا الذین آمنوا
علیکم انفســکم یعنی ای کســانی که ایمان آوردید
مراقــب خودتان باشــید .در واقع «خــود» مهمترین
دارایی انسان است و مهمترین موضوعی که در زندگی
باید به آن بپردازیم همین «خود» اســت .به دنبال این
مراقبت ،باید این سوال در ذهن انسان شکل بگیرد که
من چه کسی هستم؟ همین ســوال انسان را در مسیر
انسانیت نگاه می دارد.
وی ادامه داد :مادامی که انسان نگران عاقبت به خیری
و ماندن در مســیر انسانیت باشــد به همین میزان در
تالش برای عاقبت به خیری است .کما اینکه وقتی از
امام راحل؟هر؟ می خواهند کــه در حق مؤمنان یک
دعا داشته باشــند ،می فرمایند :خدایا عاقبت همه را
به خیر کند.

 50سال سنـگـربـانی دیـن
حجة االسالم سید حسین بهشتی نژاد
و ترس از پروردگار ویژگی برجسته است.
حجةاالســام مظاهری بیش از  50ســال بــه عن وان آیــهی دومی که ما در مورد ارزش تبلیــغ م یتوانیم از آن
بهرهمند شــویم این آی هی شریفه است
سنگربان تبلیغ دین فعالیت کردند و
«و من احســن قوال ممــن دعا الی
در همین راستا در سال  1389به عن وان
اولین چهره ماندگار تبلیغ استان مورد اینجا هم ارزش تبلیغ الله و عمل عمال صالحا و قال اننی
من المســلمین» خداوند م یفرماید:
تجلیلق رارگرفتند.
به همین منظور با حجةاالسالم سید بیان شــده است هم «کیســت که ســخنی بهتــر ،زیباتر و
حسین بهشت ینژاد در خصوص ابعاد ش رایط مبلغ آن کسانی ارزشمندتر داشته باشد از کسی که دعا
و ویژگ یهــای یک مبلــغ به گفتگو که ســنگرداران تبلیغ الــی الله مردم را به ســوی خدا دعوت
م یکند و عمل صالح انجام م یدهد و
پرداختیم.
رسالت الهی هستند خود نیز پای بند به اعمال صالح است
قــال الله الحکیم فــی کتابه الذین و یکی هم وصف مقام چون آغاز آیه هســت «و من احســن
قوال» کیست که ســخنی بهتر داشته
یبلغون رساالت الله و یخشونه و
باللهال خشیت ،ترسی که آنان
باشد اینجا منظور تبلیغ لسانی هست
یخشــون احدا اال الله و کفی
از خدای متعال دارند و البته با پشتوان هی عمل یعنی آنهایی که
حسیبا
نظر به اینکه ایــن صحبت و مصاحبه از هیچ کس غیر خدا با زبانشــان مردم را به سوی خدا دعوت
م یکنند ،ف راخــوان به توحید م یکنند،
مربــوط به شــخصیت مرحــوم حجة
االســام و المسلمین جناب آقا مهدی نم یترسند
ف راخوان به ارزشهــای الهی م یکنند
ولی خودشــان هم پایبند به ارزشها و
مظاهری اســت و ابعاد شخصیت این
عامل به اعمال صالح هستند.
عزیز و بزرگــوار یک بعد مهمش مبلغ
بودن ایشــان هســت لذا صحبتم را متمرکز م یکنم در این دو آیه از شــاخ صترین آیات در زمین هی تبلیغ است
جایگاه رفیع و عظیم تبلیــغ در فرهنگ ق رآنی و مکتبی البته آیــات دیگری که هــم ارزش تبلیغ را م یرســاند
اهل بیــت و ســیرهی نورانی پیامبر و ائمــه معصومین هم شــرایط مبلغ را ذکــر م یکند هم هشــدار ب رای آن
؟مهع؟و بعد وارد م یشــویم در ویژگ یهــای مرحوم آقای کسانیســت که با زبانشان مردم را به سوی خدا بخوانند
مظاهری .این آی های که تالوت کردم خدای متعال هم هی اما خدای ناکرده خودشان پایبند به آن گفتار نباشند.
پیامب ران و رســوالن خود را به وصــف مبلغ بودن و تبلیغ از نظر روایــات نیز موارد متعددی در بحث ارزش تبلیغ
توصیف م یکند و م یفرماید« :الذین یبلغون رساالت بیان شده است مثال در روایت داریم پیامبر مکرم اسالم
اللــه» آنهای که پیامهــای الهی را م یرســانند تبلیغ وجود مبــارک امی رالمومنین را م یخواســتند ب رای یمن
م یکنند و از خدای متعال م یترسند مقام خشیت دارند اع زام بکنند یمن از جاهایی است که پیامبر مبلغانی را
و «ال یخشون احدا اال الله» و از کسی غیر ذات مقدس م یفرســتادند گاهی معاذ بن جبر را م یفرستادند گاهی
الهی نم یترســند اینجا هم ارزش تبلیغ بیان شده است شــخصیتی به ماننــد امی رالمونین را م یفرســتادند در
هم ش رایط مبلغ آن کسانی که سنگرداران تبلیغ رسالت بدرق هی امیر المؤمنین پیامبــر به حضرت فرمودند« :یا
یم اهلل ِ َ َ
لن
الهی هســتند و یکی هم وصف مقام خشــیت ،ترسی َعل ِ ُّی ال تُقات ِ َل َّن اَ َح دا ً َح تّ ــی ت ُ
َدعوهَ ،و اَ ُ
یر ل َ َ
کــه آنان از خدای متعال دارنــد و از هیچ کس غیر خدا یَ هدی اهللُ َعلی یَ َ
دَیک َر ُج ً
ک م ِ ّم ا َط َل َع ت
ال خَ ٌ
مس َو َغ َرب َت َو ل َ َ
نم یترســند که این نشان م یدهد ب رای یک مبلغ الهی و َع َل یهِ َّ
ک ِوال ُءه یا َعل ِ ّی» یک نفر
الش ُ
راستین این ویژگی ،نترسیدن از غیر خدا و مقام خشیت بخاطر شــما هدایت شود ب رای تو بهتر از جاهایی است
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که خورشــید بر آن طلوع می کند و غــروب م ینماید .حج تهاى الهى از دين او دفاع مىكنند و بندگان ناتوان
حضرت رســول در این روایت تمام دنیا را در ب رابر ارزش خــدا را از دامهاى ابليس و پيــروان او مىرهانند و از دام
هــاي ناصب يها نجات بخشــند کســي در دين خدا پا
تبلیغ ق رار م یدهند
ِ
َ
در بعضی از این نق لها آمده اســت عالم ناطق عالمی برجــا نمي ماند و همه مرتد م يشــدند ،اما «ل ما ب َق َي
أح دٌ إ ّ
الل ِ و لکنهم الذين يمسکون
ال ارت ََّد َعن دينِ ّ
که ناطق باشــد یعنی عالوه بر علم قدرت بیان ،زبانش
َ
ازمة قلوب ضعفآء الشــيعة کما يمسک صاحب
حقایق الهی را ب رای مردم بازگو کند.
بناب راین قدرت بیان ،قدرت نطق و اینکه یک نفر بتواند السفينة ســکانها  ،اولئک هم األفضلون عند اهلل
عزو جل»  .این عالمان قلوب شیعیان را
با بیان رســا و بیان بلیــغ حقایق ق رآنی
یعنی آن مرکز تفکرشان را ،مرکز اندیشه
را ،حقایــق توحیــدی را ،حقایق دینی
و احساساتشــان را در دســت میگیرد و
را در عرص ههای مختلف ب رای اقشــار
مختلــف بیان کنــد ،ایــن عالم یک آقای شیخ مهدی
نم یگذارد دشــمن به حریم اندیشــهی
آنان به حریم احساســات آنها تعرضی
ارزش مضاعف دارد چون هم سرمای هی مظاهری را این
کند این نقش یک عالم برجست هی دینی
اندوخت ههای علمــی دارد و هم توانایی
بیان دارد که بتواند این حقایق را به آحاد انسان بزرگ ،این
هست.
در مسئل هی تبلیغ چند عنصر هست که
جامعه انتقال بدهد.
خطیب برجسته
از عناصر اصلی تبلی غاند یکی مسئل هی
در طــول تاریــخ ائمــه
معصومیــن عالوه بر این که از
محتوای تبلیغ اســت ،یکی شخصیت
؟مهع؟همان مسئولی تهای پیامبر مکرم
را داشــتند فقط به ایشان وحی نم یشد سرمای ههای ارزشمند
مبلغ هســت ،یکــی شــیوههای تبلیغ
هست و یکی اب زار تبلیغ هست.
و اال همــهی مســئولی تهایی کــه در حوزوی و علمی
معموال یک مبلغ اگر بخواهد تأثیر همه
عرصه رســالت در عرصــهی تبلیغ ،در
عرص هی مدیریــت ب رنام ههای جامعه ،بودند ،اما زمانی که
جانبه داشــته باشد هم باید خودش یک
جایــگاه اجتماعی الهی و ارزشــمندی
در عرصــهی الگو بودن بــرای جامعه ،وارد عرص هی تبلیغ
داشــته باشــد که مردم به شخصیت او
پیشــوایی و  ...همه ب رای ائم ه؟مهع؟ نیز شدند ،به تعبیر
اعتمــاد بکنند ،زبان دین را بشناســد،
بوده است.
حال در دوران غیبت این مسئولی تهای رهبر معظم نیم
نفس خود و نفس را دین بشناسند .این
خیلی نقش دارد در این که مردم اعتماد
ائم هی معصومین؟مهع؟ بر دوش عالمان قرن سنگردار عرصه
به گفت هها و سخن او بکنند این از حیث
دینی افتاده اســت ،البته طبیعی است
بودند.
تبلیغ
شخصیت مبلغ.
یــک عالم دین ممکن اســت تمام این
دوم محتوای تبلیغ است هرچه محتوای
مســئولی تها را نتواند یکپارچه انجام
دهد ،اینجا رشت ههای مختلف ،تخص صهای مختلف تبلیغ حکیمان هتر ،مستندتر ،باشد و خمیر مای هی تبلیغ
ایجاد م یشود مثال گاهی یک نفر در رشت هی تبلیغ یک از قــرآن کریم ،از معــارف اهل بیــت ،از مخازن ثروت
توانایی ویــژهای م یکند .خدا رحمت بکند مرحوم آقای معنوی و روایات اهل البیت ؟مهع؟ بیشتر باشد این محتوا
شــیخ مهدی مظاهری را این انســان بزرگ ،این خطیب بیشتر بر دلها م ینشــیند و فطرتها را م یتواند تغذیه
برجسته عالوه بر این که از سرمای ههای ارزشمند حوزوی کند.
و علمی بودند ،اما زمانی که وارد عرص هی تبلیغ شــدند ،دیگری شیوههای تبلیغ هست .شیوههای تبلیغ را شاید
بــه تعبیر رهبر معظــم نیم قرن ســنگردار عرصه تبلیغ در یک تقسیم بندی بتوان به مانند معادالت دینی باشد
بودند .یعنی بعنوان یک متخصص بزرگ و به عنوان یک مثال روایت اســت ،گاهی با دعاســت ،گاهی با راههای
فرد اگر نگویم بی نظیر در عرص هی تبلیغ ایشــان نقشی دیگر است.
و دیگری اب زار تبلیغ اســت اب زار را مثال بگویم خطابه و
همانند نقش مرجعیت را ایفا کردند.
یک روایتی هســت که امــام هادی؟ع؟فرموند :اگر بعد منبر هست گاهی سخن رانی هست و یا دیگر شیوهها.
از غيبــت قائم ما ؟ع؟ نبود وجود علمايى كه به ســوى اما مرحوم حجةالله و المســلمین حاج آقای مظاهری
او مىخواننــد و بــه وجــود او رهنمون مىشــوند و با در اینکــه در این عزیز و بزرگوار حدود شــصت ســال
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حداقل ســنگردار تبلیغ دین بودند تردیدی نیست خود
حقیر چیزی حدود بیش از  45سال ایشان را م یشناختم
و بــا توجه به این که اقشــار مردم به ایشــان عنوان یک
شــخصیت عزیز ،معروف و شــهیری عالق همند بودند
و پای منبر ایشــان ،سخن ران یهایشــان ،مجالس دعای
ایشان شرکت م یکردند.
خدای متعال این توفیــق را به آقای مظاهری داده بود که
از نظر اعتماد اجتماعی و اعتنای اقشار جامعه به ایشان
در حدود  60ســال از یک محبوبیت اجتماعی ویژهای
برخوردار بودند.
یکی از م زایای آن مرحوم بهرهمندی ایشــان از محتوای
خوب بود ،خوب آقای مظاهری باالخره یک ســرمای هی
علمی حوزوی بودند و ایشــان توانسته بودند از مخازن
دینی به خوبی بهرهمند شــوند و مجالس ایشان از غنای
باالیی برخوردار بود.
نکتــه دیگر این بود که ایشــان از قدرت بیــان و انتقال
مفاهیم باالیی برخوردار بودند و به بهترین شیوه ممکن
معارف الهی را ب رای مردم بیان م یکردند.
موفقیــت دیگر ایشــون این بــود که فقط به شــیوهی
ســخن رانی اکتفا نکردند و از شــیوههای دیگر همچون
شــیوه دعا نیز ب رای نشــر و تبلیغ معارف الهی بهترین
بهره را بردند.
اگــر در تاریخ هــم بررســی کنیم م یبینیــم حضرت
سجاد ؟ع؟ بیشترین بهره را از دعا بردند و استفاده ایشان
از ایــن روش تبلیغــی دو جهت بوده اســت یک جهت
حاال که دشــمن راهبندان کرد و نگذاشت ائمه از طریق
فرمایشــات و کالم مســتقیم ،مردم را سر سفرهی ق رآن و
مکتب اه لبیت؟مهع؟ بنشانند.
لذا امام از طریق دعا وارد شــدند ،دعا یک ظ رافتی دارد،
یک زیبایی و یک حالوتی خاص دارد.
دعا انــس مخلوق بــا خالق هســت و حضــرت امام
ســجاد ؟ع؟نیز از همین شــیوه وارد شــدند و تمام آن
هدفهایی که ائمــه از طریق روایات دنبال م یکردند از
طریق دعا دنبال کردند.
کافیســت کســی صحفیــهی ســجادی هی حضــرت
سجاد؟ع؟ را ورق ب زند و مالحظه کند ،مشاهده م یکند
کــه موضوعاتــی که امام ســجاد در دعاهــای صحیفه
دارند از نظــر تنوع موضوعی چــه بخ شهای توحیدی
چه بخ شهــای اخالقی چه بخ شهــای اجتماعی چه
بخ شهای سیاســی چه بخ شهای حقوقی معاشــرتی
همه به شــکل دعا بیان شده اســت .پس خود دعا یک
شیوه است.

از طرفــی دیگــر چــون در زمان حضرت ســجاد؟ع؟
متأسفانه جامعه به سمت گ رای شهای شهوانی و گریز از
معنویت و آسی بهای خط رناک اخالقی گ رایش عجیبی
پیــدا کرده بود حاکمیت آن زمان نیــز حاکمیتی بود که
م یخواست مردم در شهوتها فرو بروند و حواسشان به
دیــن معنویت حکومت ائمه معصومین ؟مهع؟ نباشــد،
امام ســجاد؟ع؟ ب رای اینکه حرکت منفی و این گ رایش
خط رناک رفتاری و اخالقی جامعه را مجددا سوق بدهند
به ارتباط با خدا و انس با خدا از شیوهی دعا وارد شدند.
لذا دعا جاذبیت خاصی دارد.
من نم یخواهم تشــبیه کنم ولی آقای مهدی مظاهری
هم این توانایی قدرت بیان را در آیات و روایات و ســیره و
احکام در حد خودشــان پیدا کردنــد و هم از طریق دعا
ایشان وارد شدند.
ایشــان  60-50ســال مردم را با دعا مانــوس کردند که
قل هی این ش رایط ماه مبارک رمضان بود که بهار ق رآن بهار
عبادت هست آقای مظاهری توانســتند برگ زاری دعای
ابوحمــزه از طریق این دعا انســانهای ف راوانی را با خدا
آشــتی بدهند و از راه کارهای خ راب برگردانند به آغوش
دین.
یــا آنهایی که اهل دیــن بودند را بیشــتر مأنوس کند با
معارف الهــی و انس با پروردگار واقعــا آنهایی که درک
کردن دعــای ابوحمزهی آقای مظاهری را این احســاس
لــذت را از نزدیک لمس کردهاند که چــه معنویتی چه
تحولــی چه عمــق معنویتی در مجالس دعای ایشــان
حاکم بود .آن قط رات اشکی به مانند مروارید بر صورت
مردم جاری م یشد و یک شستشوی روحی در مردم پدید
م یآمد.
آقای مظاهری نقش بســیار ارزشمندی را در این تحول
اجتماعــی و در ایــن گ رایش به فرهنگ دعــا و تقویت
فرهنگ دعا ایفا کردند این یک شیوه هم خود یک روش
تبلیغ اســت هم اینکه خود به خود یک فرهنگ بســیار
متعالی اسالمی هست.
یکی دیگر از توفیقات ایشان حضور مداوم در بین مردم
و ارتباط نزدیک داشــتن با مردم است ،ایشان همواره در
بین عموم مردم حضور داشــتند و هیچ گاه بین خودشان
و مردم فاصل های ایجاد نکردند.
البته توفیقات ایشــان تنها به این مهم خالصه نم یشود
و ایشــان از کنار همین مجالس دعا بســیاری از م راکز
خیریه مهم و کم نظیر در کشور را ایجاد کردند.
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اخالص حجة االسالم مظاهری زبانزد خاص وعام بود
حج ةاالسال م سیدمحمدصادق ابطحی

نماینــده ســابق ول یفقیه در ســتاد پدافنــد نیروی
هوافضای ســپاه با بیــان اینکه اخالص حج ةاالســام
مظاهــری زبانزد خــاص و عام بود گفــت :زبان گویای
ایشــان در هدایت کم کهای مردمی بــرای ب رنام ههای
اجتماعی پررنگ بود.
حج ةاالسالم والمسلمین سید محمدصادق ابطحی،
دربــاره ابعاد شــخصیتی عالــم ربانی و واعظ شــهیر
حج ةاالســام مهدی مظاهری اظهار داشت :این عالم
وارسته بیش از  60ســال درراه ترویج و تبلیغ دین تالش
داشت.
وی با اشــاره به ب ینظیر بودن منابر و موعظ ههای این
شــخصیت واال گفت :معموال محتوای منبرهای ایشان
معارف ق رآن و اه لبیت؟مهع؟ بود.
نماینــده ســابق ول یفقیه در ســتاد پدافنــد نیروی
هوافضای سپاه پاســداران انقالب اسالمی با بیان اینکه
نشر معارف ق رآن سرلوحه کارهای حج ةاالسالم مظاهری
بود خاط رنشان کرد :ایشــان در سالهای پس از انقالب
در تالشــی مجاهد گونه مجموعــه دارالق رآن اصفهان را
راهاندازی کردند.

وی با اشاره به تربیت شــاگردانی که این شخصیت
ربانــی بر مبنای معــارف ق رآنی تربیــت کردند  ،گفت:
ترویج نــام اه لبیت؟مهع؟ مخصوصا زنده نگاهداشــتن
نام حضرت صاحب العصر؟جع؟ در طول سالیان سال
سرلوحه کار ایشان بود.
ابطحی با بیان اینکه این شــخصیت وارسته در قبل و
بعد از انقالب اسالمی از مروجان مباحث مهدویت بود
اظهار داشــت :اخالص این مرد زبانزد خاص و عام بود،
هرگز رنگ مادی در ب رنام ههای ایشان نبود.
وی تصریــح کرد :در آن زمانی که نه در اصفهان بلکه
در ای ران صحبــت دعای ابوحمزه ثمالــی آنچنان رواج
نداشــت ،این مرد بــزرگ اهتمام ورزید و  30شــب ماه
رمضان در سالهای سال ب رنامه دعای ابوحمزه ثمالی را
ادامه دادند و این مسئله ب ینظیر بود.
نماینــده ســابق ول یفقیه در ســتاد پدافنــد نیروی
هوافضای ســپاه با بیــان اینکه حج ةاالســام مظاهری
خدمــات اجتماعی زیادی انجــام داده بودنــد ،اظهار
داشت :زبان گویای ایشان در هدایت کم کهای مردمی
ب رای ب رنام ههای اجتماعی پررنگ بود.

رمز پایداری حج ةاالسالم مظاهری اخالص بود
حجة االسالممحمدرضا صالحیان
رئیس شورای سیاســتگذاری ائمه جمعه استان اصفهان؛
حجة االســام و المســلمین محمدرضا صالحیان اظهار
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داشــت :رمز موفقیت و پایداری حج ةاالسالم والمسلمین
مظاهری به اخالص او در کارها بود.

مرحوم مظاهری نگاهی جامع به اسالم داشت
حجة االسالم مصطفی حسناتی

امــام جمعه نجــف آباد گفت :علــم و عمل ضامن
حیات ابدی انســان است و تنها توشــه ارزشمند سفره
معاد اســت ،ب راین اساس مرحوم مظاهری آبروی خود را
ب رای خدمت به خلق خرج می کرد.
حجة االســام مصطفی حســناتی اظهار کرد :ب رای
همه موجودات مرگ وحیات اســت ،همه ملت ها ،اقوام
و انسان ها مرگ و حیات دارند ،ق رار بر این است که مرگ
های ما مقدمه حیات جاوید ما باشد.
وی با بیــان اینکه ما در مرحلــه ای درحیوانیت خود
مردیم و به مرحله انســانیت رســیدیم ،در این دنیا تمام
نفس ها ،قــدم ها و قلم های ما ،امتحان ما محســوب
می شود ،تصریح کرد :قبر و مرگ آخرین مرحله زندگی
ما نیست ،بلکه س رآغاز زندگی وحیات جاویدان است،
خداوند ایــن عالم را ب رای آدم خلق کــرد ،امثال مرحوم
مظاهری مرگ را پایان زندگی خود نمی دانســتند و اول
زندگی خود در دنیای باقی تلقی میکردند.
امام جمعه نجف آباد ابــراز کرد :مرحوم مظاهری بر
مســیر علم و عمــل زندگی کرد ،ایــن دو امور تضمین
کننده حیات شــیرینی ابدی انسان هستند ،چ را که علم
و عمل انســان ســاز بوده و به نوعی تنها توشه ارزشمند
سفره معاد هستند.
وی اذعان کــرد :اولیای خدا باطن دنیا که همان معاد
باشــد را نگاه می کنند ،اولیای خدا از مرگ باکی ندارند

چ را کــه معتقدند با مــرگ به حیات ابدی می رســند،
مرحوم حجة االسالم مظاهری این چنین بود.
اســتاد حوزه علمیه یادآور شد :مجالس ترحیم از دو
منظر مجالس ذکر هستند ،نخست مجلس ذکری ب رای
یادکردن فرد مرحوم از سوی ما هستند که برگردن ما حق
دارد و دوم آنکه چنین مجالسی ب رای ما تذکری است که
به یاد معاد باشیم.
وی با اشــاره به اینکه مرحوم حجة االسالم مظاهری
پختگی در عمل داشت ،تواضع او بی بدیل بود وهمواره
در مســیر خدمت به خلــق قدم برمی داشــت ،گفت:
خدمات معنوی و حمایت های مالی آن مرحوم در دوران
دفاع مقدس به جبهه های جنگ هرگز از یادها نمی رود.
حجة االســام حســناتی بــا تاکیــد ب راینکه صالح
مملکت به عالمان وحاکمان اســت ،خاط رنشــان کرد:
در حال حاضر در یک پیچ تاریخی مهم هستیم و علم
و عمــل می تواند رمــز گذر این پیــچ تاریخی انقالب
باشــد ،مردم از عالمان و حاکمان خود فقط خدمت می
خواهند.
وی در پایان بیان کرد :در هیچ دوره ای عزت و عظمت
نظام اسالمی و شیعه این چنین نبوده است ،امروز مادر
اوج ق رار داریم و مکتب عاشورا و اهل بیت به دنیا صادر
شده اســت ،بناب راین ســعی کنیم بر انجام وظیفه خود
کوشا باشیم.
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وی گفــت :این روحانی مبلغ تنها با خدا معامله کرده بود و
م یبینیم که اقدامات خیر ،دعاها و منبرهای او همه جاودان
و باقی مانده است.
حجة االسالم و المســلمین صالحیان گفت :موفق ترین
قشر در بین ّ
بشری ت ،انبیا و پیامب ران و اولیای الهی ؟مهع؟ بوده
انــد که راز و رمز اصلی موفقیت آنها در یک کلمه خالصه
می شــود و آن اخالص در راه خداســت .رمز جاودانگی و
ماندگاری آن مرحوم نیز همین مسئله است.

