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حجة االســام والمســلمین حاج شیخ مهدی 

مظاهری اولیــن چهره مانــدگار تبلیغ اصفهان، 

در ســال 1310 ه .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 تحصیات حوزوی 

در ســال 1320 بود، 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 

پس از بازگشــت به اصفهان از محضر آیت الله 

شهید شمس آبادی استفاده کرد.

* حفظ دعای کمیل در 6 روز

در خال 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 اصرار دوســتان برای خواندن 

دعا  در طی یک هفته )از شنبه تا پنج شنبه( این 

دعا را حفظ کردم«.

در مســجد آقا ســید محمود امام )مســجد 

عصــاری( اولین دعای کمیل )60 ســال 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 برگزاری مراسم دعا کرد و کم کم 

به جایی رسید که چندین هزار نفر در نیمه های 

شب جمعه در این مراسم شرکت می کردند . 

بعد از انقاب مراسم دعای کمیل را به مسجد 

جامع اصفهــان انتقال داد کــه همچنان پس از 

سال ها  ادامه دارد.

مرحوم مظاهری در اثر اصرار دوستان از حدود 

5۷ ســال پیش نیز دعای ابوحمزه را شــروع کرد. 

یت ها ( امه و  فعال ن ی )گوشه ای از زندگ

ـه ـدمـ مقـ
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اولین جلسه ای که برگزار شد، با جمعیت کمتر 

از 10 نفر 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 افراد 

زیادی بودند که در شــهر اصفهان مراسم دعا را 

برگزار می کردند .

 دعــای ابوحمزه هــم در ماه مبــارک رمضان 

بصورت محــدود، مثا هفته ای یــک یا دو بار 

برگزار می شد، ولی ما شروع کردیم هر 30 شب 

ماه رمضان مراســم دعا را برگزار می کردیم و هر 

شب همه دعا خوانده می شد و جلسات، بسیار 

معنوی برگزار می شد.

 بســیاری از افراد بودند که در این جلســات 

مســیر زندگیشان عوض شــد و متحول شدند. 

مثا اول انقاب 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 افراد 

بودند که دچار انحرافــات فکری، اخاقی و … 

شــده بودند و به فیض جلسات دعا به راه راست 

هدایت شدند«.

* فعالیت ها

برگزاری دعاهای کمیل و ابوحمزه ثمالی چند 

ده هزار نفری در طول حدود 60 ســال، تأسیس 

دانشگاه قرآن و معارف اســامی، تأسیس ستاد 

اقامه نماز اســتان اصفهان، مؤســس دارالقرآن 

تأســیس  برای  اســتان اصفهان، تاش  الکریم 

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 برای پیروزی 

انقاب 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 138۹ به دلیل مجاهدت 

هــای تبلیغــی و ترویج معارف اهــل بیت؟مهع؟ به 

عنوان »چهره مانــدگار تبلیغ« در اســتان اصفهان 

معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت.

این عالم خدوم سراانجام پس از عمری مجاهدت 

تبلیغی، شــامگاه پنج شــنبه 21 دی ماه 13۹6، در 

یکی از بیمارستان های اصفهان دعوت حق را لبیک 

گفت و به دیار باقی شتافت.
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زنــدݡگــݡی نــامـــه
به زبان حضرت حجة االسالم والمسلمین                   

حاج شیخ مهدی مظاهری

بر اســاس آنچه در شناســنامه من ذکر شده است در سال 
1310 در خانه یک روحانی ساده زیست و متدین که عموم 
مردم اصفهان در آن زمان، ایشــان را به نیکی یاد می کردند 

به نام شیخ محمد حسین کرونی به دنیا آمدم.

پــدر از علمای زمان خــود بودنــد و در اصفهان تدریس 
می کردند،هم امام جماعــت بودند و هم گاهی برای مردم 

می کردند. سخنرانی 
از علمای زمان پدر می توانم به شیخ سید مهدی درچه ای، 
شــیخ ســید محمد باقر درچــه ای، 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 مامیرزا یکــی از اوتاد و علمای 

خوب منطقه کرون بودند.

عموی من مرحوم حاج میرزا حســن شریعتی از شاگردان 
ارزشــمند میرزا هاشم خوانســاری )برادر 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 برادر دیگر حاج آقا 
محمد هم مغازه ســاعت فروشی داشــتند و یکی دیگر از 
برادرانم حاج آقا رضای مظاهــری که اهل منبر و محراب 

بودند.

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 می گفتند هم نزدیک منزل ما بود. پدر 
همیشــه به بچه ها توصیه می کردند که پای منبر ایشــان 
برویــم و می گفتند: "بچه ها بروید پــای منبر آقای طیب. 
من می دانم ایشــان چه گوهر گران 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 تحصیات ابتدایی را در دبســتان اقدسیه که 
یک دبســتان دولتی بود به پایان رســاندم و پس از آن وارد 

حوزه شدم.

وحیدی که هیچ حمیدی هم نمی شوی

یادم هســت زمان تحصیل در دبســتان خیلی به مباحث 
حوزوی عاقه داشتم و ســعی می کردم پای منابر بزرگان 
حاضر شــوم. مثًا یک دوره ای آیت الله وحید خراسانی 
را از نجــف دعــوت کــرده بودند بــه اصفهان و ایشــان 
در مســجد ســید منبر می رفتند. آن زمــان بلندگو و این 
حرف هــا نبود، فقط آقــای آیت الله وحید می نشســتند 
روی منبر و صحبت می کردند. برای همین وقتی تشــهد 
رکعت چهارم خوانده می شد بعضی ها نمازشان را فرادی 
می کردند و می رفتند پای منبر که صدای ایشــان را بهتر 
بشــنوند. من هم که آن زمان دبســتان بودم، می رفتم پای 
منبر آیت الله وحید، یک لذتی می بردم از منبر ایشــان. 
وقتی منبر ایشــان تمام می شد و   می رسیدم مدرسه، یک 
ساعت از مدرسه گذشته بود. یک بار، یک معلم داشتیم 
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حسین  شیخ  نام  به 
معلــم  ادیــب؛ 
ریاضــی بــود، من 
گفت:  دیــد،  که  را 
گفتم:  بودی؟،  کجا 
الله  آیت  منبر  پای 
وحیــد بــودم. یک 
درس  دانش آمــوز 
به  داشــتیم  خوانی 
اســم حمیدی. این 
ادیب  گفت:  آقــای 
تو وحیدی که هیچی حمیدی هم نمی شــوی آقا بیخود 
نرو بشــین پای منبر ایشان بیا سر کاس. گفتم: من دلم 
می خواهــد منبر ایشــان را گوش بدهم و بعد بیایم ســر 
کاس. بعد ایشــان من را تنبیه کرد که چرا مدرسه را ترک 

می کنی و می روی پای منبر آقای وحید.

اصرار پدر و انکار اطرافیان

خوب من نیــز از همین منابر عاقمند شــدم تا روحانی 
شوم. پدرم هم عاقه داشت ما روحانی شویم، ولی برخی 
نزدیکان به خاطر مشکات آن زمان، موافق این کار نبودند 
و می گفتنــد: » توانــش را ندارد، ولی پــدرم می گفت من 
دوســت دارم که این بچه نوکر امام حســین ؟ع؟ بشود و 
خدا توان می دهد« . اصرار زیادی داشت که طلبه شوم و به 
تحصیل مشغول شوم . اینکه در نهایت منبری شوم، و لذا 
با اصرار 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 بنده زاده ما نیز عاقه مند 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 می کردند. 
شــاگردان