وی بیان داشــت :علما و واعظان و مبلغان ادامه دهندگان
راه انبیاء هستند و اگر بخواهند در این مسیر موفق باشند
و در هدایت مردم به نتیجه مثبت برسند ،تنها راه این است
که اخالص را به عنوان یک اسلحه مورد نیاز همیشه هم راه
داشته باشند .به راستی مبلغانی که خالصانه تبلیغ کرده
اند ،در بین مردم مؤثر بوده اند و سالها لذت و مزه صحبت
آنان در ذائقه مردم مانده است.
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حجة االسالم مظاهری الگویی نمونه برای مردم و مسئوالن
حجة االسالم گـرجـی
حجة االســام مهدی مظاهری همه وجود خود را نم یشود .مگر علم و تق وا و بردباری کهنه م یشود .اگربنده
م یگویم شیخ مهدی مظاهری؛ این مرد بزرگ الگوی همه
صرف برطرف کردن نیازهای مردم کردند و هم واره
ماســت .بنده نم یگویــم ج وانان عمامه
کوشــیدند تا از هر طریق ممکن
داشته باشــند و به مثل حاج آقا مظاهری
لباس بپوشند .البته ورود به مکتب شیعه
ب رای حل و فصل و گره گشــایی از
حــجـــة الـــسالم و شاگردی امام باقر؟ع؟ و امام صادق؟ع؟
مشکالت مردم یک گام بردارند.
مظاهــری بــا جامع افتخار بزرگی اســت .م یخ واهم بگویم
لذا با حجــة االســام گرجی در
کــه آن اصول ثابت شــخصیتی حاج آقا
خصــوص این بعد شــخصیتی بینــی خــود ،امــور
مظاهری را بشناسید .آن اصولی که این مرد
حجةاالســام مظاهــری و لزوم خیــر را در جنب ههای بزرگ در س راسر کشور و به خصوص استان
مختلــف از جملــه باک رامــت اصفهان از خودشــان متجلی
شــناخت ویژگ یهای ایشــان به
کردند و بروز دادند .ای نها را بشناســید و
جهیزیه،
تأمین
ایتام،
گفتگونشستیم.
درک کنید و متوجه باشید .امروز جامعه ما
کمک بــه بیمــاران به اصول ثابت شخصی تهایی چون حاج
حجــة االســام گرجی گفــت :حجة مختلف ،تأســیس آقا نیازمند است .امروز خیرین ما نیازمند
االســام مهدی مظاهری در خدمت به
روشی هستند که ایشان پایه گذاری کردند
دانشــگاه
ان،
ر
الق
ر
دا
نبودند
مردم به دنبال خط و جناح سیاسی
همــان روش اخــاص ،روش گمنامی،
کشور
در
و قطعا اگر جناحهای مختلف
ق ران و عترت و ســتاد بی نشانی.
با دلسوزی و ب رای کسب رضای خدا کار
یکی از دالیلی که این مرد امروز این چنین
کنند بسیاری از مشکالت حل م یشود .اقامــه نمــاز تجلی
ع زتی پیدا کرده است و داشته است همین
ق رآن کریم شخصیت پیامبر را به عن وان
دادند.
بود که مایل به این نبود که خودش را مطرح
الگو معرفی م یکنــد( .ل َ َقدْ َ
م
کنند .خالص ب رای خدا حرکت کرد .این
كان ل َ ُك ْ
ف ِي رس و ِل َّ
ــو ٌة َح َس نَ ٌة) مفسرین می گویند اگر بزرگی و این شــکوه مقام و این محبت چیزی نیست مگر
َُ
الل أُ ْس َ
انسان به الگو نیار نداشت خدا متعال شخصیت پیغمبر اینکه انسان بین خود و خدا را اصالح کرده باشد خدا مهر و
اکرم را و شخصیت حضرت اب راهیم را به عن وان الگو معرفی محبت را به دلها م یاندازد.
نم یکرد .انسان نیز به الگو نیاز دارد .انسان در حوزه تعلیم و ما هر روز محتاج روش هستیم با طلب هها وخیرین و همه
تربیت نیاز به پیشرفت دارد و از جمله بهترین اصول تربیت آحاد مردم .ما امروز نیازمند به روشــی هستیم که این مرد
و تعلیم روش الگویی است .آنقدر مسیر الگوها مهم است بــزرگ در طول عمر مبارک خود ارائه کرد در محیط خان واده
که هرگاه دشــمنان یک ملت بخ واهند ملتی را اسیر خود در محیط اجتماعی در مسجد و در کار خیر و در منبر وعظ
کنند با تغییر الگوها و سرمش قهای زندگی او را به دام خود و خطابه در حمایت از آرمانهای شهیدان و آرمانهای امام
م یکشانند.
راحل و ولی معظم نیازمند به همین راهی که ایشان در مسیر
اگر ما م یگوییم که پیغمبر الگو اســت .ما نگفت هایم که آن حرکت م یکرد ،داریم.
مثل پیغمبر با اسب مسافرت بروید یا با شمشیر بجنگید
آشنایی  30ساله
و در خانه گلی زندگی و با ظروف ســفالی غذا میل کنید،
آنچه من در طول  ۳۰ســال ارتباط با این مرد بزرگ از نزدیک
منظور ما شــخصیت پیغمبر اســت که هیــچ گاه کهنه

26

27

 6زم ـ
 139سـت

ـ ان

دیدم در مرحله اول اخالص بود خلوص نیت بود خیلی مهم تا کسی خودش به درک عمیق و درستی از این مسائل نرسیده
است عبادت خالصانه دعای خالصانه کارهای خالصانه باشد ،نم یت واند ایجاد انقالب روحی کند .ایشان در هنگام
اخــاص عمل خدا رحمت کنند همه شــهدا را از جمله خ واندن دعا اشک م یریختند و در دعاها ناله م یزدند .خود
شهدای مح راب شهید دستغیب معلم اخالق بود ف رازهای شما هم قطعا دیده بودید و به نظ رتان کسی که تا این روحیه
را نداشته باشد م یت واند به کسی روحیه بدهد ،تا کسی خود
دعای کمیل را م یخ واندند و اشک م یریختند.
دل وقتی اخالص داشــته باشه خســتگی ب رای آن معنی اهل خیر نباشــد م یت واند به دیگ ران خیر برســاند.؟ خدا را
ندارد .شما مؤسســات خیری های که در اصفهان هستند شاکریم که اصفهان قدر این مرد بزرگ را م یدانست چطور
را نگاه کنید عالوه بر آن خود موسســاتی که این بزرگوار م یشــود یک شخصیت به اینگونه مورد عالقه و لطف ق رار
بگیرد من کلیــدش را عرض بکنم کلید
تأســیس نمودند که کم نیســت .شما
مطلب اینجاســت راز اینجاســت خدا
نــگاه کنید در لیســت اســامی کمک
رحمت کند مرحوم شهید مطهری را که
کننــدگان و حمایــت کننــدگان ایــن
مؤسسات اسم حاج آقا را خواهید دید ،ما امــروز نیازمند به در وصف امــام اشــعاری را خ واندند که
اب والعال در وصف سید م رتضی خ واندند
حاج آقا بدون هیچ توقعی و با
اخالص روشــی هســتیم که
و هـــمانجا فرمـودند فقـــط جایی این
ایــن کارها را انجــام م یدادند و همین
هم راز موفقیت اســت این سیره صدقه این مرد بزرگ در طول اتفاق می افتد که شخصیت از خود خارج
ماســت که م یبینید وقتی ایشان از دنیا عمر مبارک خود ارائه م یشــود و همه وجود او نگ ران مردم بشود
و او خود را صــرف نیازهای مردم بکنند و
م یرونــد آقایان و خان مهــای که هیچ
ارتباط فامیلی با حاج آقا نداشتند مثل کرد در محیط خانواده تمام دغدغه او کمک به مردم بشود .ایشان
باران گریــه م یکردند چه چیزی باعث در محیط اجتماعی از لحظه لحظه استفاده م یکردند با اف راد
تماس م یگرفتند و پیگیری م یکردند تا
م یشــود این محبت از ایشان در دلها در مســجد و در کار
بت وانند کاری ب رای مردم انجام دهند و گامی
بیفتد ایمان و عمل صالح آدم را به دلها
خیر و در منبر وعظ و را پیش بب رند و یک گرهای را باز کنند گاهی
م یاندازد.
خطابه در حمایت از اوقات ثروتمندان به نزد ایشان م یآمدند و
مشــکالت خود را بیان م یکردند و ایشان
حساسیت ویژه به وجوه شرعی
حاج آقا مظاهری حساســیت ویژهای به آرمانهای شهیدان و م یفرمودند نذر کن یک مشکلی از کسی
موضوعخمسداشتندومقیدبودندنسبت آرمانهای امام راحل حل کنی یا بیماری را خرج بدهید به این
به پرداخت وجوه شرعی خیلی حساسیت و ولی معظم نیازمند ت رتیب مشــکل خان وادگی حل م یشود
و مشــکل کارت حل م یشــود و تمامی
داشــتند و این همه روی مسائل شرعی و
اخالص موقعیت و مکلف بودند و مکرر بــه همیــن راهی که مشکالت شما حل خ واهد شد به همین
در ســاخت بناهای خیر به همســایگان ایشــان در مســیر آن ت رتیب شاه کلید به دست مردم دادند.
حجةاالســام مظاهری بــا جامع بینی
توصیه م یکردند کسی نبود که به در خانه
کــرد،
ی
م
حرکــت
خود ،امور خیر را در جنب ههای مختلف
ایشــان یا دفترشان که به عن وان خانه ق رآنی
داریم.
از جمله ایتام ،تأمیــن جهیزیه ،کمک
استفاده م یشد م راجعه کند و دست خالی
به بیماران مختلف ،تأســیس دارالق رآن،
برگردد .چه برسد به ما که وقتی در مسائل
دانشــگاه ق رآن و عتــرت و ســتاد اقامه
اجتماعی وارد م یشویم ،از نماز جماعت
نماز تجلی دادنــد و از فرصت منبرها و
و مســائلی که مکلف به آن هستیم دور
م یشویم و چشم پوشی م یکنیم آگر یادتان باشد در مسجد جلسات مذهبی ب رای تأسیس م راکز خیریه استفاده کردند.
آن موقع ها دعای حــاج آقا یک حرکت فرهنگی بود در این ایشــان نســبت به ق رآن و اهل بیت ؟مهع؟ تعصب و غیرت
اواخر به خاطر کهولت سن و فعالی تهای خاصی که داشتند داشــتند و عشق به اهل بیت در وجودشــان متجلی بود و
اکنون پرچم انجــام امور مختلف مذهبــی و فرهنگی و
ازاینمسائلمقداریفاصلهگرفتند.
وقتی شــروع به دعا م یکردند نام حضــرت حق را که ذکر خیریه را فرزندانشان ب راف راشته نگاه داشت هاند.
م یکردند و اش کها جاری م یشد.
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حتی در زمان تجلیل نیز به فکر کار خیر بودند
حجة االسالم حبیب رضا ارزانی
مشاور وزیر ارشاد و دبیر ســتاد عالی کانونهای مساجد
کشــور گفت :مرحوم شــیخ مهدی مظاهری در تمام عمر
خود دغدغه مسائل اجتماعی مردم را داشت و در کار خیر
پیشتاز بود.
حجة االسالم و المسلمین حبیب رضا ارزانی ،درباره
ســجایای اخالقی مرحوم حجة االســام و المسلمین
شیخ مهدی مظاهری عالم برجســته اصفهانی گفت:
آشنایی من با ایشــان به دو دهه قبل بر م یگردد و زمانی
که مســؤلیت دفتر تبلیغات اســامی حوزه علمیه قم
شعبه اصفهان را داشتم از ایشان به عنوان چهره ماندگار
تبلیغ تجلیل کردیم.
وی افــزود :انس با خدا و ارتباط صمیمانه و خالصانه
با مردم موجب شــد تا جایگاه ویژهای در مردم پیدا کنند
و ایشان توجه به مسائل اجتماعی داشتند.
وی بیان داشــت :ایشــان حتی در زمان تجلیل نیز به
فکر کار خیر بودند و از مســؤالن اســتانی درخواســت
کمک ب رای ساخت مسجد و کار خیر ب رای قشر محروم

جامعه داشتند.
مشــاور وزیــر ارشــاد ادامــه داد :حجة االســام و
المســلمین مظاهری حــدود نیم قــرن در عرص ههای
مختلف فعالیت تبلیغی داشته و اقدامات شایست های در
زمینه نشر و ترویج معارف دینی انجام داده است.
حجة االســام و المســلمین ارزانی ،برگ زاری دعای
ابوحمــزه ثمالــی در طول بالغ بر  53ســال ،تأســیس
دانشــگاه ق رآن و معارف اســامی ،تأسیس ســتاد اقامه
نماز استان اصفهان ،تالش ب رای تأسیس انجمن خیریه
مــددکاری امام زمان ؟جع؟ و مؤسســه خیریه ابابصیر
اصفهــان ،مبارزه با رژیم طاغــوت و تحمل زندان ب رای
پیروزی انقالب اســامی را ازجملــه فعالی تهای این
چهره ماندگار تبلیغ عنوان کرد.
مشاور وزیر ارشاد اظهار داشت :مردم به خاطر عشق
حــاج آقای مظاهری بــه پای منبرهای ایــن عالم بزرگ
م یرفتند.

حج ةاالسالم مهدی مظاهری همواره مدافع نظام و انقالب بود
حمیدرضا فوالدگر
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســامی
گفت :حج ةاالســام مهــدی مظاهری پیــش و پ ساز
انقالب ،دوران دفاع مقدس و پ سازآن همواره مدافع نظام
و انقالب بود.
حمیدرضا فوالدگر اظهار داشــت :این شخصیت ،دارای
چهرهای شــاخص در موضــوع تبلیغ و انجــام وظایف
روحانیت بود.
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وی بــا بیان اینکه ایشــان در وعظ ،خطابــه ،منبر ،دعا،
مناجــات و ســلوک و ارتبــاط با خدا شــخصیتی واال
داشــتند ،گفت :مردمــی بودن ،مشک لگشــا بودن بین
مردم و تأثیرگــذاری در امور خیــر از دیگر ویژگ یهای
حج ةاالسالم مظاهری بود.
نماینــده مــردم اصفهان در مجلس شــورای اســامی
خاط رنشــان کرد :حج ةاالســام مهدی مظاهری پیش

حج ةاالسالم مظاهری ،نمونه برجسته تبلیغ عملی بود
حجة االسالم محمدتقی رهبر
امام جمعه موقت اصفهان گفت :مرحوم حجةاالســام
مظاهری یکی از نمونههای برجســته تبلیغ عملی بود که
همــواره در میان مردم حضور داشــت و بــه آنها خدمت
میکرد
حج ةاالســام محمدتقی رهبــر ،امــام جمعه موقت
اصفهان با اشــاره به اینکه ســابقه آشــنایی ایشــان با
حج ةاالســام مظاهری به دهه  ۴۰شمسی برم یگردد،
اظهــار کرد :حج ةاالســام مظاهری جــزء منبریهای
برجســته اصفهان بودند کــه با بیانات بلیــغ و مبانی
اســامی مطمئن به ارشاد و هدایت مردم م یپرداختند.
کمتر نقط های را در اصفهان م یتوان یافت که ایشان در
آنجا منبر نرفته و کمتر کســی هست که منبر ایشان را
درک نکرده باشد.
وی افزود :حج ةاالسالم مظاهری دعای ابوحمزه ثمالی
را در اصفهــان پای هگزاری کردند که در شــبهای ماه
مبــارک رمضان بــا حضور بیــش از هزار نفــر برگزار
م یشــد و اگرچه در این اواخر قادر بــه انجام این کار
نبودنــد ،ولی همواره جلســات دعای ایشــان فضایی
مملو از موعظه ،ارشاد ،هدایت و توسل بود.
حج ةاالســام رهبر ادامه داد :ایشــان از دهه چهل در
صف مبارزین و انقالبیون ق رار داشــتند ،وفادار نظام و
هوادار پیروی از امــام بودند و تا پایان حیات نیز در هر
جمعی که به این مناســبت برپا م یشــد ،در صدر آن
جمع جای داشتند.
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وی بــا بیان اینکه حج ةاالســام مظاهــری در خدمات
اجتماعــی از موف قتریــن روحانیون اصفهان به شــمار
م یرفتند ،گفت :هر کجا ق رار بود بیمارستان ،مدرسه یا
قرضالحسن های تأسیس شــده یا هر عمل خیر دیگری
انجام شــود ،ایشــان یکی از اعضای مؤثــر و مروج آن
محســوب م یشدند .حج ةاالســام مظاهری با عزت و
ک رامت زیست و با احت رام از دنیا رخت بربست و حضور
مردم در م راســم تشییع و خاکسپاری ایشان ،نشانه نفوذ
آن مرحوم در وجدان عمومی مردم اصفهان است.
امــام جمعه موقت اصفهان اضافه کرد :حج ةاالســام
مظاهری به لحاظ زبانی ،فکری و روحی در انجام امور
خیر پیشقدم بود ،سعادتمندانه زیست و سعادتمندانه
از دنیا رفت ،البته جای شــخصی تهایی نظیر ایشــان
خالی است.
وی تصریــح کــرد :کســانی مثــل ایشــان م یتوانند
الگوهای شایست های ب رای طالب ،روحانیون ،مبلغین و
فضال باشــند تا بدانند که در میان مردم حضور داشتن
و خدمــت به آنها ،باالتریــن و بهترین تبلیغ عملی به
حســاب م یآید .اگر مــردم ببینند که ما در کنارشــان
هستیم و ب رای آنها قدم برم یداریم ،نوعی تبلیغ عملی
است ،چنانکه امام صادق؟ع؟ فرمودند مردم را با عمل
خود تبلیغ کنیــد و مرحوم مظاهری یکی از نمون ههای
برجسته در زمینه تبلیغ عملی بوده و زندگ یشان مملو
از نقاط قوت و ارزشی بود.
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و پ س از انقالب ،دوران دفاع مقــدس و پ سازآن همواره
مدافع نظام و انقالب بود.
وی اظهار داشت :ای نکه مردم در یک روز کاری ای نگونه
ب رای تشییع پیکر ایشــان حضور پیدا م یکنند نشان از
ویژگ یهای برجسته حج ةاالسالم مظاهری دارد.
فوالدگربااشارهبهفعالی تهایاثرگذاراینروحانیخدمتگ زار،
اظهار داشت :فعالی تهای حج ةاالسالم مظاهری در اصفهان
اثرگذار و بنیادین بوده است ،دارالق رآن ،دانشگاه و فعالی تهای

ق رآنــی ،همکاری در راهانــدازی انجمن خیریه ابابصیر ویژه
نابینایان ،انجمن مددکاری و حمایــت از ایتام ،خیری ههای
درمانی،کمکبهجبه ههایدوراندفاعمقدس،استم راروتداوم
ایشاندرمسائلعبادیازنکاتحائزاهمیتاست.
وی با بیان اینکه حج ةاالسالم مظاهری حتی در اواخر عمر
باوجود کسالت در م راســمهای دعا حضور پیدا م یکرد،
گفت :چهره معنوی ،اخالقــی ،مردمی ،فعال و تأثیرگذار
ای نگونه روحانیون ،مبلغان و واعظان ب رای همه الگو است.
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دارالقرآن قله فعالی تهای اجتماعی حج ةاالسالم مظاهری است
سید مجید عاملیان
در طول تاریخ همیشــه انسانهای بزرگی پیدا شدند که با
هم تهای واالی خودشان ،آستین همت باال زده و کارهای
خیر بســیاری را انجام دادهاند .نکتــهی حائز اهمیت در
خصوص شــخصیت مرحوم حاج آقا مهدی مظاهری این
اســت که ایشان به یک کار خیر و یک موضوع در کار خیر
نپرداختند و ابعاد گوناگونی از کار خیر را دنبال کردند.
یکــی از این م راکز مجموعه دارالق رآن اســت که بر همین
اســاس با آقای ســید مجید عاملیان ؛مدیریت فعلی این
مجموعه ق رآنی به گفتگو پرداختیم.
چ را حاج آقا مهدی مظاهری به فکر تاســیس مجموعه
دارالق رآن افتادند؟
ایشــان در زمان حیات با درک عمیق و وسیعی که از تأثیر
ارزشهای واالی ق رآنی و دینی در زندگی مردم داشتند آستین
همتشان را در نشر معارف دینی و ق رآنی با تأسیس مجموعه
بزرگ دارالق رآن در سال  1367باال زدند.
به نظر من تاسیس دارالق رآن بنا بر یک تشخیص ضرورت در
آن زمان و ترویج معارف ق رآنی در هم هی ابعاد صورت گرفت
من یادم هست که در همان سالهای اول تأسیس دارالق رآن
که ما هم در ســن و ســال ج وانی بودیم ،یکی از بزرگترین
م راکز و شــاید بزرگترین و جزء معدودترین م راکزی که به
جذب ج وانان و دانش آموزان در حوزه ق رآن همت گماشت
همین مؤسســه و مجوع هی دارالق رآن بود .تابســتانها در
دانشــگاه اصفهان زمینه جذب بیش از ه زار دانش آموز در
مباحث ق رآنــی و تعالیم اهل بیــت؟مهع؟ با همت مرحوم
حجت االسالم مظاهری ف راهم م یشــد .دخت ران و پس ران
دان شآمــوز در کالسهای آموزشــی ،درســی ،تفریحی،
ورزشی ،اردوهای زیارتی که در آن زمان بسیار بسیار محدود
بود ،شرکت م یکردند.
پــس از راه اندازی و آغاز فعالیــت مجموعه دارالق رآن ب رای
حفظ و تدوام این حرکت حاج آقا چه رویکردی را در پیش
گ رفتند؟
ب رای گسترش فرهنگ ق رآنی در شهر نیازمند به مربیانی بود،
تا دارالق رآن بت واند آموزشهای الزم را در ابعاد مختلف ب رای
سنین مختلف در نقاط مختلف شــهر اصفهان و استان
اصفهان عمل کنند لذا با توجه بــه کمبود مربی و اف رادی
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که آموزش مباحث ق رآنی را به عهده بگی رند ایشــان همت
گماشتند و در ذیل دارالق رآن مؤسس هی آموزش عالی را بنیان
گذاشتند و این کار نقط هی شــروع آموزش مربی و تربیت
مربی ب رای آموزش ق رآن بود.
به نظر شــما کدام یک از فعالی تهای حاج شــیخ مهدی
مظاهری را م یت وان به عن وان قله فعالی تایشان دانست؟
امروز برکات بسیار بزرگی از اندیشه و تصمیمات ایشان در
شــهر و استان و کل کشور جاریست اما اگر ب رابر فرمودهی
دیدبان نظام جمهوری اسالمی رهبر معظم انقالب قضاوت
کنیم ،هر چند کارهای خیر مرحوم حجةاالسالم مظاهری
از ابعاد متنوع و مختلفی برخوردار است اما به نظر من قل هی
و نقط هی اوج فعالی تهای خیر ایشان ،تأسیس دارالق رآن و
پرداختن به نشر معارف ق رآنی است.
امروز وضعیت دارالق رآن چگونه است؟
دارالق رآن در حال حاضر در چهار بخش شــعب ،اســتان،
دانشگاه و مدارس در حال فعالیت است.
امروز  130شعب هی فعال در شهر اصفهان داریم که در حوزه
های مختلف ق رآنی همچون روخ وانی ،تجوید ،تفســیر،
تالوتهــای مختلف ،بح ثهای دیگر مثل نهج البالغه،
سیرهی ائمه و خان واده در حال فعالیت هستند .در یک نگاه
کلی ما امروز در  33عن وان و  110سرفصل مطالب مختلف
را در شعب دارالق رآن آموزش م یدهیم.
شعب دارالق رآن در شــهر اصفهان برخی ملکی هستند و
برخی غیر ملکی  .مثال فردی برخی از روزها منزل خود را در
اختیار ما ق رار م یدهد و یا بخشی از کالسها در حسینی هها
و مساجد برگ زار م یشود.
به طور متوسطه در هر ترم سیزده ه زار ف راگیر در مقاطع سنی
مختلف و در دورههای مختلفی که برگ زار م یشوند ،حضور
دارنــد .ما امروز بیش از  300مربی فعــال در دارالق رآنهای
شــهر اصفهان داریم و  400مربی آماده به کار که بعضا به
صورت ساعتی و موقت از آنها در دورههای مختلف بهره
م یگیریم .همچنین بیش از دوه زار مربی در این مجموعه
تشکیل پرونده دادهاند و مصاحب ههای آنها انجام شده و ب رای
زمانهایی که ضرورت باشد از آنها کمک م یگیریم.
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در بخــش شهرســتانها مــا در  31مرکــز شهرســتان و چگونه م یت وان خیرین را به امور ق رآنی ترغیب کرد و حاج
بخ شهای مختلف استان اصفهان شعبه داریم که بیشتر شیخ مهدی مظاهری چگونه این کار را انجام م یدادند؟
آنها به صورت ملکی است ،در ه رنیمسال به طور متوسط اتفاقا موضوع خوبی رو اشــاره کردید بعد از دوران کسالت
شش ه زار ف راگیر در شعب شهرستانی و م راکز شهرستانی حضرت آقای مظاهری و بعد از فوت آقازاده ایشــان مرحوم
از مباحث آموزشی بهرهمند م یشوند که حدود  440نفر از حاج آقا محسن مظاهری این خالء را حداقل ما در دارالق ران
به خوبی احســاس م یکنیــم امروز هر چنــد دارالق رآن از
مربیان ما مسئولیت آموزش ف راگی ران رو به عهده دارند.
جذب منابع مالــی و کم کهای مالی و
بخش دانشــگاه که یکی از بخ شهای
کم کهای معنوی و اعتماد مردمی خوبی
زیر مجموع هی دار الق رآن مرکزی اســت
بهره مند است اما مجموع ههای دارالق رآن
در واقع با استقالل قانونی و تحت ق واعد
و ق وانین وزات علوم اداره م یشود و هیئت امروز اولویت خیرین امروز به شدت با کمبودهای مادی و مالی
ب رای ادام هی راه م واجهه هستند.
امنای مســتقل خود را دارد ،که ب راساس بیشتر مسائل مادی،
به نظر م یرسد آن دم قدسی و الهی آقای
همان احســاس نیاز اولیه امروز بیش از
پانزده ه زار نفر دانشــجو از این مرکز فارغ ظاهری است،مثال
مظاهری نقش اصلی را در ترغیب خیرین
به انجام فعالی تهای خیر داشته است.
التحصیلشدهاند.
امروز یک خیر وقتی
به نظر میرســد بــرای این کــه در آینده
احد
و
هشــت
آن
ر
الق
ر
دا
در بخش مدارس
م یخواهد اولویت
کمتر با مشــکالت مالی م واجه شویم و
آموزشــی با قریب به دوهــزار دانش آموز
امروز مسئولیت آموزش دانش آموزان را از بندی کند سیر کردن بت وانیم ادام هی کار را با شــتاب بیشتری
مقطع پیش دبستانی تا دیپلم در جنسیت یک گرسنه ،تهیه یک چه در تولید محتــوا و چه در بهره گیری
از امکانــات روز و به روز بــودن آموزش
دختر و پســر عهده دار هستند و تالش
درمان
یا
و
جهیزیه
ها ،باید به مســائل مالی توجه بیشتری
ما در این م راکز بر این اســت که عالوه بر
آموزش مســائل جاری و قانونی مدارس یک بیمار اولویت
داشته باشیم.البته هنوز هم اولویت اول
مردم متدین اصفهان نشــر معارف الهی
شــهر و کتب وزارت آمــوزش و پرورش بیشتری دارد تا مثال
و ق رآنی است و توجه به این مهم ب رای به
فعالی تهای غیر آموزشی با رویکرد ق رآنی
معارف.
تعلیم
میدان کشــیدن مردم متدین و خیر شهر
انجام م یشود.
اصفهان نقش مهمــی در این حوزه دارد.
حضور ف راگی ران این مرکز در مســابقات
ارائه گ زارش عملکــرد دقیق و م رتب نیز
حفظ و مفاهیم ق رآن کریم چگونه است؟
این روزها مســابقات حفظ و مفاهیم ق رآن کریم توســط ب رای خیرینی که در حوزه ترویج و نشر معارف ق رآن دغدغه
وزارت ارشــاد و ادارهی اوقاف و سازمان تبلیغات به صورت دارند ،نیز مهم است.
مشترک در س راسر کشــور در حال برگ زاری است و شرکت اما به هر حال باید با این مسئله کنار آمد که امروز اولویت
کنندگانی از طرف دارالق رآن در مســابقه شــرکت کردهاند .خیرین بیشتر مسائل مادی ،ظاهری است و مثال امروز یک
حدودا ی کهــزار و چهارصد نفر داوطلب حفظ و مفاهیم خیر وقتی م یخ واهد اولویت بندی کند خوب اهدا لباس به
ق رآن کریم از مجموع هی دار الق رآن در این مسابقات شرکت یک نیازمند ،سیر کردن یک گرسنه ،تهیه یک جهیزیه و یا
کردهاند که از حیث آمار حضور در کشور دارالق رآن اصفهان درمان یک بیمار اولویت بیشتری دارد تا مثال تعلیم معارف.
رتب هی ششم کشور و در استان رتب هی دوم استان را در این دور از نــگاه برخی از خیرین این مهم اســت که هر محت وایی
یه ظرف و مظروفی م یخ واهد ،اگر ظرف را انســان حساب
از مسابقات کسب کرده است.
همچنین کســب رتب ههای متعدد استانی و کشوری نشان بکنیم ،باالخره این ظرف باید قابلیت مظروفی چون معارف
دهنــدهی فعال بودن ،پویا بودن و به روز بودن این مجموعه را داشته باشــد و به همین دلیل مشــکالت اقتصادی که
امروز در جامعه وجود دارد و محرومین متعدد در شاخ ههای
است.
مختلف وجود دارند ،باید ابتدا نیازهای اولیه آنها م رتفع شود
تا بت وان ب رای نیازهای معنوی آنها ب رنامه ریزی کرد.
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ندای  70ساله العفو ادامه خواهد یافت
حجة االسالم احمد سالک
مسیر حج ةاالسالم مهدی مظاهری که بیش از ایشان همگی به سمت ق رآن و روایات و اسالم آمدند.
وی خاط رنشــان کرد :همچنین قدرت تبلیغ و ترویج از
 70سال ،فضای این شهر را با فریاد نورانی العفو ایشان یک مبلغ اسالم ناب ســاخت و در بحث احکام
و آگاهی بخشی نورانی و الهی هم راه با تربیت و اخالق و مســائل حاکمیتی مبلغ صادق و با اخالص
اسالم بود که این موضوع هم جای تقدیر دارد.
نیرو انجام داده است ،ادامه خواهد یافت.
نماینده مــردم اصفهان در مجلس بیان
کــرد :حج ةاالســام مظاهــری چهره
حج ةاالســام احمد ســالک؛ نماینده
خدوم اجتماعی داشت ،یعنی به عنوان
مــردم اصفهــان در مجلس شــورای
حج ةاالسالم مظاهری یک شخصیت روحانی به فکر مسائل
اســامی با اشــاره به ابعاد شخصیتی
اجتماعــی مــردم در ابعــاد مختلف،
حج ةاالســام مهدی مظاهــری اظهار چهره خدوم اجتماعی
بیماریها ،فقرزدایی و محرومی تزدایی
داشــت :شــخصیت حج ةاالســام
داشــت ،یعنــی بــه بــود و در راســتای تــاش بــرای این
مظاهری در چند بعد قابل دقت است،
عنوان یک شــخصیت رســالت اجتماعی گام برم یداشت.وی
یکی قبل از پیروزی انقالب اسالمی که
گفت :آثار وجودی ایشان در دارالق رآن،
هم راه انقالبیون و در راســتای خط امام
روحانــی بــه فکــر یتی مخانه و سازمانهایی که ب رای کمک
خمینی ؟هر؟ فعالیت داشــته و تالش
مسائل اجتماعی مردم به بیماران بــه وجــود آورد قابل تقدیر
کردند و این موضوع بر کســی پوشیده
اســت ،البته این اقدامات در راســتای
نیست.وی افزود :نکته بعد شخصیت در ابعــاد مختلــف،
کمک خیــران و پشــتیبانی مردمی که
علمی این روحانی و اشــراف بر آیات و
بیماریها ،فقرزدایی و به ایشان عالقه داشتند صورت گرفت.
روایات و مســائل ق رآنی است که باید
محرومی تزدایی بود و ســالک با بیــان اینکه ایشــان فدایی
گفت ایشان یک اســتاد علم و اخالق
حضرت امام ؟هر؟ و امام خامن های بود،
بودند.نماینده مردم اصفهان در مجلس
در راستای تالش ب رای افزود :در جلســهای مقام معظم رهبری
شــورای اســامی تصریح کرد :یکی
این رسالت اجتماعی درباره حجة االسالم مظاهری صحبت
دیگر از نکات توجه به مسئله معرفتی
و از ایشان بسیار تعریف م یکردند.
گام برم یداشت.
و عرفانــی بود و در طــول عمر خود در
وی با بیان اینکه حج ةاالسالم مظاهری
راستای دعاها و ادعیه تالش گستردهای
چهرهای ک منظیر و ب ینظیر در ســطح
کردند که مصداق آن را م یتوان برگ زاری
کشــور و ابعاد مختلف بــود ،تصریح
بیش از  60ســال دعای کمیل در کل کشــور دانســت
کرد :ایشان مصداق واقعی یک روحانی بود.نماینده مردم
کــه ب ینظیر بــود.وی با بیــان اینکه دعــای ابوحمزه و
اصفهان در مجلس با بیان اینکه او روحیه کفرستیزی و
دعاهای ندبه ایشــان ب ینظیر بود ،گفت :روح معنویت
ضد صهیونیستی داشت ،اضافه کرد ایشان در ش بهای
و نورانیت ق رآن و آیــات و روایات را با هدف تربیت نیرو
قــدس در دعــای ابوحمزه بــرای روز قــدس صحبت
و تربیــت کادر انجام دادند که این موضوع بســیار حائز
م یکردند.وی گفت :اصفهان در حال خالی شدن از این
اهمیت است.سالک ادامه داد :ایشــان  60سال جوانان
گونه شخصی تها است و این یک نگ رانی ب رای اصفهان
این مملکت به ویژه جوانــان اصفهان را هدایت کرده و
به حساب م یآید.
بسیاری از جوانانی که در دامن گناه بودند با دعای کمیل
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زمزمه ماندگار «ابــوحمزه»
حجة االسالم رحمت اله اروجی
حج ةاالســام رحم تالــه اروجی؛ مدیرکل وی شــخصیتی بود که در زمان حیات جامعه اسالمی
از فیض وجــودش منتفع بودند و حــال در زمان وفات
ســازمان تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان نیز همه کســانی که وی را م یشــناختند آه جگرسوز
در رابطه با شــخصیت حج ةاالسالم مهدی دارنــد و در غیابش گریه م یکنند و ایــن جمعیتی که
حضور دارد داللت بر شــخصیت مخلــص وی دارد.
مظاهری گفت :حج ةاالســام شیخ مهدی
وی تصریــح کــرد :پیام همــه بزرگان
مــا به خصــوص پیــام رهبــر معظم
مظاهری بــه معنــای واقعی
انقــاب موجــب تســکین آالم همه
کلمــه مظهــر دعــا ،محبت
حجة ا ال ســا م بود ،به خصوص ای نکــه دیار اصفهان
اه لبیت؟مهع؟ ،پیشــوای اهل مظاهــری مظاهری مفتخر شــد که رهبر معظــم انقالب
فرمودند«زمزمه مناجات آقای مظاهری
ـخیر بودند.
ب رای پیروزی انقالب در دعای کمیل و دعای ابوحمزه در ماه
اسالمی وقت گذاشته رمضــان از مناجات ماندگار در شــهر
وی افــزود :مظاهــری شــخصیتی بود
عزیــز اصفهان بود».مدیرکل ســازمان
که توفیق داشــت در تمام طول عمرش و جزو مبارزان زندان
تبلیغات اســامی اســتان اصفهان در
موفق به انجام وظیفه باشــد و همه اهل
رفتــه بود کــه پس از پایان اب راز داشت :بیان این نکته توسط
خیر و متدینــان ،جامعه قرآنی و تبلیغی
انقــاب اســامی رهبر معظم انقالب باعث افتخار دیار
اخالص واال و پشتکار این ابرمرد را که
اصفهان اســت و این عزیــز به معنای
میدیدند با وی همراهی میکردند.
نیــز در عرص ههــای حقیقــی کلمه بــرای اصفهــان عزیز
مدیرکل ســازمان تبلیغات اســامی
مختلــف انقالب را عزتآفرین بود.
استان اصفهان گفت :در کنار مباحث
خیر و تبلیغی ،پرداخت به امور ترویج
هم راهی م یکرد.
و نشــر معارف قرآن کریم بود؛ ایشان
قبل از انقالب بــه راهاندازی دارالقرآن
در اصفهان و نقاط مختلف کشــور اقــدام کردند و در
محل ههای محروم هم از شــخصیت این واعظ مشهور
بهره برده م یشد.
وی خاطرنشــان کرد :مظاهری ب رای پیــروزی انقالب
اســامی وقت گذاشــته و جزو مبارزان زندان رفته بود
که پس از انقالب اســامی نیز در عرص ههای مختلف
انقالب را هم راهــی م یکرد؛ روح معنویت و دعا در دو
دهــه آخر عمــر و زمزم ههای عارفانه او در کل کشــور
زبانزد بود کــه باعث رونق مجالــس مختلف به ویژه
م راســم دعای ابوحمزه ثمالی بود.اروجی بیان داشت:
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فعالیت های سیاسی
اسناد ذیل،بخش محدودی از اسناد ساواک مندرج در پرونده
حجة االسالم شیخ مهدی مظاهری است.
بزرگ مردی که عمر پر بار خود را صرف مبارزه با رژیم ســتم
شاهی نمود و در دشوارترین ش رایط ،به آگاه سازی نسل جوان
پرداخت و لحظه ای نیاسود و در تمامی صحنه های نهضت
امام خمینی و انقالب اسالمی حضوری چشمگیر داشت.
مجموعه اسناد پرونده ایشــان این را نشان می دهد که ایشان
رســالت خود را نه صرفا در کسب دانش و محصور در حلقه
های فقهی و کالمی و اصولی می دانستند ،بلکه در کنار این
همه  ،توجــه و نگاهی هم به تحوالت اجتماعی و سیاســی
داشته و در کنار مردم در ب زنگاه حوادث و وقایع در دفاع از کیان
اســام و مردم مسلمان و مقابله و قیام علیه بدعت ها و ظلم
ها به پا خواستند و مصداق این حدیث نبوی بودند که  :چون
بدعت ها در امت من پدید آید ،بر عالم اســت که علم خود
را آشکار سازد ،پس هرکه چنین نکند لعنت خدا بر او باد.
با تاسیس ساواک اصفهان در سال  1338مرحوم شیخ مهدی
مظاهــری جزو معــدود روحانیون اصفهان بوده کــه در دایره
اطالعاتی ساواک ق رار گرفت.
با شــروع قیام حضرت امام ؟هر؟ در سال  1342گمشده خود
را در وجود ایشان یافت و در زمانی که بردن نام خمینی از نظر
دســتگاه شاه جرم نابخشودنی به حســاب می آمد و در هیچ
جایی به خاطر اختناق فوق العاده کسی ج رات نداشت نامی
از امام خمینی به عنوان مرجع تقلید ببرد بر ســر منابر فریاد
می کرد.
با روی کار آمدن دولت شاپور بختیار و قطعی شدن ورود امام
خمینی؟هر؟ به کشــور ،مردم ای ران ب رای استقبال از امام آماده
شده بودند که با بسته شدن فرودگاه مه رآباد و به تعویق افتادن
ورود حضرت امام؟هر؟ حجة االســام شیخ مهدی مظاهری
به هم راه ســایر علمای اصفهان در اعتــراض به این عمل در
مســجد ســید اصفهان تحصن کردند و تا آخرین ســاعات
تحصن در مسجد حضور داشتند.

حجة االســام شــیخ مهدی مظاهری از زمانــی که حضرت
امــام خمینی ؟هر؟ علم مبارزه با طاغوت را به دســت گرفت،
در مجالس و محافل در آگاهی بخشــی مردم ســهیم و با این
حرکت توفنده هم راه شد .این حمایت موجب آن گشت که در
سال  1342دستگیر و به زندان افتاد .پس از آزادی تا سال 1357
که مجددا دســتگیر و زندانی شــد بارها به ساواک و شهربانی
احضار و مــورد تذکر واقــع و مدتی ممنوع المنبــر و ممنوع
الخروج از کشور گردید.

اسناد ساواک
شماره 7/62-39 :
به  :سرپرستی شهربان یهای استان قم
تاریخ 39/1/14 :
[موضوع ]:آقای مهدی مظاهری فرزند محمد حســین شماره
شناسنامه  34716اصفهان
خواهشــمند است دســتور فرمایید هر گونه سابقه سیاسی
و غیر سیاســی از نامبرده باال در آن شــهربانی موجود اســت
خالص های از آن را به این سازمان اعالم نمایند.
رئیس سازمان اطالعات و امنیت استان دهم – احمد واثقی
بایگانی شود 39/1/14
39/1/14
گ زارش
محترما به عرض م یرســاند شــخصی به نام شــیخ مهدی
مظاهری معمم که بــرای روض هخوانی از اصفهان به نج فآباد
میرفته در این چند روزه مردم را علیه تاسیس سینما در نج فآباد
تحریک نموده و دســتور داده به هر نحوی شــده نگذارید در
این شهر ســینما تاسیس شــود .ضمنا در بین گفت ههای خود
جمالتی زننده و گوش هدار میزد و ضمن تحریم روزنامه کیهان
به مردم تاکید م یکــرد که نگذارند زنهای آنها بدون چادر از
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منــزل بیرون آیند به طوری که شــایع بود در چند روزی که این
شخص در نج فآباد منبر م یرفته تحریکاتی نموده که ممکن
است منجر به پی شآمدهایی در این شهرستان گردد.
بخش 1

كشــته مىداد و شكست مىخورد اما مىدانســت پيروزى با
حق است .من و شما هم مىدانيم پيروزى با ماست و بياييد و
متوسل شويد به امام زمان و بخواهيد فرزندش را از زندان آزاد و
اين غائله را به سود مسلمين خاتمه دهد.

به ژاندارمری گفت هام و شهربانی /3/14
انف رادی این شخص 3/14
بایگانی شود .رضوی
514

ب رابر با اصل است 42/5/9
بايگانى شود تا دستور برسد .رضوى
يك نسخه رونوشت برداشته شد.
خالصه اظهارات آقاى مظاهرى ديشــب در ساعت  2030روز
 42/5/9در مســجد جوبشاه طى  5ـ  1054ـ  1ـ  5ـ  42/5/9از
شهربانى رسيده است.
اصل در انف رادی ابوالفضل معزى
42/5/12

از  :ساواک اصفهان تاریخ 42/6/7 :
به  :ریاست شهربانی استان دهم شماره 7/2858-42 :
[موضوع  ]:شیخ مهدی مظاهری

تاریخ 43/3/2 :
موضوع  :جلسه روحانیون اف راطی

نامبرده باال در تاریخ  42/6/6خود را به این ســازمان معرفی
نموده است.
رئیس سازمان اطالعات و امنیت استان دهم – محمود صدقی

دیروز ظهر ( )43/3/2در منزل حاجآقا مرتضی ابطحی اف راد
زیر جلسه داشته و تصمیم گرفت هاند هر یک روی منابر جریان
 15خرداد سال  42را ب رای مردم تشریح و در پایان منبر موضوع
ع زای ملی را مطرح نمایند.
 - 1مصطفی ابطحی  - 2سید جمال صهری سدهی  – 3حاج
آقا احمد دربامامی  – 4شــیخ مهــدی مظاهری  – 5منوچهر
منصــورزاده  – 6ابوالفضل معزی  – 7حاج آقا مرتضی ابطحی
 – 8ج زایری  – 9حاج آقای خادمی  – 10فیروزیان (رهبر ،داماد)
مجالســی که از منابر آن م یخواهند استفاده کنند به ق رار زیر
است :
 – 1منزل حاج غالمعلی ادیب واقع در ایســتگاه بخش  3شغل
بلوز فــروش  – 2منزل بنکــدار مقابل باغ همایــون  – 3منزل
عمومیان چهارســوق  – 4الهیجی معروف به گاوبندان بخش
یک  – 5ســرای مخلص بازار  – 6بنگاه میوهفروشــی حقیقت
بخش  3فلکه میدان قدیم.

رضوی
آقــاى مظاهرى منبر رفت در مورد آقايان حكيم ،گلپايگانى،
خوانســارى ،شريعتمدارى و ميالنى و خمينى صحبت زياد و
رشته سخن را كشــيد در مورد م راجع تقليد و گذشته كه آقاى
آي تالل ه عالمه مجلسى و آي تالل ه عالمه حلى و بح رالعلوم كه
چندين سال زحمت كشــيدند و رابطه مستقيم يا غيرمستقيم
مثال در
با امام زمان داشتند اما يك نفر خان مباز و عرقخور كه ً
آبشار به سالمتى پدرش شيشه را باال مىكند و از طرفى با زنها
رقص و دانس مىرود ادعا مىكند من امام زمان را ديدهام آقا چ را
اين حرفها را مىزنيد؟ اين حرفها حق امام و مرجع تقليد است.
يعنى چه؟ ســپس گفت آقايان زياد متأثر و متأســف نباشيد،
دعاى شــما دير يا زود اثرى دارد .خداوند ديرگير و ســخ تگير
است .همي نطورى كه تاريخ گذشته از هارونها و ابوالجه لها
و منصور دوانیقى حكايت مىكنــد ،تاريخ امروز آينده هم از
امروز حكايــت خواهد كرد .پيغمبر اســام در اغلب جنگها
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کــه جامعه روحانیــت را تحت شــکنجه و آزار ق رار دهد و
تهم تهــای ناروا به م راجع تقلید نســبت دهد حکومتش
غیرقانونی اســت و در خاتمه گفتارش خطاب به مردم گفته
اســت من ب رای پیر و جوان شــما آینده بــد و خط رناکی را
پی شبینی م یکنم.

در انف رادی شیخ مهدی مظاهری بایگانی شود.
از :ساواک اصفهان تاریخ 43/3/19 :
شماره /10/706-43 :
به  :مدیریت کل اداره سوم
هـ
موضوع  :مهدی مظاهری
عطف 43/3/4 – 312/10714 :
نامبرده باال از روحانیون اف راطی اصفهان است که اغلب
روی منبر کنایات تحری کآمیزی علیه مقررات و همچنین
مقامات کشــور ای راد کــرده کــه ب رابر محتویــات پرونده
خالص های از اظهارات او به شرح زیر اعالم م یگردد.
 -1گ زارش مأمورین حاکی است که نامبرده
درتاریــخ  42/3/13در نج فآباد روی منبر
ضمن تحریم روزنامه کیهــان مردم را علیه
تأســیس ســینما در این شهرستان تحریک
کرده است.
 -2مأمورین گ زارش دادهاند که این شخص
در تاریــخ  42/4/12در مســجد ســرتیپ
اصفهــان بــه روحانیونــی کــه از آی تالله
خمینی پشــتیبانی نکردهانــد حمله نموده
و ایــن موضوع باعــث ناراحتی عــدهای از
روحانیون گردیده است.
 -3در تاریــخ  42/5/9ضمن صحب تهای
کنای هآمیزی روی منبر گفته اســت یک نفر
عرقخور و خان مباز که به ســامتی پدرش
شیشــه را باال م یکشــد و از طرفی با زنها
رقص م یکند ادعا م ینماید من امام زمان را
دیدهام و بعد گفته است که چ را این حرفها
را م یزنیــد صحبت در این بــاره حق امام و
مرجع تقلید است آقایان متأثر نباشید دعای
شما دیر یا زود اثر خواهد کرد .بروید به امام
زمان متوسل شــوید و بخواهید تا فرزندش
از زندان آزاد شــود و غائله به سود مسلمین
خاتمه یاید.

تاریخ 51/12/2 :
از  :اداره کل سوم
به  :ریاست ساواک استان اصفهان شماره 312/12361 :
موضوع  :مهدی مظاهری صالحی
عطف 10/12781 :هـ 51/11/19 -

با شروع قیام حضرت
امــام ؟هر؟ در ســال
 1342گمشــده خود
را در وجــود ایشــان
یافــت و در زمانــی
که بــردن نام خمینی
از نظر دســتگاه شاه
جرم نابخشــودنی به
حساب می آمد و در
هیچ جایی به خاطر
اختناق فــوق العاده
کسی ج رات نداشت
نامی از امام خمینی
به عنوان مرجع تقلید
ببرد بــر ســر منابر
فریاد می کرد.

بــا توجــه به ای نکــه نامبرده بــاال از هر
فرصتی ب رای اظهار مطالب خالف و جلب
متعصبیــن مذهبی اســتفاده خواهد نمود
خواهشــمند است دســتور فرمایید وسیله
منابــع و امکانــات موجود اعمــال و رفتار
مشــارالیه را تحــت م راقبت قــرار داده و از
مطالب خالف مطروحه توســط مشــارالیه
روی منابــر و در مجالــس مذهبی آگاهی
حاصل و نتیجه را مســتم را به این اداره کل
اعالم نمایند.
مدیر کل اداره سوم  -مقدم
در کمال وقت و هوشیاری اقدام شود12/5 .
[تقوی ریاست ساواک اصفهان]
آقای حکاک
به همکاران دستور م راقبت داده شد.
گ زارش

به عرض می رسد :
 -1از شــیخ مهــدی مظاهــری هنــگام
تشــری ففرمائی شاهنشــاه آریامهــر بــه
اصفهــان دعــوت شــده بــود کــه در هتل
شاهعباس شرفیاب شــود ولی از حضور در
هتل خودداری کرده اســت .م راتب همــان موقع به نامبرده
تذکر داده شد و از رفتن وی به مکه جلوگیری به عمل آمد.
-2سابقه مضره دیگری در ســالهای اخیر از وی به دست
نیامده است.
 -3چنانچه نظر آن جناب موافق باشــد تلگ راف پیوســت
امضاء فرمایند.

 -4ب رابر گ زارش مأمورین در تاریخ 42/5/16
در کاروانس رای بیدلی روی منبر اظهار داشته است حکومتی
که زندان و شکنجه نداشــته باشد نم یتواند زندگی خود را
ادامه دهد مملکتی که تنبیه و توبیخ و کند و زنجیر و اعدام
نداشــته باشد محکوم به مرگ اســت مملکت اسالمی که
احکام ق رآن مانند قطع کردن دســت سنگســار و قتل در آن
اج را نشود تحت تســلط بیگانگان است مملکت اسالمی
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حســین الموسوی الخادمی – ســید مصطفی مهدوی – حاج
شــیخ عباسعلی ادیب – حاج سید اسماعیل هاشمی – حسن
صافی اصفهانی – ســید ابوتــراب مرتضوی درچــه – احمد
زاهد نجفی – حاج ســید محمد علی صادقی – ســید محمد
علی روضاتی – حاج ســید مرتضی هاشــمی – شیخ مرتضی
اردکانی – ســید محمد باقر رجایی – حاج ســید محمد رضا
روضاتی – رضا یزدی – مرتضی مقتدایی – صدرالدین کلباسی
– فخ رالدین کلباسی – ســید ابوالفضل ج زایری – مهدی فقیه
ایمانی – علی قدیری مدرســی – ســید محمد احمدی – دکتر
سید جمال الدین موسوی – سید علی ج زایری – سید اب راهیم
احمــدی – مجتبی صادقی – علــی صادقی – مرتضی ابطحی
–حاج ســید کمال الدین فقیه ایمانی – ســید جواد ابطحی –
یدالله رحیمیان – حاج شــیخ غالمحسین تسلیمی – محمد
حسن رحیمیان – ســید ابوالفضل مکی – مهدی اژهای – سید
محمد بهشتی – حســین ابطحی – سید عبدالله طباطبایی –
باقر نبوی – غالمرضا عطائی – محمد قاسم عطائی – غالمرضا
فیروزیان – محمد تقی رهبر – اب راهیم ابن یمین – سید محمد
مروج – ســید مصطفی ابطحی – سعید شریفی – سید عباس
فقیه احمد آبادی – ســید حیدر حســینی – حاج سید محمد
عالمه – حاج آقا ســید حســن امامی – حاج آقا ســید احمد
امامی – حاج شیخ محمد باقر نطنزی – حسین منصور زاده –
سید عبدالحسین روضاتی – محمد مهدوی – سید ابوالفضل
صفوی ریزی – عبدالله ادیب – محمد علی اب راهیمی – ســید
مجتبــی می ردامــادی – مصطفی اشــرف زاده – ســید مهدی
روضاتی – ســید مهدی شــفقی – شــیخ جعفــر بروجردی –
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محترما به عرض م یرسد .حاجی خانی 12/20
ً
بسمه تعالی شانه
تحصن روحانیون اصفهان
به منظور اعت راض نسبت به حمالت و کشتارهای وحشیانه
مردم مسلمان و آزادیخواه ملت ای ران در ته ران و س راسر کشور
به دست عمال دولت متجاوز و غیر قانونی بختیار که هدفی
جز خدمت به استعمار و سرکوبی جنبش قانونی ملت ای ران
ندارد همچنین اعت راض نســبت به بهانه جوی یها غیر موجه
و مغرضانه در مورد تشــریف فرمایی رهبــر دینی و ملی قائد
عظی مالشان حضرت آی تالله العظمی الخمینی ایده تعالی
که مردم با بی صبری در انتظار ورود ایشان هستند ،روحانیون
اصفهان ضمن اب راز انزجار از اینگونه اقدامات غیر انســانی
با اعالم همبســتگی با روحانیون متحصن در مسجد اعظم
قم و مســجد دانشگاه ته ران و ســایر روحانیون کشور و تمام
اقشــار ملت از تاریخ اول ربی عاالول در مسجد سید اصفهان
متحصن گردیدند.

اج

حکاک 1352/12/20

ـ ان

ســید نورالدین جعفریان – ابوالفضل معزی – ســید مهدی
میردامادی – محمود مشکاتی – سید محمد مهدی رضایی –
سید ضیاء الدین فقیه ایمانی – سید محمد موسوی – حسین
رئیس الواعظین – شــیخ محمود شــریعت ریزی – ولی الله
شــریعت ریزی – سید حســن احمدی – حاج شیخ محمد
علی فشــارکی – حاج شــیخ مهدی مظاهری – حاج ســید
محمود میرهندی – شــیخ حسینعلی خطیبی – سید محمد
رضا ابطحی – شــیخ مهدی تسلیمی – سید مهدی قریشی
– مهدی مالیی – ســید حجت موحد ابطحی – سید حسین
حســینی (محمد علی) – حاج ســید ضیاء الدین عالمه –
محمد حسن فقیهی – احمد صادقی – شیخ محمد حسین
رحمانی – ســید محمد حســین رحمانی – ســید محسن
فقیهی برزانی – شیخ محمد زاهدی – سید باقر علوی – سید
حسین واعظ برزانی – شیخ مهدی معتمدی – سید مرتضی
مســتجابی – سید مصطفی ابطحی ســدهای – شیخ جمال
مظاهری – حاج شــیخ جواد حائری – شیخ عباس عمدانی
– ســید مرتضی موسوی – حاج آقا مهدی فهامی – حاج سید
جواد قوام نیا – سید محمد رضا بهشتی – حاج شیخ محمود
کفعمی – حاج شیخ عل یاکبر اژهای – رمضانعلی جان نثاری
– ســید محمد جواد میردامادی – شیخ محمد علی کرمانی
– ســید محمد ه رندی – ســید علی افضل نژاد – شیخ تقی
کفعمی – ســید باقر موسوی – ســید مرتضی فقیهی – شیخ
مرتضی کیانی – حسین حسام – حاج آقا محمد مهدوی.
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شریک کارهای خیر مردم اصفهان
گفتاری از حج ةاالسالموالمسلمین علیرضا باطنی
جانشین مدیریت حوزهی علمی هی اصفهان
گف ــت که ای ــن ،ی ــک کار منحصرب هفرد بود کــه در اصفهان
انج ــام م یش ــد .ش ــاید بن ــای خی ــری در اصفه ــان نتوانید
پیدا کنید که ایش ــان در تأس ــیس یا ادام هی حیات و رونق
آن مجموع ــه ،نق ــش نداش ــته باش ــد .ایشــان همچنین از
خدمتگزاران بزرگ به قرآن بود؛ مؤسسات و مراکز مختلف
قرآنی ایجاد کرد و عدهی زیادی از نونهاالن تا که نساالن با
همت ایشان سر سفرهی قرآن نشستند و اقشار مختلف
جامعه در جلس ــات و برنام ههای ایشــان حضور داشــتند.
ایش ــان خطیبی توانمند ب ــود و به آنچه م یگفــت ،اعتقاد
داشت و عمل م یکرد.

حج ةاالسالموالمسلمین حاج شیخ مهدی مظاهری،
عالمی عامل ،مجاهدی خســتگ یناپذیر و شــخصیتی
خــدوم بودند کــه در عرص ههــای مختلف ،در گوشــهوکنار
ش ــهر و استان ما و برخی اس ــتانهای دیگر ،آثار و خدمات
ایشــان مشهود اســت و در این جهت باقیاتالصالحات
برای خودشان به جا گذاشت هاند.
اوال ارتحال ایشان ضایع های برای حوزهی علمی هی اصفهان
و هم هی دلســوزان و چهرههای خدوم شــهر و اســتان و کشور
ماس ــت .ثانیا مرحوم حاجآقا مهدی مظاهری بقی هالسلف
صاح بنفساناصفهانبودند.ایشاناحیاکنندهیسنت
سلفصالحدررازونیازومناجاتوارتباطباخداوندسبحان
و معنویــت و اه لبیــت؟مهع؟ بودند .هنوز مناجات ســحرگاه
ایشان در ش بهای جمعه در تخت فوالد اصفهان ،در گوش
مردم اصفهان طنی نانداز است .سالهای سال ،ش بهای
جمع ــه در زمســتان و تابســتان و در دل ش ــب ،در نیم ههــای
شــب ،نفس قدســی ایشــان ،ضمیر مردم را متوجه خداوند
سبحان م یکرد و نفس گرم ایشان روح ایمان و معنویت را در
کالبددارالمؤمنیناصفهانم یدمید.
در شــبهای ماههای رمضان هر سال ،دعای ابوحمزهی
ثمالی را ایش ــان در اصفهان رونق م یبخش ــید و جلس ــات
چندهزارنفــره را دور هــم جمــع م یکرد .ب هگون های م یشــود

دعای کمیل و محل ارتباطگیری انقالبیون
پی ــش از انق ــاب ،ک ــه واقع ــا خفق ــان ش ــدیدی ب ــر جامع ــه
حاکم بود و هرجا چند نفر دور هم جمع م یشــدند ،مراکز
امنیتی نظام ست مشاهی و ساواک و دستگاههای وابسته
حساس م یشدند ،یکی از شیوههای مرحوم مظاهری که
اب ــداع ک ــرده و در پیش گرفته بودند که بس ــیار مؤث ــر بود ،این
ب ــود ک ــه مراس ــم دعای کمی ــل را محل ــی ب ــرای ارتباطگیری
انق البی ــون باهم قرار داده بودند .آنموقع که جوانان انق البی
و پرشور باید محفلی م یداشتند و دور هم جمع م یشدند
و ارتباطش ــان برقرار م یشد ،جلس ــات دعای کمیل ایشان
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در کنار شهدا...

ارتب ــاط صحبــت م یکردنــد ،حقیقتا دلهــا معطوف به
مطل ــب م یش ــد و خیرین اعالم آمادگ ــی م یکردند و آن کار
خیر و عمل صالح در همان جلسات انجام م یشد.

درس ــت اس ــت ک ــه ایش ــان دنب ــال نامونش ــان نب ــود ،ام ــا در
اصفهان شــاید کمتر کســی را م یتوان پیدا کرد که ایش ــان
را نشناس ــد و در جلس ــات دع ــا یا منبر ایش ــان حضور پیدا
نکرده باشــد .ایشــان یک عزت خدادادی داش ــتند .وقتی
فردی این نگاه و رسالت را به دوش م یگیرد و رنگ خدایی
ب ــه کارش م یزن ــد ،خداون ــد او را در چشــم مردم بــزرگ و عزیز
م یکند .این اصل مطلب اس ــت ،اما ب ههرحال ایشــان در
عرص هه ــای مختل ــف ،هم ــواره اس ــتوان های در حمای ــت از
نظام اسالمی بود .جلسات ایشان ،جلسات انقالب بود.
جلس ــات ایش ــان ،جلس ــات نهضت حضــرت امام ؟هر؟
و س ــپس نظام اس ــامی بود .بس ــیار بــه امام و مقــام معظم
رهبری ارادت و عالقه داشتند .به شهدا خیلی عالق همند
بودند و دلش ــان م یخواس ــت در کنار ش ــهدایی که سالها
در گلس ــتان ش ــهدای اصفهان ،در میان آنها راز و نیاز کرده
بودند ،آرام بگیرند.

شکرگ زاری ،راز توفیق مرحوم مظاهری
ایشــان در ســال  ۱۳۸۹ب هعنــوان چهــرهی مانــدگار تبلیــغ
اصفهــان ،مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد .علتــش هم ایــن بود
کــه ایشــان وقتی برای جلســات دعــوت م یشــدند ،نگاه
نم یکردند که این جلسه چند نفر مخاطب دارد یا در کدام
منطقــهی جغرافیایــی قرار دارد .ایشــان تــا آنجای یکه توان
داش ــتند ،در جایجای شهر اصفهان و شهرهای پیرامون
اصفهان کوتاهی نم یکردند .دعوتها را رد نم یکردند و در
آنها حضور پیدا م یکردند.
ب ههرحال وقتی خداوند به کســی نطق روان ،اشــک چشــم
نفــس گــرم عنایــت م یکنــد و او از ایــن عنای تهــا در ایــن
مسیر معنوی و تأثیرگذار استفاده م یکند ،خداوند متعال
هم ب هخاطر ش ــکرگزاری از نعمت خــودش ،این توفیقات را
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روزافزون م یکند .ایشان م یتوانست در حوزه بماند و مدرس
که نیم هشب در تخت فوالد اصفهان برگزار م یشد ،پاتوق
خوبی باش ــد؛ م یتوانست بماند و یک شخصیت علمی
خوب و مؤثری در شــک لگیری تجمعات و اعتراضات بود
دارای نامونش ــان بش ــود ،ول ــی از کارکرده ــای ح ــوزه ،تبلی ــغ را
و برنام هریــزی تحص نهــا آنجــا انجــام م یگرفــت .در آنجا
انتخاب کرد ،چون م یدید که جامعه نیاز به انذار و هدایت
همچنیــن خدم ــت به خانــوادهی برخــی متحصنین که
و ارشاد دارد و کرسی وعظ ،نیاز فراگیر اقشار مختلف جامعه
افــراد ضعیفی بودند و باید به معیشــت ایشــان رســیدگی
است؛ همان چیزی که امروز مشاهده م یکنید.
م یشــد ،صــورت م یگرفــت و ایــن حرکــت انق البــی در
نی ــاز ام ــروز ب همرات ــب بیش ــتر از گذش ــته اس ــت .مس ــیرهای
جلسات ایشان دنبال م یشد.
انحراف ــی و دس ــتگاههای مختلف ــی س ــر راه نوجوان ــان و
بانی خیر ب رای حل مشکالت و کمبودهای مردم
جوان ــان دام په ــن کردهان ــد ت ــا آنه ــا را از دی ــن ،آموزهه ــای
اس ــامی ،اه لبی ــت؟ع؟ و نظام اســامی جدا کنن ــد .باید
بعــد از انقــاب هــم منبرهــا و جلســات ایشــان از مراکــز
مانن ــد ای ــن عزی ــز س ــفرکرده ب ــا مطالع ــه در
مهمی ب ــود که بــه محلی برای پشــتیبانی
منب ــر حاض ــر ش ــویم؛ ح ــرف ب ـهروز بزنی ــم،
از رزمنــدگان تبدیــل م یشــد .بــا نفــس
گــرم ایشــان ،خیریــن کم کهــای زیــادی یکــی از شــیوههای مخاط بشناس ــی داشــته باشیم و منبر ما
سرش ــار از آی ــات ق ــرآن و روای ــات و ذکر خدای
م یکردنــد و کاروانهای زیــادی برای کمک مرحــوم مظاهــری
سبحان و حضرات معصومین؟مهع؟ باشد.
به جبهه و وســایل مورد نیاز جم عآوری و به
مناطق مختلف عملیاتی ارسال م یشد .که ابداع کــرده و در وقتی فردی مانند ایشان «یا اهلل» م یگفت،
گاهی در جلســات دعا ،برخی از روحانیون پیش گرفته بودنداین ب یاختی ــار اش ـکها ج ــاری م یش ــد و در
همان ش ــرایط ،ایش ــان نکات پندآموز قرآنی
کــه در جبهــه و جنــگ نقــش داشــتند،
حضور پیدا م یکردند و مناطق عملیاتی را بود که م راســم دعای و روای ــی و درسه ــای زندگی دینی را به مردم
توضیح م یدادند و مسائل چند عملیات کمیــل را محلــی یاد م یدادند.
یادم اس ــت زمانی یک مؤمن افتخار م یکرد
مختلف را تشریح م یکردند.
بــرای ارتباطگیــری
ک ــه ش ــصت س ــال در مراس ــم و جلس ــات
ب ههرحــال ایــن جلســات ،بســتری بــود که
چندمنظوره اســتفاده م یش ــد .همچنین انقالبیــون باهم ق رار دع ــای ایش ــان ،ب ــه م ــردم چ ــای داده اس ــت.
فقط ش ــصت س ــال ای ــن فرد خدم ــت کرده
داده بودند.
گاهی مساجدی بود که نیاز به تکمیل بنا
بود .جلسات ایش ــان بیش از شصت سال
داشــت یــا در منطق های الزم بــود یک بنای
استمرار داشت .ب ههرحال ای نها پیشین هی ما هستند.
خیــر احداث شــود .همین که ایش ــان چند جملــه در این
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گفتاری از مرتضی نجفی قدسی

مدير دارالق رآن عالمه طباطبايی

«كانوا قلی ً
ال من اللیل ما یهجعون* و باالسحار هم
ابابصیر(جه ــت خدم ــت ب ــه نابینایــان) و انجمــن
یستغفرون» (ذاریات)18 ،
م ــددكاری ام ــام زم ــان؟جع؟ جه ــت
آنــان (پرهیــزكاران) اندكــی از شــب را
خدمتگ ــزاری ب ــه ایت ــام و محرومی ــن و
م یخوابیدنــد(و بیشــتر آن را بــه عبــادت در زمــان جبهــه و مس ــتمندان و ی ــا دیگر مؤسس ــات علمی
و بندگــی م یگذراندنــد) و ســحرگاهان از
و فرهنگی مانند تش ــكیل دانشگاه علوم
جنــگ ،بیشــترین
خدا طلب آمرزش م یكردند.
و مع ــارف ق ــرآن در اصفه ــان و ب ــه همی ــن
حجـ ةاالســـام حـــاج شـــیخ مهــــــدی تــداركات مردمــی س ــبب ه ــم س ــالها پی ــش در دوره وزارت
مظاهــری یكــی از چهرههــای بســیار جبهه در اصفهان به آق ــای احم ــد مس ــجد جامع ــی در وزارت
محبــوب و دوســت داشــتنی و پرنفــوذ در
ارش ــاد از زم ــره خادم ــان قرآن معرفی ش ــده
بیــن مردم اصفهــان بود و ایــن محبوبیت همــت وی و با توجه بود.
و جایــگاه اجتماعــی بــه خصایــص ایــن به مجالس و منابری بح ــث خدمتگ ــزاری ایش ــان منحص ــر
روحانی مردمی مربوط م یشود.
ب ــه ایت ــام و محرومی ــن و ب یبضاع ته ــا
های
ت
جمعی
بــا
كه
اوال ایشــان پای هگــذار مؤسســات خیریــه
نب ــود ،در زمان جبهه و جنگ ،بیشــترین
بســیاری در اصفهــان بــود كــه هــر كــدام كثیر برگ زار م یشــد ،ت ــداركات مردم ــی جبه ــه در اصفه ــان
هــزاران نفــر را تحــت پوشــش دارد كــه از
ب ــه هم ــت وی و ب ــا توج ــه ب ــه مجال ــس و
شكل م یگرفت.
جملــه آنهــا عبارتنــد از :انجمــن خیریــه
مناب ــری كه ب ــا جمعی تهای كثی ــر برگزار
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مرحــوم مظاهــری احیاگــر روح دعــا و نیایــش در بیــن
نوجوانــان ،جوانــان و عامه مــردم اصفهان
بــود .در قبــل از انقــاب كه دعــای كمیل
هنــوز در بســیاری از شــهرها اصــا مطرح مرحــوم مظاهــری
مرح ــوم ح ــاج آق ــا مه ــدی مظاه ــری ای ــن
نبــود ،ایشــان جلســات بســیار گــرم و
پرشــوری داشــت و ســنت ایشــان هــم احیاگــر روح دعــا نیاز بش ــری را خوب شــناخته بود و قاطبه
در دعــا خوانــی ایــن بــود كــه زمــان ســحر و نیایــش در بیــن م ــردم اصفه ــان از مجال ــس دع ــا و نیای ــش
ایش ــان بهرهمن ــد بودن ــد و ل ــذا در اصفهان
را انتخــاب م یكردنــد ،یعنــی
غالــب نوجوانــان ،جوانان و
ه ماكن ــون دعاخوان ــی در بی ــن هیأته ــا و
برنام ههــای دعاخوانــی ایشــان در نیمــه
دوم شــب بــود و تــا اذان صبــح ب هطــول عامه مــردم اصفهان حس ــینی هها و مس ــاجد بس ــیار رواج دارد
بود .در قبل از انقالب و اینه ــا ب ــه نف ــس گ ــرم مرحوم حاج ش ــیخ
م یانجامید.
مه ــدی مظاه ــری اس ــت و البت ــه در ی ــك
در ش بهای ماه مبارك رمضان ،هر شب
تمــام دعــای ابوحمــزه ثمالــی را قرائــت كــه دعــای كمیــل دوران ــی هم كه اس ــتاد پ ــرورش در اصفهان
م یكــرد و مــردم اصفهــان بــا نغم ههــای هنوز در بســیاری از بودن ــد ب ــا ایش ــان در ای ــن مه ــم هم ــراه
عاشــقانه دع اخوانی ایشــان عشق و صفا شــهرها اصال مطرح بودن ــد و آق ــای س ــیدعلی اكب ــر پ ــرورش
ً
نی ــز گاه ــی در مجال ــس دع ــا و نیای ــش ب ــا
م یكردند.
جلسات
خداونــد یكــی از الطافــی كــه بــه آقــای نبود ،ایشان
حج ةاالس ــام مظاه ــری همن ــوا ب ــود .در
مظاهــری داده بــود ،صــدای خــوش بــود بسیار گرم و پرشوری ق ــرآن كری ــم م یفرماید«:ق ــل م ــا یعبوابك ــم
رب ــی لوالدعاؤك ــم» (فرق ــان ـ  )77یعن ــی
و مــردم از صــدای دع اخوانــی ایشــان چــه
داشت.
اگ ــر دع ــای ش ــما نب ــود ،پ ــروردگار به ش ــما
دع ــای كمیــل ،دع ــای ندبــه و یــا دع ــای
توجه ــی نم یك ــرد! پ ــس بناب ــر ای ــن انس ــان
ابوحمــزه و یــا زیــارات و دعاهــای مأثــوره
بای ــد ب ــرای جل ــب توجه پروردگار و كس ــب
لذت م یبردند.
اس ــتعانت از او ك ــه ق ــادر مطل ــق اس ــت و
بنده حقیر از كودكی عالقمند شركت در
برانج ــام ه ــر كاری تواناس ــت ،با دعا خوانــدن از او طلب
مجال ــس دع اخوانی مرحوم حج ةاالســام والمســلمین
مغفرت كند و رابط هاش را با خدا اصالح نماید و س ــعی
مظاهــری بــودم و تــا وقتــی كــه در اصفهــان بــودم حضور
كن ــد هم ــه ش ــب را نخواب ــد و س ــحرگاهان بیدار باش ــد و
در مجالــس ایشــان را مغتنــم م یدانســتم و در ایــن
از فیوض ــات س ــحری ك ــه ب ــه اولی ــاء خ ــدا داده م یش ــود،
ســالهایی كــه در اصفهان نبودم هم ســعی م یكردم در
بهرهمن ــد گ ــردد كه ق ــرآن كریم بارها بر این رمز گشــایش در
مــاه مبــارك رمضان یك شــب به عشــق دعــای ابوحمزه
زندگی اش ــاره دارد و حافظ لسانالغیب نیز گفته است:
ایشان به اصفهان بروم.
شــاید تعجــب كنیــد یك جمعیــت چن دهــزار نفری در
این گنج س ــعادت كه خدا داد به حافظ          
دل شــب در مســجد ســید و یا مســجد جامع اصفهان
از یمن دعای ش ــب و فیض سحری بود
بــرای اســتماع دعــای ابوحمزه كه توســط حج ةاالســام
مظاهــری قرائت م یشــد ،هرشــب اجتمــاع م یكردند و
جناب حج ةاالســام قرائتی نیز معموال سالی یك شب
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م یشــد ،شكل م یگرفت و آنان هر نیازی داشتند كافی
بــود بــه اطــاع ایشــان برســانند و ایشــان در یــك جلســ ه
مردمــی تمام آن آذوقه و تداركات را فراهم م یكرد.
اما محبوبیت ایشان و اثر كالمش در بین مردم اصفهان
بــرای چه بود؟! این ســوال مهمی اســت و محور ســخن
و معرفــی شــخصی ت مرحــوم حج ةاالســام مظاهری در
همین مطلب اس ــت كه در پیــام رهبری معظم انقالب
هم به آن اشــاره شده است.

ـ ان

م یآمدند و بارها از ایشــان شــنیدم كه ب ــه مردم اصفهان
م یگفتن ــد ،قدر جلس ـهتان را بدانید ،چنین جلســهای
با این روح و صفا در هیچ ش ــهری نیست!
یك ــی از ل ــوازم ش ــخصی ت انس ــان اگ ــر بخواه ــد متق ــی و
پرهیزكار باش ــد و با خدایش عشقبازی كند ،آشناشدن
ب ــا روح دع ــا و نیای ــش اس ــت و فط ــرت انس ــان ای ــن معن ــا
را م یطلب ــد ول ــی متأس ــفانه م ــا ع ــوض آنك ــه ب ــه ای ــن
نی ــاز روح ــی ب ــا مراجع ــه ب ــه مفاتی ــح و ی ــا دعاه ــای ام ــام
س ــجاد؟ع؟ و دیگ ــر ائم ــه؟مهع؟ بروی ــم ،به س ــراغ عرفانهای
كاذب ش ــرقی و غربی م یرویم كه جز سراب چیز دیگری
نیس ــت و جز ضالل ــت و گمراهی نصیب
دیگری ندارد.

شی ح ویـ
خ جةا ــژ
مه الس هنا
دی ال م مها
مظ والم خت
اهر سلمی صا
ی
ن صی

فیــض ݤݡسحــر ݤی ݤ

ی
صاص سلمی ن ظاه
خت والم ی م
امها ال م هد
ژهن الس خ م
یـــ حجةا شی
و
اج
ح

ن خ ݤد ݤا
ب ݤدی ݤ
غ خ ݤو ݤ
مبل ݤ

ری
زمـ
ـتـان 96
س
13

انج ــام امور عام المنفعه و حمایت از خیریه ها و صندوق
مبلغ خوب دین خدا
های قرض الحس ــنه به کمک مردم می ش ــتافتند و گره از
کار خلق می گشودند.
این دقیقا همان وجه از فعالیت های ایشــان بود که برای
گفتاری از محمود فروزبخش
هر انسانی قابل درک بود و در این امور بدون نام بردن از اسالم
و تبلیغ دین به صورت مستقیم ،پایه های شریعت در این
اگر پرسیده شــود که مهم ترین وظیفه روحانیت چیست
ش ــهر مس ــتحکم تر می گش ــت.جبهه دوم دقیقا در نقطه
در یک کالم باید پاس ــخ داد :تبلیغ دین.حال پرســیده می
مقابل ،صورتی کامال دینی داش ــت و به صورت مســتقیم
شود که اگر چنین است پس چرا تقریبا تمامی وقت حوزه
علم ــا ب ــه ترویج دی ــن می پرداختن ــد .روحانیت شــیعه در
های علمیه صرف خوانش و فهم «فقه» می شود .جواب
اصفهان همواره بر سه ضلع اساسی ترویج تشیع پافشاری
آن است که شیوه تدریس حوزه های علمیه شیعه ،برای
داش ــتند .س ــه ضلعی که تعظیم ش ــعائر نامیده می شد.
تربیــت مجتهــد و مالســت .ایــن دروس از
ی ــک ضل ــع تعظی ــم ش ــعائر،مقوله والیت و
ابتــدا طــوری تدویــن شــده اند کــه خروجی
غدیر بود که در رأس قرار داشت .ضلع دوم،
آنهــا دانشــمند دینی باشــد؛ اما به راســتی
مرحــوم مظاهــری عاش ــورا و ع ــزاداری ب ــرای سیدالش ــهدا ب ــود
مگــر قــرار اســت کــه چنــد درصــد از ورودی عــاوه بــر تعظیــم که حرارت ش ــیعیان پیوســته از آن اســت و
های حوزه ،مال و فقیه مسلم شوند.
رأس س ــوم به عنوان رهنمای آینده ،همان
یــا به عبــارت دیگر در دانشــگاه قرار اســت شــعائر کــه مــورد
مهدویت و توجه به امام زمان است.
چند نفر از کســانی که وارد دوره کارشناســی تاکید جمیع علمای
آنچه مرحوم مظاهری را در این بین بیش از
مــی شــوند در پایــان دکتــری گرفته و اســتاد دیــن در اصفهان بود سایرین مورد توجه قرار داده است ،اهمیتی
دانشــگاه شــوند .دکتری گرفتــن به معنای
اســت که ایشــان به بعد چه ــارم می دهد.
و
دعــا
محافــل
بــه
اهــل نظــر بــودن و نظریــه پرداز شــدن اســت
بع ــدی ک ــه در رابطه انس ــان و خ ــدا تعریف
ح ــال آنکه مگر چه تع ــداد نظریه پرداز در هر صحبت با پروردگار می ش ــود .بع ــدی که در زمانه فعلــی و برای
زمینــه می توان داشــت .ماجــرای حوزه هم
بشــر امروزی همچون یک گمش ــده است.
چنین چیزی است اگر چه مجتهدپروری هم رونقی ویژه داد
حج ــة االس ــام مظاه ــری ب ــر دع ــای کمیل
و تربیت عالم دینی از اهداف حوزه علمیه
تاکی ــد داش ــتند؛ س ــال ه ــای س ــال آن را به
است؛ اما در نهایت کار روحانی ،تبلیغ دین اسالم است و
ص ــورت هفتگی برگزار کردن ــد .آنها را از حفظ می خواندند
این که روحانیت پیوس ــته لباس خاص خود را می پوشد
و هم ــراه با مردم ،اش ــک م ــی ریختن ــد .مخاطب مجلس
کارش
به این علت است که او همواره در حین کار است و
خدایی می ش ــد و در خلوت ش ــباهنگام خود با گمش ــده
تبلیغ اسالم است.
روزش راز و نیاز می کرد.
کاری کــه شــب و روز نــدارد .وقــت خــاص نــدارد و از این رو
مسئله دیگر برگزاری مناجات ابوحمزه ثمالی بود که می
اســت که آنها همیشــه لبــاس کار خــود را می پوشــند.اگر
توان گفت از ابتکارات ایشان بود که در تمامی سحرگاهان
گفته شود در دهه های پیشین دین مردم اصفهان مدیون
م ــاه مبارک رمضان ،مس ــجد جامع اصفهان شــاهد نوای
چنــد نفــر بــوده اســت ،حــرف گزافــی گفته نشــده اســت.
گرم شیخ مهدی مظاهری بود .جمعیت زیادی جمع می
روحانیونــی گرانقــدری کــه در میــان مــردم بــوده اند .شــاید
شدند و تمام شب نورانی می شد.
صاحب برترین دروس حوزه علمیه نبودند؛ اما در این بین
پ ــس مرح ــوم مظاه ــری ع ــاوه ب ــر تعظی ــم ش ــعائر ک ــه مورد
ماموریت دیگری را برای خود در پیش گرفتند.
تاکی ــد جمیع علمای دین در اصفهان بود به محافل دعا
کمال
ســید
آیــت اهلل ســید حســن فقیه امامــی ،آیت اهلل
و صحبــت با پــروردگار هم رونقــی وی ــژه داد و از طرفی دیگر
فقیــه ایمانــی ،آیت اهلل ســید ابوالحســن شــمس آبــادی و
ب ــا اقدامات خیرخواهانه خود زمین ــه ترویج و تبلیغ دین را
حجة االســام مهدی مظاهری از این دسته افراد هستند.
برای تمامی اقشار جامعه فراهم می کرد و در یک کالم باید
ایــن بزرگــواران بــه معنــای واقعــی کلمــه بــه تبلیــغ دیــن
گفت در هر دو جبهه مس ــتقیم و غیرمســتقیم مروج دین
شــتافتند و عمــر خــود را در ایــن راه صــرف کردنــد .اساســا
بود و به معنای واقعی کلمه وظیفه روحانی بودنش را تمام
روحانیــت ســنتی شــهر اصفهــان در دو جبهــه بــه ترویــج
و کمال انجام می داد.
دیــن خدا مــی پرداخت.در یــک جبهه که به صــورت غیر
مستقیم یادخدا را زنده نگه می داشت به این ترتیب که با
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مــردم و بــه منطق مــردم و انتقال پیام در ناخ ــودآگاه آنها یک
هنر زبان مردم
فرآین ــد بس ــیار پیچی ــده اس ــت ک ــه روحانی ــت در دوره های
مختلف به س ــادگی از آن اس ــتفاده کرده است .وجه ممیزه
گفتاریازمحمدحسیناعتزازیان
روحانیون شاخصی همچون مرحوم حجة االسالم مهدی
مظاهری اس ــتفاده از این زبان و پیش برد اهداف اجتماعی
و فرهنگ ــی با آن اس ــت .حوزه علمیه مجتهدین بســیاری
مبحــث تبلیــغ از ابتــدای ظهور اســام هــم در آیات قــرآن و
ت ربی ــت ک ــرده ک ــه در جای خ ــود منش ــا اث ــرات گوناگ ــون بوده
هم در ســیره مس ــلمانان مورد توجه بوده است .اسالم شاید
اند؛ اما ش ــاید اث ــر اجتماعی امثال حجة االســام مظاهری
از ایــن لحــاظ  ،مکتبــی کــم نظیر باشــد .مبلغــان دین که
بسیار بیشتر از بسیاری از آنهاست .زبان مردم  ،زبان زندگی
بعدهــا آرام آرام در قالــب ســازمان روحانیت شــکل گرفتند
آنهاس ــت  ،ن ــه لزوم ــا زب ــان علم .بس ــیاری از متدینی ــن برای
 ،از ابت ــدا بای ــد «مخاط ــب» را م ــورد توجه خود قرار م ــی دادند
ایمان خود به دالیل کالمی هیچ احتیاجی ندارند .آنها زبان
و «پیــام» خــود را بــه او مــی رســاندند .ایــن را می تــوان یکی از
دین را زبان زندگی یافته اند و با آن زیست می کنند و امثال
رمزهای موفقیت روحانیت شیعی در طول تاریخ دانست.
مظاه ــری از ای ــن زب ــان مدد م ــی گرفتند .یکی از فیلس ــوفان
در انقالب مشــروطه  ،آنجا که علما پای کار آمدند ،سرمایه
معاصر در این باره می گوید« :برای کســی که به خدا معتقد
اجتماعی عظیمی پشت سر مشروطه خواهان قرارگرفت و
است وجود خدا از هر دلیلی روشن تر است و کسی که منکر
آنه ــا را ب ــه جلو ران ــد .پس از آن نیز با کنار کش ــیدن روحانیت
استگوششبهدلیلبدهکارنیست؛امااگربتوانیمنسبت
 ،اســتبداد به ســرعت حکم فرما شــد و مردم نیز تسلیم آن
خود را با دین دری ابیم در حقیقت ،راه را یافته ایم .مسئله دین
شــدند .در انقــاب اســامی  ،گــروه هــای متعــددی نقش
در زمان ما اثبات این یا آن اعتقاد دینی نیست ،بلکه ب اید دید
آف رینــی کردند؛ اما آنکه توانســت ســرمایه اجتماعــی را پای
که در تاریخ بر سر آن اعتقاد چه آمده است؛ ولی ما عادت کرده
کار بیاورد روحانیت بود .اینکه همه این مســئله را ناشــی از
ای ــم که مس ــائل را در ص ــورت انتزاعی در نظر آوریم و روش ــنفکر و
گره خوردن روحانیون با اعتقادات مردم بدانیم  ،ناشی گری
غیرروشنفکرمان به فلسفه هایی عالقه نشان می دهند که
است  ،هرچند فلسفه وجود روحانیت  ،آن
این نگ ــرش انتزاعی را تصدیــق و تایید کند».
اعتقادات باش ــد .کم نبودند روش ــنفکرانی
حجة االس ــام مظاهری توانســته بود بــه اندازه
ک ــه دل در گ ــرو اعتق ــادات داش ــتند و از آن دم
تاریخ
در
روحانیت
خود و در س ــطحی وسیع  ،نسبت خود و مردم
می زدند؛ اما نتوانســتند ارتباط مناسبی با
خود هنری داشته که را با دین نش ــان دهد .او ضمن اس ــتفاده از دعا
مــردم برقــرار کنند .رمز موفقیــت روحانیت،
کمتر کســانی از آن ب ـرای اتصال دائمی به منبع فیض ،خدمات
همیــن برقــراری ارتبــاط بــا مــردم و توجــه به
اجتماعیراازمهمتریناهداففعالیتهای
«مخاطــب» اســت .مخاطــب نقشــی
بهره مــی بردند .این خیرخواه انهق راردادهوراهصحیحرادراینزمینه
اساســی در جهــت گیــری هــای روحانیت
هنــر «زبان مــردم» بهمردمنشاندادهبود .جمع آوری کمک های
داشــته و هرجــا موفقیتــی حاصــل شــده،
خی ریه در مجلس دعا  ،پیش از آن که نشــان
نتیجه در نظرگیری اقتضائات او اســت .در اســت .یادگیری این
از یک ابتکار خالقانه جهت استفاده مفید
چرایــی ارتباط صمیمانه روحانیت و مردم،
زبــان  ،کار آســانی از ظرفیت اجتماعی مومنین باشد نشان از
س ــخن های بسیاری گفته شده که منظور
ی ــک تفک ــر دارد .تفکری ک ــه در آن بر خدمت
نیست.
این نوشته نیست؛ اما در جهت مقابل باید
ب ــه خل ــق تاکی ــد م ــی ش ــود .متاس ــفانه باید
پرســید چــرا ج ریــان روشــنفکری در برقراری
گف ــت اکن ــون زن ــگ خط ــر دوری روحانی ــت
ارتباط با مردم ضعیف بوده اســت؟ پاس ــخ به این پرســش
از زبان مردم به صدا در آمده اســت .این س ــازمان که با تج ربه
البته وجوه گوناگون و متعددی دارد؛ اما باز هم باید به عنصر
گرانبه ــای خ ــود باید بیش ــترین ارتباط را با رس ــانه برق ــرار کند،
«مخاطب» در این زمینه توجه کرد .روحانیت در تاریخ خود
در فهم آن دچار مش ــکل ش ــده و گاهی در اســتفاده از آن ناتوان
هنری داشــته که کمتر کسانی از آن بهره می بردند .این هنر
است .خبرسازی های اخیر درباره استفاده از واژگان تند و تیز
«زبان مردم» اســت .یادگیری این زبان  ،کار آس ــانی نیس ــت.
در بعضی تریبون ها ،نشان از این خطر بزرگ دارد و باید برای
«کلــم الناس علی قدر عقولهم» تنها ب ــه واژگان و عبارات و
عالج آن راهکارهای فوری و مطمئن در پیش گرفت .بررسی
کلمات متداول زمانه ،راجع نمی شــود؛ بلکه آنها را باید در
سیروسیرهامثالمرحوممظاهریازجملهاینراهکارهاست
«قــدر عقولهم» دریافت و پرداخت .ســخن گفتــن به زبان
که می تواند به گشایش «زبان مردم» کمک کند.
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مظاهر دعا  ،از سلوک با مردم تـــا جریــــان ســـازی در جـــبهه ها
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بررســیسیـــرهمـرحـومحجةاالسـالممهــــدیمظاهــری
گفت و گو با دکتر تقی اژه ای

گفت و گو به آثار فعالیت های حجة االســام مظاهری از
جمله جلسات ادعیه ایشان می پردازد.

حجة االســام مهدی مظاهــری  ،به یقیــن از مهم ترین
روحانیون جریان ســاز در اصفهان معاصر به حساب می
آید .ایشــان پیش از هر چیز با جلسات دعای خود در ماه
مبارک رمضان و بیش از همه با تاسیس و پیگیری فعالیت
های خیریه شناخته می شد .از جمله م راکز تاسیس شده
توســط ایشــان ،دانشــگاه معارف قرآن و عترت است که
سابقه آن به  30سال قبل می رسد.

در بررســی ســیره روحانیون معموال چند نوع شخصیت
دیده می شود .فارغ از روحانیونی که در عصر ما به صورت
شاخص وارد عرصه مبارزه و سیاست شده اند  ،عده ای به
تحصیل و تدریس علــوم در فضای حوزوی پرداخته اند.
عــده دیگری تمرکز خود را بر تربیــت نفوس ق رار داده اند
که بیشــتر به اساتید اخالق و عرفان شهرت دارند .اما عده
دیگری تبلیــغ و فعالیت های اجتماعی را در زندگی خود
به عنوان ســرلوحه کار خویش ق رار می دهند .شما مرحوم
مظاهری را در زمره دسته آخر ق رار می دهید؟
بنده ترجیح می دهم به عنوان مقدمه به جای این تقســیم

در بررســی ســیره این چهره ماندگار تبلیغ  ،پای صحبت
های یکی از اساتید قدیمی آن دانشگاه و معاون آموزشی
ســابق آن ،دکتر تقی اژه ای نشســتیم .وی کــه از پیش از
تاسیس دانشــگاه به همکاری با آن مرحوم پرداخته در این
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بندی از یک مثال قرآنی استفاده کنم.
خداوند در آیه  24و  25ســوره اب راهیم می فرماید« :الم تر
در ایــن میان مرحــوم آقای مظاهری در زمــره روحانیونی
کیف ضرب الله مثال کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها
بودنــد که حلقــه اتصال حــوزه و مردم جهت رســاندن
ثابت و فرعها فی الســما .توتی اکلها حین باذن ربها
محصول حوزه به دســت مردم شــدند .بله
و یضــرب الله االمثال للنــاس لعلهم
شــاید در حوزه کســانی مدرس و مجتهد
یتذکــرون« ».آيــا نديــدى کــه خداوند
ای
ر
ب
محیطــی
هــر
شــوند؛ اما مهم آن است که محصول حوزه
چگونــه مثــل زده؟ کلمه طيبه (ســخن
وايمــان) پاک همانند درختى پاک اســت خــودش یــک روش به دست مردم برســد .مانند سدی که دارد
که ريش هاش ثابت و شــاخ هاش در آسمان عمومــی در تعلیــم انــرژی تولید می کند؛ اما باید مبدلی ب رای
تبدیل انرژی آن به برق وجود داشته باشد.
است .ميوهاش را هر دم به اذن پروردگارش
مىدهد .و خدا مثلها را ب راى مردم مىزند ،و تربیــت دارد و یک
شــايد که آنــان پند گيرنــد ».در این مثال ســری خروجی های بــا این حســاب شــما ایشــان را در ادامه
نکته مهم این اســت که زمــان الزم ب رای مشــخص؛ ولــی در جریانــی از روحانیون می دانیــد که وجه
مردمی شان پررنگ است؟
استفاده از موهبت و نعمت به وجود بیاید
است
ممکن
آن
بطن
من اعتقــاد دارم عوامــل مختلفی باید در
و بتوانیم از برکت و خیر آن اســتفاده کنیم
 .بعضی اوقات لحظه طالیی ب رای رسیدن گروهی باشــند که به تربیت و شــرایط اجتماعی بــه وجود بیاید
یک فرد و یا یک اجتماع به اوج ســعادت ،تعداد عدد انگشــت تا کســی مانند آقای مظاهری ظهور کند.
یــک ثانیه اســت و گاهی اوقــات لحظه هــا هســتند؛ اما با ایشــان جزو اســتثناءهای تربیت شده در
حوزه هــای علمیه هســتند .هر محیطی
لحظه زندگی یک شــخص در اوج است.
شــجره طیبه روحانیت نیــز از زمان صدر برجســتگی هــای ب رای خودش یــک روش عمومی در تعلیم
اسالم پای هگـذاری شد .ما در زمـان پیامبر خاصی کــه در آنها و تربیــت دارد و یک ســری خروجی های
؟ص؟ اصحاب رده را داریم که بســیاری از تبلور پیــدا می کند مشــخص؛ ولی در بطن آن ممکن اســت
گروهی باشند که به تعداد عدد انگشت ها
آنها قاریان قرآن بودند و پیامبر با روســای
قبائلی که مبلغ می خواســتند مذاکره می سبب می شود به یک
هســتند؛ اما با برجستگی های خاصی که
کردند و از آنها حفــظ امنیت جانی مبلغ نوع نمــاد در جامعه در آنها تبلور پیدا می کند ســبب می شود
به یک نوع نماد در جامعه تبدیل شوند .این
ها را تعهد می گرفتند .در نهایت مبلغین
تبدیل شوند.
گونه افــراد در نحله ها و تفکرها و مذاهب
به آن مناطق اعزام می شدند .خدا در سوره
و مکاتب هســتند و مبدع ســبک و مکتب و مذهب می
توبه از مومنین می خواهد وقتی عده ای در جنگ هستند
شوند ،چه در نوع منفی و چه در نوع مثبت.
عده ای دیگر به ســمت تعالیم دیــن و تفقه در دین بروند
مســئله مهمی که در خصوص مرحــوم مظاهری وجود
و آموزش ببینند و وقتی به ســمت قومشان برگشتند آنها را
دارد این اســت که ایشان در بعد محلی به عنوان کسی که
انذار و رشد دهند .بذر ســاماندهی این اف راد در زمان امام
در حوزه اصفهان رشــد کرده و مثال ب رای تحصیل به سایر
ســجاد ؟ع؟ کاشته شــد و در زمان امام باقر وامام صادق
حوزه ها نرفته است  ،برجســته شدند .هرچند بعد دعای
؟امهع؟ به ساماندهی مشخص رســیدند .در زمان امام رضا
ایشــان به صورت خیلی خاص مطرح شده؛ ولی شاخصه
؟ع؟ کار به جایی رســید که شــش هــزار مجتهد جامع
فعالیتشــان آن بود که در هر حالتــی نیازها و مقتضیات
الشــرایط در ای ران شــروع به تبلیغ دین کردند و یک جبهه
زمــان را درک می کردند و راه حل هــای کارآمد و جامعی
وســیع تبلیغی شــکل گرفت .نکته ای کــه می خواهم
با کمترین هزینه و نیرو اتخاذ می کردند .ایشــان بارهایی
بگویم این اســت که اینها همان فروع شجره طیبه بودند.
را بر می داشــتند که از نظر اجتماعی بســیار سنگین بود
که «توتی اکلها کل حین باذن ربها» .
و نیــاز به امکانات و برنامه ریزی های ف راوان داشــت  .اما
یعنــی نکته مهم این اســت که میوه ایــن درخت باید به
ایشــان با یک عــزم و تصمیم و گاهی اوقــات با برگزاری
دست مردم برســد .به خاطر همین روحانیت اهمیت می
چند جلســه موثر ،یک حرکت بزرگ را جهت رســیدن به
یابد و هنوز هم نه دانشگاه و نه آموزش و پرورش نتوانسته
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و نخواهد توانست جای آن را پر کند.
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در طول تاریخ خواســته اند که خدمتــی کنند؛ اما بعد از
هدف سامان می دادند .به این صورت ایشان به روش های
مدتی یا بعد از مرگشــان مشخص شــده که راه را اشتباه
جدیدی می رســیدند که بیشتر میدانی بود و نه گفتمانی.
رفته اند و نه تنها بی اثــر بوده؛ بلکه گاهی تاثی رات منفی
در واقع در میــان میدان عمل به فعالیت مــی پرداختند.
بر جای گذاشته اند .صاحبان غالب مکاتب اخالقی ،آدم
مرحوم مظاهــری در ابعاد مختلف  ،گــروه های ناتوان را
های بدی نبودند .روســای فرق مذهبی نیز نمی خواستند
در نظر می گرفتند .مثال در زمینه روشــن دالن  ،مجموعه
از ابتدا دین را تحریــف کنند .بلکه چون
ابابصیــر و یــا در زمینــه ایتــام مجموعه
موهبت در آنها وجود نداشت و در تصرف
داراالیتام را تاسیس کردند .همینطور درباره
بیماری های ســرطانی و یــا ام اس .اینها آثــار «زبان» ایشــان حق نبودند  ،شــیطان در فعالیتشــان نفوذ
شــاخه های پ راکنــده و جدایی بود که اگر زیاد بود و این نشــان کــرد و راه باطل را بــاز نمود.اگر بخواهیم
صادقانــه قضــاوت کنیم در هیــچ یک از
به صــورت عادی بخواهد راه اندازی شــود
چقدر
دعا
دهــد
می
قــدم هایی که مرحوم مظاهری برداشــتند
به متخصصان زیــادی در زمینه های روان
موثــر اســت .یعنی انح رافی دیده نشد.
شناسی  ،جامعه شناسی و  . . .نیاز دارد.

ضمــن تاثیــر در

ایــن موهبت که به آن اشــاره کردید همان
این موفقیت مرحوم مظاهری در گردآوری جامعــه در خود فرد
چیزی است که تحت عنوان « قدرت بیان»
و بــه کارگیری گــروه هــای مختلف مردم
هم  -اگر شــب نماز می شناسیم؟
ناشی از چه بود؟
به قول عرفا موهبت آماده است و ظرف قابل بخواند و بیدار شود -قــدرت بیــان را ممکن اســت بگویند در
می خواهد .خدا در قرآن می فرماید « :انا تاثیــر دارد .مرحــوم جایی مطالعه کرده و یا علم آن را ف راگرفته
است؛ اما نفوذ کالم ایشان ف راگرفتنی نبود.
نحن نزلنــا الذکر و انا لــه لحافظون»
«بى ترديد مــا اين قرآن را بــه تدريج نازل مظاهری بیش از 50
چه کسی می تواند به مرحوم مظاهری نفوذ
کرده ايم و قطعــا نگهبان آن خواهيم بود ».ســال دعا داشتند و کالم بدهــد؟ مرحوم مظاهری در مجموعه
امر اعجــازی خدا همــواره در نزول قرآن و این نفوذ کالم  ،تاثیر هــای مختلف موجب قــوام دیگ ران بود و
از پــول و اعتبار دیگ ران اســتفاده و همه را
امر مکتــب و دین و بــه خصوص مذهب آن دعاها و شب زنده
در راه خیــر تجمیع می کــرد .دیگر آنکه
اثنی عشــری تحت حمایت و توجه است؛
هاست.
داری
کالم موثــر و محکــم به زبانــش جاری
امــا در زمینه بانیان و کســانی که باید این
می کنیــم .محکم نه به معنــای اینکه با
حرکت را به عهده بگیرند و مســئولیتش را
حالت محکم بگوید تا اثر کند گاهی اوقات خیلی آرام و
قبول کنند مجموعه زمینه هایی وجود دارد که یک فرد باید
روان هم می گوید و نفوذ کالمش  ،فرد را تسلیم می کند.
داشــته باشد .نسل  ،صلب  ،ارحام  ،تربیت ها ،استادان ،
به همین خاطر می گویم خدمات ایشــان موهبتی است.
اســتعداد ها و  . . .اینها به نظر من بیشتر موهبت است.
آثار «زبان» ایشان زیاد بود و این نشان می دهد دعا چقدر
کارهایی که به ذهن مرحوم مظاهری می رســید که انجام
موثر اســت .یعنی ضمن تاثیر در جامعه در خود فرد هم
دهنــد از جنس حکمت بــود«.و من یــوت الحکمه فقد
 اگر شــب نماز بخواند و بیدار شود -تاثیر دارد .مرحوماوتــی خی را کثی را» «خدا  ،دانــش و حکمت را به هر کس
مظاهری بیش از  50ســال دعا داشــتند و این نفوذ کالم ،
بخواهد و شایســته بداند می دهد و به هر کس دانش داده
تاثیر آن دعاها و شب زنده داری هاست.
شود ،خیر ف راوانی داده شده اســت ».هر مظروفی احتیاج
به ظرفــی دارد که مظروف در آن قــرار بگیرد .ظرف قابل،
مدل ارائه محتوا در سخن رانی های ایشان چگونه بود؟
هم باید تربیت شــود .یــاران حق ،اولیــاء الله ،صدیقین
سخن رانی های ایشان بیشــتر وعظ بود و سعی می کردند
و  . . .در راســتای تربیت الهی بــوده اند و به خاطر همین
مصداق « کلم الناس علی قدر عقولهم» باشــند .ایشان
هم گاهی اوقات می بینیــم از یک خانواده  ،تنها یک نفر
ادعایی نداشــتند که من می خواهم در ســخن رانی ام یک
اســتعداد ف راگیری دارد .در مرحوم مظاهری این عوامل به
مبحث مثال دانشــگاهی را ارائه کنم .البته اگر دانشگاهی
گونه ای جمع شــده بود که هر جا قدم نهادند خسارتی به
ها هم می آمدند متناســب با خودشان سخن می گفتند.
اسالم وارد نشــد! این مسئله مهمی است .بسیاری از اف راد
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خیــــر ،سابقه دعای دســته جمعی به صدر اسالم برمی
این خیلی مهم اســت .امر تبلیغ دین همین ویژگی را می
گردد .نماز استســقا (طلب باران) یک دعای دسته جمعی
طلبد .مرحوم مظاهری نمی خواستند تاسیس دین کنند،
بــوده کــه حالت بــه خصوصی داشــته و مردم از شــهر
می خواستند تبلیغ دین کنند .در تبلیغ ،مخاطب شناسی
خــارج می شــدند .در آیات قرآن نیز دربــاره دعا از افعال
خیلی مهم است.
جمع اســتفاده شده اســت« .قل ما یعبوا بکم ربی لوال
دعاوکــم» ضمن اینکه ف رازهای عالــی دعاها  ،هیچ گاه
اگر صــاح بدانیــد در اینجا وارد بحث جلســات دعای
فردی نیست .شبی که پیامبر به مع راج رفتند و خدا گفت
ایشان شــویم .حجة االســام مظاهری برگزاری جلسات
« :حبیــب من! از من هرچه می خواهی بخواه ».در حالت
دعا را قبل از انقالب شــروع کردند .در آن زمان بســیاری
«قاب قوســین او ادنی» پیامبر در چند جمله دعا کردند
می گفتند دعا نشــانه قعود است و در زمان مبارزه دعا چه
و  15بار گفتند «ما» « .ربنا ال تواخذنا ان نسینا او اخطانا
معنایی دارد؟
ربنــا و ال تحمل علینا اص را کمــا حملته علی الذین من
بعضی هــا فکر می کنند دعــا جاهای خالــی را پر می
قبلنــا ربنا و ال تحملنا ما ال طاقه لنا و اعف عنا و اغفرلنا
کند یــا مربوط به آدم های ضعیف اســت و کســانی که
و ارحمنــا انت موالنا فانصرنا علــی القوم الکافرین» لذا
مــی خواهند چیزی از خدا درخواســت کنند .خیر  ،دعا
اسالم بر مسیحیت توفق دارد ،چون حضرت مسیح «علی
خــودش اصالتا ،اصل عبودیت اســت یعنی اگر نباشــد
نبینا و آله و علیه السالم» دعای شخصی کردند .فرمودند:
رابطه انســان و خدا قطع می شود .چه آدم حوائجی داشته
«الســام علی حین ولــد ».اما پیامبر«صلــی الله علیه و
باشــد و چه نداشته باشد .خدا می فرماید« :قل ما یعبوا
آله وســلم» می فرمایند« :الســام علینا و علی عبادالله
بکم ربی لوال دعاوکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما»
الصالحین ».و اســام به همین دلیل برتر اســت بر سایر
«بگو ،اگر دعاى شما نباشــد ،پروردگارم هيچ اعتنايى به
ادیان .هرچند همه توحیدی اند؛ اما خدا در اسالم ،سطح
شــما نمىکند .در حقيقت شــما به تکذيب پرداخت هايد
را باال آورده اســت .در ماه رمضان که به مهمانی خدا می
و به زودى عذاب بر شــما الزم خواهد شــد ».این خیلی
رویم و اینقــدر فضیلت دارد؛ اصال دعــای فردی مطرح
امر عظیمی اســت .یعنی فلســفه بودن انسان مومن ،دعا
نیســت« .اللهم ادخل علــی اهل القبور الســرور .اللهم
داشتن است .گاهی انسان حاجتی دارد و به بهانه حاجت
اشف کل مریض» اصال در این کل نگری ،ظهور اهمیت
ســراغ خدا می رود ،این نامش می شــود دعا .گاهی اصال
می یابد .خیلی ها ظهور فردی داشــته اند و خدمت امام
حاجتی در نظرش نیســت و می خواهد با خدا حرف بزند
زمان ؟جع؟ رسیده اند؛ اما وعده خدا محقق نشده است.
نام این می شود مناجات .در این حالت اصال فضای دلش
وعده خــدا در کل محقق می شــود و اگر ایــن را بدانیم
وصل به خداســت و می خواهد با او حرف بزند .این سوال
فلســفه وجود مجالس دسته جمعی دعا
که چ را باید دعا و مناجات داشــته باشیم را
خیلی پررنگ تر می شــود تــا راز و نیاز
کسانی می پرســند که آن را درک نکرده اند.
مرحــوم مظاهــری فردی.
مثــل آدمی که در بیابان اســت و اصال بوی
از میــان ابعادی که بــرای دعا ذکر کردید
دریا به مشامش نرسیده و تنها کلمه «دریا» در مجموعــه هــای
کدام یک در مرحوم مظاهری بیشتر غلبه
را شــنیده است .او می پرســد «دریا» به چه
دردی می خورد؟ من که گوســفند و چادر و مختلــف موجــب داشت؟
شــیر و  . . .دارم «دریا» دیگر چیست؟ مگر قوام دیگــران بود و از مرحــوم حجة االســام مظاهری اهل هر
می شــود انســان با خدا ارتبــاط و عبودیت پــول و اعتبار دیگ ران ســه بودند .هم دعا ،هــم مناجات و هم
توســل .جلســات ایشــان یک معجونی
داشــته باشــد اما دعا یا مناجات نداشــته
باشــد؟ در کتــب ادعیه ما هر دو قســمش اســتفاده و همه را در
بود از هرســه .بعضی از کســانی که در
راه خیــر تجمیع می این جلسات شــرکت می کردند احساس
هست ،هم دعا و هم مناجات.
اســتغنای کامل را در هر سه می دیدند.
کرد.
البته هرکســی بنا به مقتضیــات  ،رزق
در مورد شــکل دعا  ،دعای دسته جمعی از
خودش را می گرفت .یک وقت می گفت
چه تاریخی در اســام شکل گرفت؟ آیا این
ُ
«اللهم ارزقنا رزقا حالال طیبــا » ،کس دیگری با ب عد
یک مدل نوین بود؟
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روحانیــت بود .این که یک عده ای راد می گیرند که دعا یک
مناجات انس مــی گرفت که آخر دعــای ابوحمزه ثمالی
موضوع شــخصی بین انسان و خداســت  ،آقای مظاهری
است« :اللهم انی اسئلک ایمانا تباشر به قلبی و یقینا
با این کار ثابــت کرد دعا کامال اجتماعی اســت و فردی
حتی اعلم انــه لن یصیبنی إال ما کتبت
نیست .همین فرهنگ را شهید تورجی زاده
لی و رضنی من العیش بما قســمت لی
و امثــال او که در مجالس آقــای مظاهری
یا ارحم الراحمین» «خداوندا!از تو ایمانی
مرحــوم مظاهــری بودند به جبهه ها بردند و بچه ها در جبهه
م یخواهــم که همدم قلبم باشــد و یقینی
با ذکر ایــن حدیث واقعا ســاعات خوششان ،ســاعات جنگ
درخواســت م یکنم که در پرتو آن بدانم هر
گفتند دیگر شــرایط نبود ،ســاعات خوششــان ســاعات دعا و
خواست تو
چه به من م یرسد بر قلم قضا و
ِ
خلوت با خــدا بود .در همان ســنگر یک
جاری گشــته است و م را از آنچه در زندگی
نیست
جوری
امروز
جای خالــی تر پیدا می کردند و مشــغول
قســمت و روزیام ساخت های ،خشنود ساز؛
کــه شــما از جامعه دعا می شدند .آنجا اوج ُب رد حرکت دعایی
ای مهربان تر از هر مهربان»در آخر هم که
جدا شــوید و رشــد که آقای مظاهری در اصفهان داشــتند پیدا
بحث توسل و گره خوردن عبد با اهل بیت
کنیــد ،مثــل قبل از می شــد! اصال اصفهانی ها معروف بودند
؟مهع؟ بود .خیلی از بچه جبهه ای ها ،اینجا
به داشتن جلســات دعا .بقیه شهرها مداح
جبهه ای می شدند.
انقــاب نیســت که داشتند و شــعر می خواندند؛ اما اصفهانی
ایــن روش فایده ای ها دعای کمیل و ابوحمزه و زیارت عاشورا
آقــای مظاهری در ایــن زمینــه همکاری
داشــته باشد .ش رایط داشــتند و این فرهنگ در بدنه لشــکرها و
می کردند؟
تیپ های دیگر نیز منتقل شد.
اصال مرحوم آقای مظاهری حســن بزرگش فرق کرده اســت .ما
آن بــود که همین هــا را جذب مــی کرد.
االن عالم می خواهیم آقــای مظاهــری در جهــت شکســتن آن
یعنــی اگر شــهید تورجی مــی گفت من
که همه را شــفاعت فضایی که به آن اشــاره کردیــد با مقاومتی
می خواهم این دعــا را بخوانم  ،می گفت
کند .ایشــان گفتند :روبه رو نشدند؟
بیا این میکروفون ! بخوان! در آن زمان اصال
نه به صورت عمــوم  ،البته یک گروهی بود
فضای مناســبی ب رای بچــه های مذهبی و
امروز محیط مدارس که طرفداران کسی بودند که با توسل میانه
انقالبی نبود .مشــهور بود که در شهر یک
دستتان است و زمان ای نداشت و توسالت را مطرود می دانست
جبهه ،روحانیت سنتی است و یک جبهه،
شاه نبود .صداوسیما  .آنها درباره حقیقت توســل نمی دانستند
جناح های سیاســی که آنها نیز مســاجد
و با فرهنگ توســل آشنا نبودند .این از کج
خاص خودشان را داشــتند و جوان ها را به
زمان
و
است
دستتان
فهمی بود که شــفاعت و توســل را منکر
غیر خودشــان راه نمی دادند .یک جبهه بی
شــاه نبود .دانشگاه و می شدند.
خاصیت هم وجود داشــت که تصور می
دولت و  .. .دســتتان آقــای مظاهــری بعد از انقــاب در جناح
کردند جنــگ و نظام،مانع ظهور امام زمان
بندی ها وارد نشدند؟
است.
«عجل الله تعالی فرجه الشــریف» است
نــه ،در اصفهان هیچ گاه هــم جناح بندی
و این مرحــوم آقای مظاهری بــود که فضا
سیاسی علنی که مثال عده ای طرفدار امام
دست این بچه ها داد.
خمینی؟هر؟ و عده ای مخالفشــان باشند ،وجود نداشت.
البته بعضا جریانهای سیاســی بودنــد که کارهای خالف
یعنی ایشــان گاردی که در میان روحانیت سنتی نسبت به
شرع آشکاری انجام می دادند که عموم مردم از آنها فاصله
فضای جوانان و جنگ و جبهه وجود داشت ،شکست؟
می گرفتند.
بلــه  ،آن روزها جنگی بود بین بســیج مســاجد و برخی
حتی روحانیتی که فکر می کردند تکلیف شرعی در عصر
روحانیون ! مســاجد خط قرمز بــود و در این فضا مرحوم
قبــل از ظهور ندارند ،به امام احت رام می گذاشــتند .عصر
مظاهــری فضــا می داد بــه جوانان .ایشــان ایــن فضا را
غیبــت هم اجازه ایــن دوگانگی را می دهد .زمانی ســید
شکســت و ایــن حاصل نفــوذ کالم مرحــوم مظاهری بر
شفتی حد می زدند و حدود جاری می کردند  ،همان زمان
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با توجه به ســابقه حضرتعالی در دانشــگاه معارف قرآن و
عترت ،از نحوه شکل گیری این دانشگاه خاطره ای دارید؟
بنده از قبل از تاســیس دانشــکده در جلســات هفتگی
مرحوم مظاهری شرکت می کردم .در کالس های عقیدتی
ســپاه مســئولیت داشــتم و وقتی دانشــکده تاسیس شد
به عنوان اســتاد دعوت شــدم و مدتی هم معاون آموزشی
دانشــکده بودم .مرحوم مظاهری می گفتند :با یک نفر از
دوستان داشتیم در خیابان نشاط می رفتیم.
دیدیم همه شــهر پرچم امــام حســین ؟ع؟ دارد(.ظاه را
مناســبت خاصی بوده است) من گفتم :پیامبر فرمودند که
تارک فیکم الثقلیــن ،کتاب الله و عترتی .ما چ را پی رامون
کتــاب الله کار نمی کنیم؟ آن شــخصی که در کنارشــان
بوده است به ایشــان می گوید من می دانم شهر اصفهان،
استاد قرآن ندارد! به جز سه چهارنفر مثل آقای شکوهنده ،
سلطانی و  . . .ایشان گفته بودند باید راه بیندازیم.
فــردا صبح بیا تا یک جلســه بگذاریم ایــن آقایان را هم
دعوت کن بیایند تا ببینیم باید چه کار کنیم! فردا جلســه
را در مدرســه احمدیه می گذارند  .من خاطرم اســت در
یکی از جلســاتی که در ایــن زمینه در خانــه ای قدیمی
پشــت منزل آقای خادمی داشــتیم ایشــان این حدیث را
خواندنــد«:اذا کان یــوم القیامــه بعث اللــه عزو جل
العالم و العابد  ،فاذا وقفا بین یدی الله عزو جل قیل
للعابد :انظلق الی الجنه و قیل للعالم  :قف تشــفع
للناس بحســن تادیبک لهم»«هرگاه روز قيامت گردد،
خداى عزوجــل عالم و عابــد را ب رانگيزاند .پس آنگاه که
در پيشــگاه خداوند ايســتادند به عابد گفته مىشــود :به
سوى بهشــت حرکت کن و به عالم گفته مىشود :بايست
و مردم را به خاطر آنکه نيکو ادبشان نمودى،شفاعت کن»
 .مرحوم مظاهری با ذکر این حدیث گفتند دیگر شــرایط
امروز جوری نیست که شــما از جامعه جدا شوید و رشد
کنید ،مثل قبل از انقالب نیســت کــه این روش فایده ای
داشته باشد .ش رایط فرق کرده است.
ما االن عالم می خواهیم که همه را شــفاعت کند .ایشان
گفتند :امروز محیط مدارس دســتتان اســت و زمان شــاه
نبود .صداوسیما دستتان اســت و زمان شاه نبود .دانشگاه
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هــم عالمی می گفته ما حق نداریم در امورات مالی حتی
تصرف کنیم .جالب اســت که آنها بــا هم رفیق بوده اند و
هم خانه هم بوده اند.

ـ ان

و دولت و  .. .دســتتان است .ما عابد نمی خواهیم  ،البته
اگر کســی بتواند در آخ رالزمان عابد هم باشــد خدا نمی
گوید نرو بهشــت؛ اما چه کســی را می گوید بایســت و
تاییدش می کنــد و قولش را به عنوان شــفاعت قبول می
کنــد؟ عالم  ،یعنــی با علمش به جامعه روشــنایی دهد.
مرحــوم مظاهری گفتند« :قبــل از انقالب باالجبار کاری
دســتتان نبود ،بعد از انقالب باالجبار کار دســتتان است
و نمــی توانید این را بگذارید روی زمین!» در بســیاری از
حوزه ها هم اکنون نیز حساسیت هایی درباره تفسیر قرآن
وجود دارد .مرحوم مظاهری گفتند کالس تفسیر بگذارید.
عده ای از روحانیون می گفتند :ما تفسیر بگوییم؟ ممکن
است ای راد به ما وارد کنند.
ایشــان فرمودند« :از تفســیرهای موجود اســتفاده کنید.
فعال از تفسیر نمونه آیت الله مکارم در کالس ها استفاده
کنید ».ایشان به همه جرئت می دادند.این حرکت از اینجا
شــروع شد و حاال تبدیل شده به یک حرکت پویا در سطح
کشور.در این دانشگاه واقعا دانشــمندان قرآنی تربیت می
شوند .کســانی که در فضاهای خارج از کشور موثرند ،در
رســانه ها صاحب قلم و نطق و بیــان اند و کالس هایی را
اداره می کننــد  .زمانی آموزش و پــرورش گفت ما تعداد
زیادی مربی قــرآن نیاز داریم و همه آنها از این دانشــگاه
تامین شــدند .در حالی که در آن زمــان فقط  6- 5مربی
قرآنــی داشــتیم .در این دانشــگاه علوم اســامی با علوم
دانشگاهی تجمیع شــد .این دانشگاه در بسیاری از زمینه
ها رتبه های برتر را در کشور کسب کرده است.
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گفتگو با حجة االسالم میرمحمدصادقی
در باب ویژگی مجالس دعا

حاج شــیخ مهدی مظاهــری بیش از نیم قرن روشــنی
بخش محافل مناجات و احیاگر مجالس دعای شــهر
اصفهان بود .مــردی که مقام معظم رهبری ،ایشــان را
روحانی خدمتگزار و واعظ شهیر نامیدند و زمزمه دعای
ایشــان را یادگار معنوی اصفهان دانستند .اما به راستی
چه سری در مجالس دعای ایشان بود.
به همین دلیل با حج ةاالســام و المسلمین سید جواد
میرمحمد صادقی در خصوص دعا و ویژگ یهای مجالس
دعای حاج شیخ مهدی مظاهری به گفتگو نشستیم.
به عنــوان ســؤال اول مختصــری در خصوص اصــل دعا،
تاریخچه دعا و این که چه کســانی در شکل گیری مجالس
دعا به ویژه در شهر اصفهان نقش داشتند ،بفرمایید؟
در واقع مجالس دعای سابقه دیرین های در اصفهان دارد و مردم
عزیز و شــهید پرور این شهر همان گونه که همه مستحضر
هســتند در غیر از ایام محرم و صفر مجالس وعظ ،خطابه،
دعا و جلسات کمیل و ندبه و سایر م راسم مذهبی را به طور
مفصل برق رار کرده و ان شاء الله بعد از این هم برق رار خواهد
کرد و این حاصل نشده است ،جز با زحمات علما و خدماتی
که بزرگان دین ب رای دین کشیدند و این مردم را اینطور بارآورده
اند که مأنوس با قـــرآن بشوند ،مأنوس با دعا باشند ،مأنوس
با توسل بشـوند در گرفتـــاریها چنگ ب زنـند به دامن اهل
بیت ؟مهع؟.
ایــن موضوع از زمانهای ســابق کــه اگــر آدم بخواهد یک
کنکاشــی و دقتی بکند در این که از کی شــروع شده خوب
از صدر اســام باالخره اســام با دعا هم راه بوده و در ق رآن که

سفارش به دعا شده اســت و احادیث و روایات ف راوان توصیه
شده است.
اما آنچه که در شــهر اصفهان اســت از زمان مرحوم صائب
رضوان الله تعالی علیه که فعالیت فوقالعادهای در این زمینه
کردند و پس از ایشــان مرحوم عالمه بزرگوار مجلسی رضوان
الله تعالی علیه زحمات طاقت فرســایی کشیدند تا مسئله
والیت ،دین مداری و اعتقاد به توســل ،دعــا را در ذهن مردم
نهادینه کنند و به اصالح امروز فرهنگ ســازی کند .این دو
بزرگوار شروع کننده این مسئله بودند و بعد از آن یک به یک
علمای بزرگی آمدند که اگر بخواهیم تنها اسم هر یک از آنها
بیاوریم بحث طوالنی م یطلبد.
در یک صد ساله اخیر چه اف رادی موثری در این زمینه در شهر
اصفهان فعالیت داشتند؟
وقتی تاریخ را بررسی م یکنیم م یبینیم که در یک صدساله
اخیر در شــهر اصفهان حاالت عجیبی از بزرگان نقل شده و
که نتیجه و حاصل تالش آن بزرگواران و حاالت خاص ایشان
بوده که مردم هم حال تهای روحانی پیدا کردهاند.
«الناس علی دين ملوكهم» مردم به بزرگان خودشــان نگاه
م یکنند و هر چه آنها هستند ،آنها هم سعی م یکنند شبیه
به آنها بشوند از توســل از دعا از حتی پوشش از راه رفت نها
و از هم هی خصوصیات آنها .انســانها ســعی م یکنند به
بــزرگان دینی خود نظر کند .قص هی دعــا در اصفهان خوب
ســابق هی طوالنی دارد اما در این یک صدساله اخیر م یشود
از مرحوم آشیخ اسدالله فهامی (پدر آقای شیخ محمد تقی
فهامی) و مرحــوم آقای آمیرزا حبیب الله روضاتی نام برد که
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در عــرض یک هفته دعا کمیل حفظ کردم و شــروع کردم به
هم دعای کمیل را م یخواندند و هم در تخت فوالد م راســم
خواندن با پنج نفر .هفته بعد شدن ده نفر و این ده نفر رفتند
احیا برگ زار م یکردند و مردم با این که وســیله نقلیه نداشتند
و دو هفته شدن پانزده نفر.
در این مجالس شرکت م یکردند.
تا که مجالس دعای ایشان در مسجد جامع اصفهان که اندازه
و این م راســم دعا از شور و حاالت روحانی خاصی برخوردار
و مساحت آن در حدود چهارده جریب است،
بودند؟
حتــی در خیابانهای اط راف تــا بیش ازیک
بله  -آنچه که ما یادمان م یآید در این چندین
دهه اخیر دعاهای بسیار شور دار و روض ههای از خصـوصـیـــت صده زار نفر شرکت م یکنند.
امــا مجالس دعای ایشــان چــه ویژگ یها و
مفهــوم دار و دعاهایی که متحــول کننده بود
آقای
حضرت
دعــای
خصوصیاتی داشت که این قدر این مجالس
یعنی اف رادی که مثال نماز نم یخواند وقتی در
م راسم دعا شــرکت م یکرد و در اثر آن حالت مظاهری تحولی بود پر برکت و مورد استقبال بود؟
دعاخــوان و یا اف رادی که متحول شــده بودند ،کــه در افــراد ایجاد یکــی از خصوصیــت دعای حضــرت آقای
مظاهری تحولی بود که در اف راد ایجاد م یکرد.
یک حالــت روحانی پیدا م یکرد ،توبه م یکرد
اینکــه
کــرد.دوم
ی
م
دوم اینکه باعث م یشــد که نشاط تا مدتها
که نمون ههای آن در شــهر اصفهان اگر بگردیم
کم و بیش زیاد پیدا م یشــود ،که االن در باب باعــث م یشــد که در وجود اف راد شــرکت کننده در مجلس دعا
بماند .مثال شــما حســابش را بکنید شب،
مصادیقش ما نیستیم که بخواهیم مثال ب زنیم.
امــا ظاهــرا مجالس دعــای حجة االســام نشــاط تا مدتها در
ســاعت یازده بــرای دعای ابوحمــزه عدهای
المسلمین حاج آقای مظاهری از ویژگ یهای وجــود اف راد شــرکت م یآمدند در مسجد جامع یا در مسجد ّ
سی د و
کننــده در مجلــس تا ساعت سه بامداد ،چهار ساعت روپا بدون
ب رتری برخوردار بوده است؟
امکانات ،بدون پذی رای یهای مختلف فقط به
ببینید یکی از مجالس دعای که در این چندین
مثال شما عشق اینکه بنشینند آقای مظاهری ب رای آنها
دهه اخیر بســیار مؤثــر بود مجالــس دعای دعا بماندً .
حضرت حجة االســام المسلمین حاج آقای حســابش را بکنیــد بخوانند و آنها اشــک بری زند و لذت بب رند ،با
اینکه اینها معلم ،محصل و یا کارمند بودند و
مظاهری؟هر؟ بــود که با آن حالــت
روحانی شب ،ســاعت یازده
باید هشت صبح م یرفتند سرکار.
و با آن صدای گرم و نوای بســیار دلنشین و آن
خلوص باطنی ایشــان تأثیــر فوقالعالده ای ب رای دعــای ابوحمزه خیل یها بودند که از راههای دور و نزدیک حاال
در قلوب شنوندگان داشــت .خود من یاد دارم عــدهای م یآمدنــد با هر وسیله از شــی راز ،ته ران ،نجف آباد و ...
خودشــان را به مجالس دعای کمیل حاج آقا
زمانهای که ایشــان دعا م یخوانند شــاید ده،
بیست نفر غش م یکردند و بیهوش م یشدند و در مســجد جامع یا م یرســاندند ،خوب اگر عشق نبود ،اگر شور
آنها را از مجلس بیرون م یبردند طاقت نشستن در مســجد ّ
سی د و تا نبود ،اگر لذت نداشت هیچ کسی حاضر نبود
در روض ههای جانسوز آقای مظاهری ب رای آنها ساعت ســه بامداد ،این همه سختی را به خودش بخرد.
بــه هرصورت صدا ،لحــن و اخالص ویژهای
دیگر امکان پذیر نبود.
حاج شــیخ مهــدی مظاهری از چه ســنی و چهار ســاعت روپا که مربوط به ایشان بود ،یک جور انگیزهای در
چگونــه به عرصه برگــزاری مجالس دعا ورود بــدون امکانــات ،مردم ایجاد م یکرد وصف ناشدنی.
یکی دیگــر از خاصی تهای دعای حاج آقای
پیدا کردند؟
از بیســت ،بیست و دو سالگی شروع کردند به بــدون پذی رای یهای
مظاهری که تمیز بین دعای ایشــان و دیگ ران
دعا و خود ایشان این چنین نقل کردهاند :برخی مختلــف فقــط به هســت مثال من هم دعا م یخوانــم اما این
از مواقع ب رای جلســات دعا م یرفتم ،یک بار عشق اینکه بنشینند حال تها هیچوقت نه ب رای خودم ایجاد شده
نه ب رای مستمعین من.
یک نفر ما را دعوت کردند بــرای خواندن دعا
منتها گفتند که ما م یخواهیم هنگام خواندن آقــای مظاهری ب رای این ویژگی دعای آقای مظاهری بود که حالتی
دعا کمیل محیط کامال تاریک باشد و اگر ب رای آنها بخواننــد و آنها به آدم دست م یداد مثل اینکه آدم در حرم یک
امام حاال بالتشبیه باشــد و در همان فضای
شما مقدور است دعا رو حفظ کنید و از حفظ
لذت
و
ند
ز
بری
اشک
روحانی مشغول دعا خواندن باشد .هنگامی
ب رای ما بخوانید.
بب رند.
که صدای یا حســین حضرت آقای مظاهری
ایشــان چنین ادامه م یدهند کــه :من هم یک
بلند م یشد آدم خودش را کربال حس م یکرد،
جوان نــورس و تــازه در همین مدرســه میرزا
حسین که در خیابان مسجد ّ
وقتــی که روض ههای حضــرت رضــا؟ع؟ را م یخ واندند آدم
ســی د اصفهان است ،نشستم
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خودش را خ راسان فرض م یکرد یعنی این به واقع ب رای آدم حس
گرفته بودم ،چک پاداش یا حقوق و ظاه را آخر ســال هم بوده
م یشــد که فرد خودش را در بقیع م یدیــد در کنار حرم امام و
است و مبلغ دیگری هم فرد نداشت و موجودی وی همین یک
یک آرامشی به فرد م یداد که با هیچ چیز دیگری قابل توصیف
چک بود .ایشــان در مجلس دعای حاج آقا شرکت م یکنند و
نیست.
ظاه را حاج آقا ب رای جبه هها پول جمع م یکردند ایشــان نقل
آدم
ممکن
لحظه
یه
شاید
انند
و
بخ
دعا
هم
ان
ر
دیگ
شاید
حاال
م یکرد که لحن خاص حاج آقا و قس مهایی که خدا را م یدادن
را بب رند در یک وادی اما این که از اول تا آخر دعا ســه ســاعت
در حق افــرادی که کمک م یکنند چنان حالتی ب رای این بنده
دو ساعت چهار ساعت شما خودت را در حرم
خــدا ایجاد کرده بود بی اختیار دستشــان در
معصوم حس کنید چیز دیگری اســت .تمام
جیبشــان م یرفت و چک را در م یآورد ،یک
خصائــص
از
بــاز
این مدت ،فضای معنوی هم راه با ناله و گریه و
نگاهی م یانداخت و با خود م یگفت که من
اشک شوق طی م یشد.
دعاهــای
اقــای این چک را دارم و یک ماه زندگی و چک را در
ایشان
دعای
مجالس
های
یکی دیگر از ویژگ ی
مظاهری ایــن قصه جیبشان م یگذاشتند و باز حاج آقا یک دعای
طریق
از
و
گســترده
تبلیغات
این بود که بدون
دیگــر در حق اف رادی که بــه جبه هها کمک
کردند
ی
م
شــرکت
دعاها
این
در
افــرادی کــه
است که از تجمعات م یکردند م یکرد و این قصه تک رار م یشد تا
این مجالــس تبلیغ م یشــد و روز به روز بر افــراد بــرای کارهای چک را م یگذارد ب رای کمک به جبهه ها.
مستمعین این مجالس افزوده م یشد.
باز از خصائص دعاهــای آقای مظاهری این
وافــر
بهــره
خیــر
یک
تبلیغاتی
این که این جمعیت بدون هیچ
قصه است که از تجمعات اف راد ب رای کارهای
با
مگر
شد
ی
نم
جا جمع م یشــدند ،حاصل
گرفت هاند یعنی اینطور خیر بهره وافر گرفت هاند یعنی اینطور نبودند که
لذتی که فرد از عبادت و مناجات در ســحرها نبودند کــه بگویند بگویند خوب حاال صدتا دور هم جمع شدن
چه ب رای دعای کمیل و چه ب رای دعای ابوحمزه
یه دعایی بخ وانیم توبه استغفار کنیم همین ب را
م یبــرد .از بارزترین ویژگ یهــای دعای آقای
صدتا
حــاال
خــوب
من بس اســت بلکه اف راد را به سمت کارهای
مظاهری ایــن بود که از همــه صنفی در این دور هم جمع شــدن خیر و کمک به محرومین و نیازمندان ســوق
دعا شــرکت م یکردند یعنــی از وزیر ،وکیل،
م یدادند.
آیت الله ،علمای بــزرگ ،دکتر ،اطبا  ،ج وانان یــه دعایــی بخوانیم
چه بسیار خدمات و م راکز و مساجد و مدارس
 18ســاله 20،ساله 25،ســاله ،کوچ کترها ،توبه اســتغفار کنیم و خیری هها و  ...ایشان از کنار همین مجالس
پیرمردهایی که با عصا م یآمدند ،پیرزنها ،از همیــن بــرا من بس دعا ایجاد کردند.
شــهرهای اط راف و اکناف م یآمدند در دعای
و چه بســیار اف رادی که با حضور در مجالس
به
ا
ر
اد
ر
اف
بلکه
است
حاج آقای مظاهری شرکت م یکردند .گوش های
دعای ایشان مسیر زندگیشان عوض م یشد و
ب را خودشــان پیدا م یکردند چون خالی از هر ســمت کارهای خیر خیرم یشدند.
انگیزهای ،خالی از هر حرفی بود ،فقط صرف و کمک به محرومین چه م راکز خیری که ایشان بنیان گذاشتند یه
دعا ،صرف عبادت بود.
زمانی است که بعضی دور هم جمع م یشوند
این
ایشان
دعای
مجالس
از دیگر ویژگ یهای
ســوق
نیازمنــدان
و
خیری های درســت م یکننــد در حد خیلی
زده
دعا
در
که
حرفایی
کردند
است که تالش م ی
مختصر اســت اما ایشان دستشــان را روی
م یدادند.
با
روضه
ان
و
عن
به
یا
حدیث
م یشــود به عن وان
هرجایی که گذاشتند به حد اکمال رسید مثل
سند و مستند باشد و حتی قضایایی که عرض
همین انجمن ایتام مددکاری صاحب الزمان.
م یکردند قضایایی نبــوده که صرف یه خ واب
در بیاناتتان به حضور بزرگان و علما اشــاره
نقل
رو
ای
ه
قص
مثال
باشد یا یک فردی که مجهول الهویه بوده
کردید؟ چه چیز موجب شــده بود تا علمــا و بزرگان نیز در
کرده باشد با سند معتبر نقل م یکردند.
مجالس دعای ایشان شرکت کنند.؟
باز از ویژگ یهایی که اختصاص دارد به دعای آقای مظاهری،
ایشــان همواره مورد اعتماد و وثوق علما و شــخصی تهای
اینکه این مجالس دعا صرف برگ زاری یک دعای تنها نبود یعنی
بزرگ دینی بودنــد یعنی در اصفهان مــورد احت رام آیت الله
متن دعا را در جامعه پیاده م یکردند.
خادمی ،مورد احت رام آیت الله شــمس آبادی و بســیاری از
هر
که
بود
ایــن
ایشــان
دعای
از دیگــر ویژگ یهای مجالس
بزرگان دیگر بودنــد و یادم نم یرود یک جمل های از آیت الله
شخصی در این دعاها شــرکت م یکرد دلش م یخ واست که
تبریزی نقل است که ایشان گفتند :آقای مظاهری قیامت را
مثال
فردا صبح همین دعاهایی که کرده است را فردا انجام دهد
باور کردهاند.
چک
یکی از رفقــا چند روز پیش نقل م یکــرد که من یک
این خیلی مهم هست که انسان راستی راستی باورش شود که
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اما مردم با ارادت ،اعتماد و اعتقادی که به نفس حق ایشــان
خبری هست صرف خواندن دعا و مجلس گرم کردن و حاال
داشــتند کمک م یکردند و مطمئن بودند محل مصرف این
چهارتا تو جلسه خودشان را زدند و ....ابدا و اصال هیچوقت
موارد نیز صحیح و حق است.
من از ایشان نشنیدم که بگویند من از همه بهتر م یخوانم یا
به نظر شــما چه عوامل شخصی موجب شد تا شیخ مهدی
ادعایی داشته باشند به نظرم به این علت بود که علمای بزرگ
مظاهری به این جایگاه در بین مردم دست پیدا کند و مردم تا
در دعای ایشان شرکت م یکردند شخصی تهای ت راز اول در
این می زان به ایشان اعتماد داشته باشند.؟
دعای ایشان شرکت م یکردند به عنوان یک مستمع.
ب رای رســیدن به این جایگاه باید مقدماتی رعایت شود که این
در اوایل انقالب و قبل از انقالب ایشــان مجالس دعایشــان
مقدمات مثال داشــتن خلوص نیت ،دعای خیر پشت سرش
را در تکیــه ملک برگ زار م یکردند همین تکی های که االن قبر
باشــد ،اعتقاد به قیامت و قبر داشــته باشــد ،اگر کسی این
مطهر آقای شمس آبادی ،شهید آیت الله شهید اشرفی و بقیه
خصوصیات را در خودش ایجاد کــرد و مردم به او اعتماد پیدا
شهدا هستند.
م یکنند این آدمی است که خدا باور ،خدا ترس باشد ،حرفی که
سابق قبرســتان تخت فوالد این چنین نبود باال پایین داشت
یزند ،خودش اهل عمل به آن است
یزند از روی اعتقاد قلبی م 
م 
حاال صاف شــده و قشــنگ شــده و خیلی به آن رسیدگی
و البته دعای مؤمنیــن و مؤمنات و بخصوص
کردندهاند وگ رنه قبرســتان بود و مردم در بین
مادر.
ایــن قبــور روی این خاکها م ینشســتند
هرکســی با هر سمتی که داشــت روی این روزی شخصــــی حاج آقا اعتقاد داشــتند اگر هر برکت و خیری
ب رای ایشان هست به برکت دعای مادر بوده که
زمی نها می نشســت و حالی پیدا م یکردند از آقایــان به ایشــان
مکرر در مکرر م یگفتند که ما ازدواج که کرده
و اشکی م یریختند.
گفته
و
بــود
رســیده
بودیم ظهــری که آمده بودیم بــرای بردن ناهار
یک منبر هم گذاشــته بودن همین جایی که
امروز قبر مطهر آیت الله شمس آبادی است بود که آقای مظاهری چیزی در خانه نبود و خوب من هم هنوز به آن
صورت ت وان منبر نداشتم .مادرم دستش را باال
در واقع وقتی مرحوم آیت الله شــمس آبادی
را به شهادت رسید ایشــان جای منبرشان را شنیدهام یک دعاهایی برد و شــروع کرد دعا کردن .از سوز دل ب رای من
تقدیم کردند به جنازه آیت الله شمس آبادی نزد شــما است .اگر دعا م یکرد که خدایا این آقا مهدی را محبوب
م یشود این دعا را به خلقش ق رارش بده .من گفتم مادر دعا کن خلق
که مقبره و محل دفن ایشان شود.
و خالق.
در خصــوص فعالی تهای ایشــان در زمان
من هم بدهید.
اگر بخ واهیم دنبال موفقیت ایشان باشیم باید
دوران دفاع مقدس بفرمایید؟
جــواب بگویم عل عالوه بر خلوص و خلوص باطنی و
شیخ مهدی مظاهری عالقه واالیی به انقالب ایشــان
دعاهای مردم و اعتقاد به قیامتی ،دعای مادرشان
و امام داشــتند ،به طوری کــه ما هیچ گاه
داشــتهاز م یدهنــد بلــه دعا
هم هســت که خودشــان معتقد بودند مادرم
ایشــان تندی ،داد و یا برخورد تندی
باشــند مگر این که آن پشت سر امام حرف هست اما نم یتوانم شــبها و روزها دســت به دعا بلند م یکرد و
به شــما بدهــم چ را م یگفت خدایا این آقا مهدی را مورد محبوبیت
م یزد ایشان آشفته م یشدند.
مخلوقت ق رار بده و من م یگفتم مادر دعا کن
در هر مجلســی هم بــرای نظــام مقدس
جمهــوری اســامی و هم بــرای رهبر دعا کــه آن دعــای مادرم هم خدا هم مخلوقین ،هر دو باشد .هم خدا از
م یکردند .ایشــان در این زمینه اعتقاد کامل است  ،باعث شده که من راضی باشد و هم مردم محبت من در دلشان
نیســت و عمده پیروزی ایشان دعای مادرشان
داشتند نه این که بخواهند مثال یک سیاستی من اینطــور محبوب
هست.
را پیاده کنند.
ایشــان از مجالس دعــای ابوحمزه و کمیل القلوب واقع بشوم.
روزی شــخصی از آقایان به ایشــان رسیده بود
و گفتــه بود کــه آقای مظاهری شــنیدهام یک
کمال اســتفاده را ب رای کمــک به جبه هها،
دعاهایی نزد شما است .اگر م یشود این دعا را
م یکردنــد .یک زمانی مســئولین تقاضای
به من هم بدهید.
چندین قایق بــزرگ را ب رای جبه هها کرده بودند .ایشــان در
ایشان ج واب م یدهند بله دعا هست اما نم یت وانم به شما بدهم
مجلس دعا که همزمان با ش بهای قدر بود اعالم کردند که
چ را که آن دعای مادرم است ،باعث شده که من اینطور محبوب
ما پنج تا قایق م یخواهیم و پولش اینقدر م یشــود مردم پول
القلوب واقع بشوم.
م یدادنــد و این گون یهای بزرگ  60کیلویــی را م یآوردند و
البته مسلما رضایت پدر از ایشان نیز بی تأثیر نبوده است.
مردم تا حد ممکن در آن پول م یریختند.
نم یدانم اگر کســی دیگر م یگفت این چنین م یشــد یا نه
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مروری بر فعالیت های اجتماعی

حاج شیخ مهدی مظاهری

ش ــيفتگان مع ــارف اس ــامی و با نظارت حج ة االســام
و المس ــلمين ح ــاج مه ــدی مظاه ــری در س ــال 1367
در اصفه ــان تأس ــيس و در س ــاي هی عناي ــات و توجه ــات
حض ــرت ول ــی عص ــر ؟جع؟ و ب ــا ي ــاری ق ــرآن دوس ــتان،
تاكن ــون موفق به ارائ هي خدمات وس ــيع و چش ــمگيری
به ويژه در ســطح استان شده است.
دارالق ــرآن الكري ــم اصفه ــان با توجه به درخواســت و نياز
موج ــود در شهرس ــتان ه ــای تابع ـهی اس ــتان اق ــدام ب ــه
تأس ــيس و راه ان ــدازي مراك ــز قرآن ــی ب ــرای عالق ـه من ــدان
و ق ــرآنآم ــوزان خواه ــر و ب ــرادر ك ــرده اس ــت .فعاليتهای
عمدهی مراكز شهرســتانی اين دارالقرآن ش ــامل برگزاری
كالس ه ــاي ق ــرآن در تم ــام س ــطوح س ــنی ق ــرآنآم ــوزان،
برگ ــزاری كالس ه ــاي تخصص ــی قرائ ــت ،مفاهي ــم و
تفس ــير ق ــرآن كري ــم ،برق ــراری مس ــابقات حف ــظ ،قرائت و

دارالقــرآن الكريم؛ تنفس در هواي پاك
قرآن و عترت
دارالقــرآن الكريــم اصفهــان بــا هــدف نشــر و گســترش
فرهنــگ قــرآن و عتــرت در جامعــه توســط جمعــی از
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 دارالقــرآن الكريــم اصفهاندر راســتاي نيل به اهداففرهنگــي خــود در ســال 1374اقــدام بــه ايجــاد «واحــد
تبليغــات و انتشــارات» كــرد .ايــن واحــد عــاوه بــر تهيه
و تنظيــم منابــع و جــزوات درســي تاكنون بيــش از دوازده
عنوان كتاب منتشــر كرده است.
 دان ـش آم ــوزان مقاطع دبس ــتان و راهنمايی ،در كالسهــای آموزشــی «دوره هــای دانــشآمــوزی» بــا روخوانی و
روانخوانــی قــرآن و نيــز معــارف اوليــهی اســام در قالبی
شــيرين و جذاب آشــنا م ی شــوند .فعالي ت های دان ش
آمــوزی ايــن مركــز در ايــام تابســتان بــهصــورت متمركز و
بيشاز ديگر ايام س ــال انجام میگيرد.
 دارالقــرآن الكريــم اصفهــان بــهمنظــور ارائــهی برنامــههای مؤثر براي جوانان و نوجوانان اقدام به تشــكيل مركز
قرآن پژوهان جوان كرده است.
ايــن مركــز بــا تشــكيل كميتــه هــای مختلــف كــه بــا
فعالي ــت و مش ــاركت ق ــرآن آم ــوزان اداره م ــی ش ــود،
مــی كوشــد تــا بــا اســتفاده از روش هــاي مختلــف،
فضايی جذاب ،پرشــور و س ــالم بــراي فعاليت و پرورش
جوانان ايجاد كند و با شــركت فعال آنان در برنامههای
فرهنگــی و ورزشــی مختلــف و كالسهای آموزشــی به
ســبكی جديد جوانان را با معارف اســامی بيشتر آشنا
كنــد .مركــز قرآن پژوهــان جوان در بخشهــای مختلف
اقــدام بــه برگــزاری ك الس هــاي مربوطــه مــی كنــد .در
«كميتــهی قــرآن» ،كالسهــای آموزشــی قــرآن و معارف
اســامی ،تشــكيل گــروههــای تحقيــق و برنامــه ريزی و
اجــرای جلســات و برنامــه هــای قرآنــی برگــزار میشــود.
تهيــهی محصــوالت مختلف قرآنی و تهي هی نشــريات
و جــزوات در مناســبتهــا از فعاليــتهــای «كميت هی
فرهنگــی» اســت .در «كميت هی علمــی» نيز كالسها و
دوره هــای علمی ويــژه اعضا و برنام ه ريزی و مشــاورهی
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مفاهيــم قــرآن ،برگزاری دوره هــاي تربيت مربی و آموزش
ه ــای ضمن تدريس مربي ــان ،برپايی جلســات عمومی
و محافــل انــس با قرآن در مراكز شهرســتانها ،تشــكيل
كالسهای ورزشی ،فرهنگی ،علمی برای قرآنآموزان،
برگزاری مراس ــم به مناس ــبت اياماهلل و اعياد و س ــوگواری
هــا ،مشــاوره و راهنمايــی خانــواده هــای قــرآن آمــوزان،
تبليغــات بــه مناســب ت هــای مختلــف جهــت نشــر
و آشــنايی بــا قــرآن كريــم و برگــزاری اردو ،بازديــد و اهدای
جوايز به قرآن آموزان است.

ـ ان

تحصيل ــی وي ــژهی اعضا برگزار م ی شــود .فعاليتهای
«كميت هی تبليغات» ش ــامل طراحی و اجرای تبليغات
مرك ــز و برنام ـه ه ــای آن ،تش ــكيل گ ــروه ه ــای خبرنگاران
جوان قرآنی و تهي هی فيلم و گزارش و عكس از فعالي ت
ه ــای مرك ــز اس ــت .در «كميت ـهی هماي شه ــا» ،اردوهای
متنوع ،جلس ــات بحث و گف توگو و پرســش و پاســخ و
گراميداش ــت اعي ــاد و وفيات برگزار م ی ش ــود« .كميت هی
هن ــری» ني ــز ب ــه برگ ــزاری برنام ــهه ــای آموزش ــی هن ــری و
تهي ـهی محصوالت هنری با محوريت قرآن میپردازد.
 كتابخان ـهی دارالق ــرآن الكري ــم اصفه ــان در تاري ــخ 8اس ــفند م ــاه  1372ب ــا تع ــداد  15جل ــد ق ــرآن مجي ــد و
تفس ــير اهدايی آغ ــاز بهكار كرد .اي ــن كتابخانه به منظور
اس ــتفادهی دانشجويان مؤسس ـهی آموزش عالی و ساير
عالق ــه من ــدان علوم قرآن ــی رو ز ب ه روز گس ــترش يافت به
نحوی كه در پايان سال  73تعداد  3301جلد ،سال 75
تعداد  5723جلد و در حال حاضر تعداد  27346جلد
كتاب در اين كتابخانه موجود اس ــت.
در راس ــتای س ــاماندهی و تهي هی كتب مهــم و مورد نياز
در س ــال های اخيرتالش های چشمگيری انجام گرفته
اس ــت و در ح ــال حاض ــر اي ــن كتابخان ــه از جمل ــه منابع
مه ــم و مطمئ ــن تهي ـهی كت ــاب در زمين ـه ه ــای عل ــوم
قرآنی ،فقه ،اصول ،اخالق ،كالم ،تاريخ ،فلسفه ،كتب
معتب ــر تفس ــير و حدي ــث اس ــت .از جمل ــه كتب تفس ــير
ش ــيع هی موجود در كتابخانه میتوان به تفســير تبيان،
مجم ـع البي ــان ،نورالثقلي ــن ،بره ــان ،المي ــزان ،نمون ــه،
روض الجن ــان ،كن زالدقائ ــق ،كش ــف االس ــرار و منش ــور
جاويد اشاره كرد .و از كتب تفسيری اهل سنت؛ تفسير
كبي ــر رازی ،دارالنش ــور س ــيوطی ،كش ــاف زمخش ــری،
تفسير بيضاوی و تفسير طبری را م یتوان نام برد .كتب
حديث چون بحاراالنوار ،اصول كافی ،فروع كافی ،روضه
كاف ــی ،وس ــائلالش ــيعه ،عي ــون اخب ــار الرض ــا و ...ني ــز از
ديگ ــر كتب اصلی موجود هس ــتند .ع ــاوه بر كتب فوق
الذكر كتاب هايی نيز در ســاير موضوعات نظير ادبيات
و كامپيوت ــر جهت اس ــتفادهی دانش ــجويان فراهم ش ــده
اس ــت .از جمل ــه فعالي ــت ه ــاي كتابخان ـهي مرك ــزی،
دائ ــر نمودن كتابخانه در برخی ش ــعب تابع هی دارالقرآن
الكري ــم و تأمي ــن كت ــب م ــورد ني ــاز آن ه ــا ب ــوده اس ــت كه
طب ــق آئي ـن نام ـهی ويژهای تح ــت نظ ــارت كتابخان هی
مرك ــزی فعاليت م ی كنند .تع ــداد اعضای كتابخان هی
مرك ــزی از  45نف ــر در س ــال  73ب ــه  1800نفــر در ســال 85
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تحقيق ــات و فناوری به دانش ــگاه معــارف قرآن و عترت
رســيدهاســت .امانــت كتــاب از كتابخانــه مخصــوص
؟مهع؟ ارتقاء یافت.
افرادی اســت كه دارای كارت عضويت هستند ،افرادی
دارالق ــرآن الکریم اصفهان در س ــال ۱۳۶۷
كــه در كتابخانــه عضويــت ندارنــد و مايل
ب ههم ــت جمع ــی از عالق ــه من ــدان ب ــه
بــه اســتفاده از كتــب موجــود هســتند،
س ــاحت مقدس قرآن کریم تأس ــیس ش ــد
مــیتواننــد بــا ســپردن مــدرك شناســايي
دانــشــــگاه و پس از یک ســال این مجموعه قرآنی به
معتبــر كتــاب مــورد نظر خــود را در ســالن ایـ ــن
دانش ــکده معارف قرآن ــی اصفهان تبدیل
مطالعــهی كتابخانــه مــورد اســتفاده قــرار بــ همنـــ ــظور غــــــنا
ش ــد .ای ــن دانش ــکده ب ــا ه ــدف تربی ــت
دهند.
بخـــــــــشـــــــــــیدن نیروه ــای کارآم ــد ب ــرای تبلی ــغ فرهن ــگ و
بـــــــ ــه مطــالعــــات معارف قرآن و اه ل بیت؟مهع؟ ایجاد ش ــد.
و آمــــوزشهــــــــای ارتقاء به دانشگاه
ای ــن مرک ــز در س ــال  ۱۳۹۱توس ــط ش ــورای
تفسیـــ ــری و کالمــی
گس ــترش آم ــوزش عال ــی وزارت عل ــوم،
خــ ــود ،عـــــاوه بــــــر تحقیقات و فناوری به دانشــگاه معارف
ارتبـــ ــاط مســـــتـ ــمر ق ــرآن و عت ــرت ؟مهع؟ ارتق ــاء یاف ــت .اکنون
ای ــن دانش ــگاه پ ــس از دو ده ــه فعالی ــت
بـــ ــا دانشــــگاههای
توانس ــته اس ــت ح ــدود  ۱۵ه ــزار دانش ــجو
معــ ــتبر کــــــشور و
مبل ــغ در رش ــت ههای مختل ــف ق ــرآن و
و ّ
حــ ــوزههای علمیه ،نه جالبالغه تربیت نماید.
دانشگاه دارالقرآن
بـــ ــا بـــخـــــشهای ساختار سازمانی
ای ــن نه ــاد مق ــدس یک مرک ــز غی ــر دولتی
به هنگام رواج دین گریزی و دین ســتیزی تفس ــیر قــرآن وکالم
اس ــت ک ــه کلی ــه قوانی ــن و مق ــررات آن
و هجــوم فتن ههــا و مفاســد ،چــه تکیــه
گاهــی بهتــر از قــرآن وجود دارد؟ قــرآن کریم «ح ــوزه علمیــه قــم» مص ــوب ش ــورای عالی انق ــاب فرهنگی
منبــع و منشــأ تمامــی امــور ،فرهنــگ و ارتب ــاط داشــته و و وزارت عل ــوم ،تحقیق ــات و ّفن ــاوری
اس ــت .ای ــن مرک ــز ب ــا بی ــش از  ۱۰۰م ــدرس
معارف اســامی بوده ،هدایتگری مبارک از ای ــن رهگــذر از
ش ــامل هی ــأت علم ــی تمام وق ــت ،نیمه
و نشــان دهنده راه خداست ،راه پاک یها،
راه ســعادت و ضامــن رســتگاری هــر دو تج ــارب مفید حوزه وقت ،اس ــاتید مدعو از دانشــمندان حوزه
و دانش ــگاه اســتفاده و مدرس ــین ّ
مبرز دانشــگاهها و همچنین
سراست.
چهرهه ــای ش ــاخص قرآن ــی کش ــور ،از
دارالقــرآن الکریــم اصفهــان بــه اهتمــام
م یکند.
س ــطح آموزش مطلوبی برخوردار است.
دانشــمند گرامــی جناب حجة االســام و
رشت ههای تحصیلی
المســلمین حــاج آقــا مهــدی مظاهری و
اعتقاد و التزام عملی به شــریعت اســام
بــا همــکاری جمعــی از عالقه منــدان به
(فقه ش ــیعه) و نظام جمهوری اس ــامی از جمله شرایط
ساحت مقدس قرآن کریم در سال  1367تأسیس گردید
و ضواب ــط پذی ــرش دانش ــجو در این دانش ــگاه اس ــت .این
و پــس از يــك ســال از درون آن مجموعه قرآنی دانشــکده
دانش ــگاه در ح ــال حاض ــر ب ــا دارا ب ــودن س ــه دانش ــکده
معارف قرآنــی اصفهان با هدف تربیت نیروهای کارآمد
الهی ــات و مع ــارف اس ــامی ،دانش ــکده عل ــوم ق ــرآن و
بــرای تبليــغ فرهنــگ و معــارف قــرآن و اه لبيــت؟مهع؟
حدیث و دانشکده تعلیم و تربیت اسالمی در رشت ههای
ـ ایجــاد گردیــد و اکنــون بیــش از دو دهــه توانســته اســت
کارشناسی ارش ــد علوم قرآن وحدیث ،کارشناسی ارشد
مبل ــغ در رشــت ههای مختلــف
حــدود  15000دانشــجو و ّ
مع ــارف نه ــج البالغ ــه ،کارشناس ــی ارش ــد تفس ــیر ق ــرآن
قــرآن و نهــج البالغــه تربیــت نمايــد .ایــن مركــز در ســال
مجید ،کارشناسی ارشد معارف قرآن کریم ،کارشناسی
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جمع ــی ب همنظ ــور انع ــکاس ظرفی ته ــای علم ــی،
ارشــد شــیعه شناســی (گرایــش کالم) ،کارشناســی
پژوهش ــی و فرهنگ ــی دانش ــگاه و تأمی ــن برنام هه ــای
ارشــد مدرســی معارف اســامی (گرایش تاریخ و تمدن
م ــورد نی ــاز آن ــان در ح ــوزه مع ــارف دی ــن،
اســامی ویــژه طــاب) ،کارشناســی
ایج ــاد زمین ــه فعالی ــت و تدری ــس ب ــرای
ارشــد مدرســی معارف اســامی (گرایش
بی ــش از  ۱۰۰م ــدرس و اس ــتاد ،ایج ــاد
آشــنایی بــا منابع اســامی ویژه طالب)،
کارشناســی تربیــت معلــم قــرآن کریــم ،رهب ــر فرزانــه انقالب ش ــغل برای حدود  ۷۰نفر کارمند رسمی
کارشناســی معــارف اســامی و علــوم آ یتا هللا لعظمــی و ق ــراردادی ،ب هکارگی ــری تع ــداد زیادی از
فارغالتحصی ــان در س ــازمان آم ــوزش و
تربیتی ،کارشناسی علوم قرآن و حدیث ،خامن ـهای در دیــدار
پرورش ،ادارات و سازمانهای مختلف
کارشناســی معــارف قــرآن ،کارشناســی
فقه ومبانی حقوق اســامی ،کارشناسی مس ــئوالن
ایــن و تأمی ــن مربیان ش ــعب دارالقرآن الکریم
فلســفه وکالم اســامی ،کارشناسی زبان دانش ــگاه کــه در اصفهــان و مراکز قرآنی دیگر از مهمترین
و ادبیــات عربــی ،کارشناســی ناپیوســته مهرم ــاه  ۹۲انجــام فعالی ته ــا و برنام هه ــای اجرای ــی ای ــن
دانشگاه است.
تربیــت معلــم قــرآن کریــم ،کارشناســی
ناپیوســــته آمـــــوزش دینــــــی ـ عربــــــی ،ش ــد ،فرمودنــد« :کار
فعالی ته ــای دانش ــجویی فرهنگ ــی -
کارشناســی ناپیوســته تربیــت مربــی امور دانش ــگاه معــارف پژوهشی
تربیتــی ،کاردانــی تربیت معلــم قرآن کریم ق ــرآن و عتــرت ؟ع؟ برگزاریجلس ــات متع ــدد س ــخنرانی،
همای ــش ،کرسـ ـیهای آزادانـ ــدیشی،
بــا اعطــای مــدرک رســمی توســط وزارت خیلی خوب است.
بزرگداش ــت مناس ــب تهای مل ــی و
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری دانشــجو
بــه
کــه
ـی
ـ
سفارش
مذهب ــی ،برگ ــزاری اردوه ــای تفریح ــی،
م یپذیرد.
ش ــما دارم این است زیارت ــی و علم ــی ،برگ ــزاری و اردوه ــای
پذیرش دانشجو
پذیرش دانشــجو در این دانشگاه از طریق ک ــه دانشــجویان را جهادی و راهیان نور ،برگزاری نمایشگاه
در موضوع ــات مختلــف (دفاع مقدس
آزمونهای ســازمان سنجش و در برخی از
بــار
عالــم
و
ـواد
ـ
س
ـا
ـ
ب
عف ــاف و حج ــاب جنگ ن ــرم) و اجرای
دورههــا به صــورت بدون آزمون (براســاس
بیاورید.
مس ــابقات مختل ــف از مهمتریــن
ســوابق تحصیلــی) اســت .کالسهــای
خواندن چند کتاب برنام هه ــای فرهنگ ــی و آموزش ــی ای ــن
تفســیر قــرآن مجیــد و نه جالبالغــه بــا
دانشگاه است.
حضــور اســاتید دانشــگاه در طــول ســال کاف ــی نیســت .باید
دیدگاه مقام معظم رهبری
ویژه آقایان و بانوان برگزار م یش ــود.
باس ــواد و بــا اعتقــاد رهب ــر فرزان ــه انق ــاب آی تاهللالعظم ــی
ارتباطات
ایــن دانشــگاه ب همنظــور غنــا بخشــیدن ش ــوند .کاری کنیــد خامن ـهای در دی ــدار مس ــئوالن ای ــن
بــه مطالعــات و آموزشهــای تفســیری و ک ــه ای نهــا بتواننــد دانش ــگاه ک ــه در مهرم ــاه  ۹۲انجام ش ــد،
فرمودن ــد« :کار دانش ــگاه مع ــارف ق ــرآن
کالمــی خــود ،عالوه بــر ارتباط مســتمر با
دانشــگاههای معتبــر کشــور و حوزههــای در جامعــه جهانــی
و عت ــرت ؟ع؟ خیل ــی خ ــوب اس ــت.
علمیه ،با بخ شهای تفس ــیر قرآن وکالم نقش آ فر ینــی سفارش ــی ک ــه ب ــه ش ــما دارم ای ــن اس ــت
«حــوزه علمیه قم» ارتباط داشــته و از این کنن ــد .باید کســانی ک ــه دانش ــجویان را ب ــا س ــواد و عال ــم ب ــار
بیاورید.
رهگــذر از تجارب مفید حوزه و دانشــگاه تربی ــت شــوند که به
خواندن چند کتاب کافی نیست .باید
استفاده م یکند.
تأثیرپذیــری،
ـای
ـ
ج
باس ــواد و ب ــا اعتق ــاد ش ــوند .کاری کنید
بسترســازی مناســب جهــت ارتقــای
ک ــه ای نه ــا بتوانن ــد در جامع ــه جهان ــی
ســطح تحصیــات کارکنــان نهادهــا تأثیرگذار باشند».
نق شآفرین ــی کنند .باید کســانی تربیت
و ســازمانهای مختلــف بــا انعقــاد
ش ــوند که به جای تأثیرپذیری ،تأثیرگذار باشند».
تفاه منامــه مشــترک ،تعامــل بــا رســان ههای ارتبــاط
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انجمن مددکاری امام زمان ؟جع؟
در ســال  1349در ســفری کــه مرحــوم
مظاهری به مشهد مقدس داشت ،دایی
مقام معظم رهبری ایده تأســیس انجمن
ویژه ایتام را با ایشان مطرح م یکنند .این
ایده در مش ــهد در ابتدا از یک مغازه شروع
ش ــده بود .حجة االسالم مظاهری از چند
خانواده یتیم نیز در این شهر بازدید کرده و
پس از بازگش ــت به اصفهان در منابر وعظ
به این موضوع اشــاره م یکنند .ســرانجام
پــس از گــرد آمــدن جمعــی از خیریــن،
علمــای اصفهــان همچــون مرحــوم آیت
اهلل شــمس آبادی از این مسئله استقبال
م یکننــد و انجمــن مــددکاری امــام زمان
؟جع؟ در ماه رمضان تشــکیل م یشود.

ايـــ ــن نهـــــاد تـــــازه
تأسيـــ ــس كــــه بــا
امکان ــات محــدود
و جــ ــذب چنــــــد
خـــانــ ــوار نيازمن ــد،
سرپرس ــتي تعدادي
اف ــراد يتيــم را آغــاز
ک ــرده بود ،بــا افزايش
کم کهــای مردمــي
و کسب تجرب ههای
ارزشــمـــــند ،بـــــ ــه
ســرعــــ ــت رو بــــ ــه
گس ــترش نهــاد و در
س ــال  1349بــه نــام
مقــدس «منـــــجي
عـــالــ ــم بــشــ ــريت
حضرتامــام زمــان
ّ
مـــزي ـــــــن
؟جع؟»
گشت

این مرکز که با همت جمعي از انسانهاي
خيرانديــش و بــا احســاس و در پاســخ بــه
نــداي ملکوتــي اهلل  ،اهلل فــي االيتــام (خدا
را ،خــدا را در امــر يتيمــان درنظــر آوريــد)
پــدر يتيمــان ،حضــرت علي؟ع؟ در شــهر
تاريخــي اصفهــان شــکل گرفــت و راه
و روش آن امــام بزرگــوار را درحمايــت از
خانوادههــای يتيــم نيازمنــد ،ســر مشــق و برنامه خويش
قــرار داد .ايــن نهاد تازه تأســيس كه با امکانــات محدود
و جــذب چنــد خانوار نيازمند ،سرپرســتی تعدادي افراد
يتيــم را آغــاز کــرده بــود ،بــا افزايــش کم کهــای مردمي و
کس ــب تجرب ههای ارزشــمند ،به س ــرعت رو به گسترش
نهاد و در س ــال  1349بنام مقدس «منجی عالم بشريت
حضرت امام زمان ؟جع؟» ّ
رسما به ثبت
مزي ن گشت و
ً
شــركتها رســيد و تــا امــروز بيش از ده هــزار خانــواده يتيم

انجم ــن م ــدد کاري امام زم ــان ؟جع؟ به
برک ــت اس ــتقبال پرش ــور مردم ــی و ني ــت
خالصان ــه و عملک ــرد صادقانــه بانيــان
خيرخ ــواه آن ب ــه س ــرعت جاي ــگاه واقع ــی
خ ــود را در س ــطح جامع ــه پي ــدا نم ــود و
رفت ــه رفته فرهنگ حمايــت از يتيم ،اين
خصل ــت فراموش شــده انبيــاء و اوصياء
اله ــي را در سرتاس ــر كش ــور احي ــاء و ب ــه
ش ــکل کنوني س ــاماندهي کرد ،بطوريكه
ام ــروزه ش ــاهد تأس ــيس نهادهاي مش ــابه
خود ج ــوش و مردمی به صورت مس ــتقل
و ب ــا نامه ــای گوناگ ــون در بس ــياری از
ش ــهرهای کوچک و بزرگ ميهن عزيزمان
م یباشیم.
درمان ــگاه این انجم ــن در طبقه دوم یکی
از س ــاختمانهای انجمــن به مســاحت
 550مت ــر مرب ــع واق ــع در خیاب ــان چهار باغ
پایی ــن ق ــرار گرفت ــه و دارای چن ــد مط ــب
و بخ شه ــای تزریق ــات ،پانس ــمان،
داروخانه ،و دندانپزش ــکی است .در حال
حاض ــر ح ــدودأ  7500نف ــر در س ــطح ش ــهر
اصفه ــان تح ــت پوش ــش ای ــن انجم ــن
هستند.

مجتمع ابا بصیر
در س ــال  1348دو موسس ــه در اصفه ــان ب ــه نامه ــای
«کریس ــتوفر» و «نورای ــی» در ح ــوزه نابینای ــان فعالی ــت
م یکردن ــد .نابینای ــان پس از تحصیل در این مؤسس ــات
به آموزشهایی م یپرداختند که به آنها جهت اشتغال
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شامل كتاب ،بست ههای بهداشتی و هدایای نقدی،
کمک م یکرد .در ضمن این آموزشها احساس م یشد
اردوه ــای س ــیاحتی و تفریح ــی ،راه ان ــدازی كتابخان ــه
نوعــی فعالیــت تبلیغــی جهــت مســیحیت انج ــام
بری ــل و گوی ــا ،فراه مک ــردن وس ــایل كمک
م یگیــرد که وابســتگی موسســه به کشــور
آموزشی ویژه نابینایان از قبیل دستگاه
انگلیــس ،آن را تقویــت م یکــرد .مرحــوم
ضب ــط ص ــدا ،كاغ ــذ بری ــل ،كت ــب گویا،
مظاهری با اطالع از این موضوع ،تصمیم
به تأســیس مرکزی ویــژه نابینایان گرفت .مرحــوم مظاهــری بــا پركین ــزو ،...هماهنگ ــی وهم ــكاری ب ــا
مؤسسات مش ــاورهای در جهت ارتقای
ایــن مرکز بــا همکاری خیریــن و پیگیری
اطــاع از این موضوع،
ارائه خدمات هر چه بهتر به مددجویان
حجــة االســام مظاهــری تحــت عنــوان
تأســیس
بــه
تصمیــم
موسس ــه ،اج ــرای ط ــرح پای ــش س ــامت
«ابابصیر» تأســیس شد .شــهید مطهری
در یکی از کتب خود به خوش ســلیقگی مرکزی ویــژه نابینایان چش ــم مددجوی ــان از معاین ــه ت ــا درمان،
اصفهان یها در نامگذاری این مرکز اشاره گرفــت .ایــن مرکــز بــا تش ــكیل پرون ــده پزش ــكی ب ــرای هم ــه
مددجوی ــان تح ــت پوش ــش در بان ــک
کردهاند.
خیریــن
همــکاری
اطالعاتی مربوطه ،هماهنـــگی با مراكز
ارائــه خدمات حرفــهای مــددکاری ،ارائه و پیگی ــری حجــة بهداش ــتی درمـ ــانی ب ــرای رف ــع نیازهای
خدمات فرهنگی آموزشی ،ارائه خدمات االسـلـــام مظـاهــــری درمانی و امور آزمایش ــگاهی مددجویان،
تهی ــه عین ــک طب ــی و آفتابی م ــورد نیاز
پزشــکی ،فعالی تهای ورزشی ،برگزاری
تــحــــت عـــ ــنوان
مددجوی ــان از طری ــق خیری ــن ،بررس ــی
نمایشگاه ،فعالی تهای اشتغال زایی و
ارائــه خدمات پوشــش بیمــهای از جمله «ابابصیــر» تأســیس وضعی ــت بیمه درمان ــی مددجویان و در
شــد .شــهید مطهری صــورت نیــاز ارجاع به مراك ــز بیمه گذار،
فعالی تهای این مرکز است.
در یکــی از کتــب خود انج ــام آزمایش ــات تخصصــی OCT-
 - CCTپریمت ــری چشــم و همچنیــن
مطابــق بــا آنچــه در پایــگاه اطالع رســانی
این مرکز آمده ،تأمین و توزیع مواد غذایی بــه خــوش ســلیقگی مش ــاورههای ف ــوق تخصص ــی چش ــم
(ســبد كاال) ،درج تمامــی اطالعــات اصفهان یهــا
در در درمان ــگاه گلوك ــوم و درمان ــگاه قرنی ــه،
مددجویــان و ســوابق آنهــا در بانــک نامگــذاری ایــن مرکــز هماهنگ ــی ب ــا مراك ــز آزمایش ــگاهی،
رادیول ــوژی ،س ــونوگرافی و ...در جه ــت
اطالعات ــی ابابصیــر ،تأمیــن هزین هه ــای
اشاره کردهاند.
ارجاع مددجویان و خانوادههای ایشــان
دارویــی و پزشــكی ،مشــاوره و پیگیــری
به ای ــن مراكز ،هماهنگــی و اخذ قرارداد
درمــان ،پرداخــت وام قرضالحســنه بــه
ب ــا درمانگاهه ــای خیری ــه دندانپزش ــكی جه ــت رف ــع
مددجویــان ،تهیــه و تحویــل جهیزیــه بــه مددجویــان،
مش ــكالت ده ــان و دن ــدان مددجوی ــان هم ــراه ب ــا ارائه
فراه مکــردن وســایل كمــک آموزشــی ویــژه نابینایــان از
تخفی ــف ،كمک به مددجویان بی بضاعتی كه دچار
قبیــل دســتگاه ضبــط صــدا ،كاغذ بریــل ،كتــب گویا،
بیماریهای صع بالعالج ش ــدهاند به صورت تقبل
پركینــز و ،...تأمیــن وســایل مــورد نیــاز زنـــدگی از قبیــل
تمام یا قس ــمتی از هزین ههای درمان ،اعمال جراحی،
یخچال ،فرش ،بخاری ،ظروف آش ــپزخانه و  ،...ارتباط
ش ــیمی درمان ــی ،تهی ــه هزین هه ــای داروی ــی و،...
با سازمانها ،ارگانها ،ادارات و مراكز درمانگاهی خیریه
سركش ــی مرت ــب م ــددكار موسس ــه از مددجوی ــان بیمار
جهــت حــل مشــكالت روشــندالن ،دریافــت تقاضــا،
بســتری شــده در بیمارســتان یا من ــزل جهت كمک و
شناســایی و زیرپوشــش قــرار دادن مددجویــان جدیــد و
پیگی ــری مراح ــل درم ــان از جمله خدم ــات مجموعه
بازدیــد از منــازل ایشــان ،برگــزاری کالسهــای آموزشــی
ابابصیر در طی س ــالیان بوده است.
شــامل بهداشــتی ،مهارتهــای زندگی ،احــكام و قرآن
و...ویــژه مددجویــان و خانوادههای ایشــان ،اجرای طرح
تشــویقی برای شــركت كنندگان در کالسهای آموزشی
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از مجروح ــان جن ــگ تحمیل ــی دچ ــار س ــوختگی و
ع ــدم وج ــود مرک ــزی خ ــاص جه ــت س ــرویس ده ــی ب ــه
بیم ــاران س ــوختگی ،بخ شه ــای درمان
س ــوختگی نی ــز به ای ــن مرکز الحاق ش ــد
ک ــه عالوه بر مجروح ــان جنگ و بیماران
در س ــال  57در س ــطح اس ــتان  ،بیماران مناطق جنوب
مراس ــم دعــای ندبه و جن ــوب غ ــرب کش ــور را نی ــز تح ــت
ش ــخص محتاجی پوشش قرار می داد .
در س ــال  ۱۳۶۹ک ــه مرک ــز پزش ــکی ام ــام
ب ــرای کمــک گرفتن موس ــی کاظ ــم ؟ع؟ ب ــه عن ــوان مرک ــز
جه ــت
جهیزی ــه تخصص ــی س ــوانح و س ــوختگی به بهره
فرزن ــدش بــه مرحــوم ب ــرداری رس ــید  ،بخ ــش ه ــای درم ــان
س ــوختگی ای ــن مرک ــز ب ــه مرک ــز پزش ــکی
مظاه ــری مراجعــه
ف ــوق انتقال یافت و از آن تاریخ این مرکز
م ــی کن ــد و ایشــان ب ــه عن ــوان مرکز ف ــوق تخصص ــی قلب و
ای ــن موضــوع را بــا ع ــروق به فعالیت خود ادامه داده اس ــت
م ــردم در میــان مــی ک ــه خوش ــبختانه در ط ــول س ــال ه ــای
اخیر روند روبه پیشــرفتی را در خصوص
گذارن ــد  .مــردم برای تش ــخیص و درم ــان بیم ــاران قلب ــی و
کم ــک بــه او مبلــغ عروقی مطابق با اس ــتانداردهای روز دنیا
قاب ــل توجهــی اهــدا داشته است.

مرکز فوق تخصصی قلب شــهید چمران
از لحــاظ جغرافیایــی در قســمت شــرقی
شــهر اصفهان در فاصله پنــج کیلومتری
پــل بزرگمهــر واقــع در خیابــان ســلمان
فارســی در حریــم زاینــده رود واقــع شــده
است .
زمیــن ایــن مرکــز در ســال  ۱۳۴۷بــه
مســاحت  ۱۰هکتــار توســط فــرد خیــری
بــه نــام مرحوم حــاج عبــاس فروغــی ابری
اهــدا شــد و ســاختمانهای اولیــه آن بــه
مســاحت پنــج هــزار متــر مربــع توســط
وزارت بهداری وقت به عنوان آسایشــگاه
مســلولین در ســه بلــوک دوطبقــه و یــک
بلوک اداری ساخته شده و در مرداد ۱۳۴۸
مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفتــه و تــا ســال
 ۱۳۵۵تعداد ی کهــزارو  ۸۰۵نفر از بیماران
مســلول اســتانهای اصفهــان  ،چهــار
محــال بختیاری ،لرســتان ،یــزد ،فارس،
انجمن صرع
خوزســتان و بوشــهر در این مرکز بســتری و
می کنند.
تح ــت درمان قرار گرفتند .
در س ــال  1383دکت ــر اعتم ــادی ف ــر،
در ســال  ۱۳۵۵بــا توجــه بــه تصمیــم
متخص ــص مغ ــز و اعص ــاب ،ای ــده
وزارت بهــداری وقــت مبنــی بــر عــدم لــزوم جداســازی
خ ــود جه ــت تاس ــیس انجم ــن ص ــرع را با حجة االس ــام
بیم ــاران مســلول پس از شــروع معالجه عــاوه بر افتتاح
مظاهری در میان گذاش ــت .بعد از برگزاری جلس ــات با
بخ شهای عمومی  ،هســته اولیه بخش جراحی قلب
خیرین  ،س ــاختمان این انجمن توسط شخص خیری
بــا حضــور دو فــوق تخصص جراحــی قلب بــه نامهای
که فرزندش در اثر این بیماری از دنیا رفته بود ،اهدا شد.
آقــای دکتــر محمدعلــی نفیســی از ایــران و آقــای دکتــر
همچنی ــن با حضور پزش ــکان خیر ،انجمن صرع رس ــما
الزمن از آمریکا و حضور دو دستیار به نامهای آقای دکتر
افتت ــاح ش ــد .ای ــن مرکز هم اکن ــون عالوه بر رس ــیدگی به
اســماعیل نورمحمــدی و آقــای دکتر غالمرضــا بهدادفر
ام ــور مرتبط با بیم ــاران ،به مکانی جهــت پژوهش های
شــکل گرفت .بــا توجه به کمبــود فضا بــرای بیماران با
علمی این بیماری تبدیل ش ــده است.
توصیــه آقای دکتر پور مقــدس ،مرحوم مهدی مظاهری
این موضوع را برای مردم و خیرین مطرح کرده و با کمک
انجمن خیریه ام اس
مردم ،زمین ســاختمان جدید آماده و چندین مرحله از
ســاختمان ســازی آن انجام شــد و بعد از آن دانشــگاه و
در س ــال 1383پ ــس از راه ان ــدازی موف ــق انجم ــن ص ــرع ،
دولت وارد عمل شــده و ســاختمان را به پایان رساندند.
انجم ــن ام اس ب ــا پیگ ــری های حج ةاالس ــام مظاهری
همچنیــن مســجد بیمارســتان بــه صــورت اســتفاده
راه اندازی ش ــد و ش ــروع به خدمت رس ــانی ب ــه مردم کرد.
مشــترک مردم و بیمارستان راه اندازی شد.
ه ــم اکنون ای ــن انجمن کمک هایی بــه صورت دارویی
در ســال  ۱۳۶۲بــه دلیــل وجــود تعــداد قابــل توجهــی
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و همچنیــن نقــدی بــرای تهیــه دارو  ،بــه مبتالیــان بــه
ایــن بیمــاری ارائــه مــی کند.تهیــه یــک باغ در گلدشــت
جهــت تفریــح بیمــاران از اصفهــان و شــهرهای گوناگون
از دیگــر فعالی تهــای ایــن انجمــن اســت .یکــی از
اقدامــات مانــدگار انجمــن خیریــه ام.اس اصفهــان کــه
در ســطح کشــور و حتــی خاورمیانــه ب ینظیــر اســت،
احــداث کام لتریــن مرکــز آموزشــی ،پژوهشــی و درمانــی
اماس اســت .مرکــز تحقیقاتی ،آموزشــی و درمانی ام.اس
اصفهان در چند طبقه س ــاخته شــده اســت .طبقه اول
آن مربوط به کلینی کها و داروخانه اســت .در طبقه دوم
درمانگاههای بازتوانی و انواع وســایل توان بخشــی تعبیه
شده است.
طبقــه ســوم آن نیــز مربــوط بــه مرکــز تحقیقــات شــامل
آزمایشــگاههای مخصــوص کارهــای تحقیقاتی و طبقه
چهــارم نیــز بــه انجمــن ام.اس و کالسهــای آموزشــی و
برگزاری سمینار اختصاص دارد.
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منفـعت عــام

بنیاد خیریه راهبری آالء
دغدغه تأس ــیس بنیاد از آن جا ش ــروع شد که مؤسسین
ب ــه فک ــر س ــازمانی بودن ــد ک ــه در آن ،ام ــور خیر را به ش ــکل
نوی ــن ارائ ــه بدهند و کار خیرش ــان بش ــود ،انج ــام کارهای
زمی ــن مانده ،کارهایی که ش ــاید کمتر کس ــی س ــراغ آنها
انتخاب عنوان بنیاد هم به جای خیریه بیش ــتر
م یرود.
ِ
ب ــه همی ــن خاطر بود و همین ط ــور دوری از ذهنی تهای
معم ــول در م ــورد خیری ههای موجود در کشور.س ــال ۱۳۸۸
نقطه شروع این حرکت بود ،حرکتی که در طول مسیرش
حج ــة االس ــام ش ــیخ مه ــدی مظاه ــری را به عن ــوان پدر
معن ــوی در کن ــار خ ــودش م یدی ــده و از راهنمای یه ــای
ایشان بهره م یبرده است.
مرک ــز پیش ــگیری و کنت ــرل س ــرطان آالء  ،مدرس ــه عال ــی
خات ــم االوصی ــاء؟جع؟ ،مرکز تربیت ــی و پرورش اس ــتعداد
س ــاله ،آس ــتان مق ــدس حض ــرت زین ــب ؟س؟ ،مرک ــز
جامع ــة المرتضــی ؟ع؟ ،مرکز مددکاری کوث ــر و مرکز خیر
مان ــدگار هف ــت مرکزی هس ــتند که بســتر فعالی تهای
بنی ــاد خیریه راهبری آالء خواهد بود.
داش ــتن نگاه تش ــکیالتی به انجام فعالی تها را م یتوان
یکی از نقاط قوت بنیاد دانست ،نگاهی که سعی شده
ب ــا ن ــگاه جه ــادی و مردم ــی آمیخته ش ــود ت ــا از آف تهای
معمول فعالی تهای تش ــکیالتی دور شود.
تدوی ــن س ــند راهب ــردی و برنام ــه ریزیه ــای بلن ــد مدت
و کوت ــاه م ــدت نی ــز ثمره داش ــتن همین نوع نگاه اس ــت و
شاید وجه تمایز این بنیاد با دیگر مراکز خیریه در همین
جا باش ــد .ع ــاوه ب ــر آن داش ــتن کمیت ههــای تخصصی
برای هر طرح متش ــکل از نخب هها و متخصصان ســرآمد
در حوزهه ــای مختل ــف ب ــر غن ــای برنام ــه ریزیه ــا افزوده
اس ــت و توانس ــته مجموع ــه قاب ــل قبول ــی از کارشناس ــان
متعه ــد را در حوزههای متنوع دور هم جمع کند.

صندوق جهیزیه صاحب الزمان
در ســال  57در مراســم دعــای ندبــه شــخص محتاجــی
بــرای کمــک گرفتــن جهــت جهیزیــه فرزندش بــه مرحوم
مظاهری مراجعه می کند و ایشان این موضوع را با مردم
در میــان مــی گذارنــد  .مردم برای کمک بــه او مبلغ قابل
توجهی اهدا می کنند.
این اتفاق انگیزه ای می شود تا خیریه ای جهت کمک
بــه جهیزیــه نیازمنــدان احــداث شــود .در ســال 1358
بــا کمــک خیریــن و یــاری بعضــی از علمــای اصفهــان
صنــدوق جهیزیه صاحب الزمان ؟جع؟ تاســیس شــد.
هــم اکنــون عالوه بــر تهیــه جهیزیــه کالس هــای آموزش
عقایــد  ،احــکام و اخــاق در خانــواده بــرای نــو عروســان
برگزار می شود.
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گزارش تصویری و آلبوم تصاویـر

ـتـان 96
س
13

مراسماتتشـییع،تـرحـیم وبزرگداشت

*

مراسم بزرگداشت حجة االسالم والمسلمین مظاهری در *

اصفهان ،قم و ته ران
حجة االسالم و المسلمین حاج شیخ مهدی مظاهری؟هر؟،
از علمای خدوم و خطبای توانمند ،شامگاه روز پنجشنبه 21
دی ماه  1396پس از عمری سنگربانی از جبهه تبلیغ ،دار فانی
را وداع گفته و به دیدار پروردگار متعال شتافت.
این عالم برجسته اصفهانی که نوای ابوحمزه ایشان در ایام
ماه مبارک رمضان بیش از  ۴۰سال در مسجد جامع اصفـهان
صـفـابـخش جان مـــردم بو ،به دلیل کهولت سن و تشدید
وضعیت بیماری به رحمت ایزدی پیوست.

*

وداع خانواده با پیکر مرحوم
جمعی از خانواده بزرگ مظاهری غروب روز جمعه  22دی
ماه با پیکر مرحوم حجة االســام شیخ مهدی مظاهری اولین
چهره ماندگار تبلیغ در حسینیه دیانی اصفهان ،وداع کردند.

*

مراســم تشــییع پیکر روحانی خدمتگ زار و واعظ شهیر
حج ةاالسالم والمسلمین حاج شــیخ مهدی مظاهری صبح
روز شــنبه مورخ  23دی ماه با حضور اقشــار مختلف مردم
برگ زار شد .م راسم تشــییع با حضور آی تالله مظاهری رئیس
حــوزه علمیه اصفهان ،آی تالله طباطبایــی نژاد نماینده ولی
فقیه در استان ،آی تالله مهدوی عضو مجلس خبرگان رهبری،
استاندار و فرماندار ،نمایندگان اصفهان در مجلس ،مسئوالن
نظامی و انتظامی ،طالب و روحانیون و اقشار مختلف مردم از
مسجد سید اصفهان برگ زار شد.
در ابتدای این م راســم ختــم ق رآن هم راه بــا ق رائت زیارت
عاشــورا و روض هخوانی انجام شد ،ســپس اقامه نماز بر پیکر
حج ةاالسالم والمســلمین مهدی مظاهری به امامت آی تالله
مظاهری از م راجع تقلید و رئیس حوزه علمیه اصفهان صورت
گرفت.
در ادامه پیکر مطهر آن مرحوم از مســجد سید اصفهان به
سمت گلستان شــهدای اصفهان تشییع و سپس در کنار م زار
شهید مح راب آی تالله اشرفی اصفهانی به خاک سپرده شد.
حضور شخصی تهای نظام در م راسم ترحیم

مراســم ترحیم آیت الله شــیخ مهدی مظاهری از علمای
برجســته اصفهان عصر روز سه شنبه  26دی ماه در مسجد امام
صادق ؟ع؟ واقع در میدان فلســطین تهــران با حضور مقامات
لشگری و کشوری برگ زار شد.
در این م راسم حجة االسالم احمد جنتی؛ دبیر شورای نگهبان
و رئیــس مجلس خبرگان رهبری ،اســحاق جهانگیری؛ معاون
اول رئیس جمهور ،محمود حجتی؛ وزیر جهاد کشاورزی ،سید
محمود حســینی؛ عضو شــورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای
انقالب ،حجة االســام رهبــر؛ عضو جامعــه روحانیت مبارز،
سردار اشــتری؛ فرمانده نیروی انتظامی ،مرتضی طالیی؛ عضو
سابق شورای شهر ته ران و تعدادی از مسئولین حضور داشتند.
مراسم بزرگداشت حجة االســام والمسلمین مظاهری در
قم
م راســم بزرگداشت حجة االسالم والمســلمین شیخ مهدی
مظاهری از اســاتید و خطبای حوزه علمیــه اصفهان و فعاالن
عرصه های تبلیغی با حضور م راجع عظام علما و مسئوالن مردم
قدرشناس کشــور عصر روز سه شنبه سوم بهمن ماه در مسجد
اعظم برگ زار شد.
در این م راســم آی تاللــه العظمی مکارم شــی رازی ،آی تالله
العظمی سبحانی از م راجع تقلید و آی تالله یزدی رئیس شورای
عالی جامعه مدرســین حوزه علمیه قم ،آی تالله خاتمی عضو
مجلس خبرگان رهبری ،اعضای جامعه مدرســین حوزه علمیه
قم و نمایندگان بیوت و اساتید حوزه حضور داشتند.
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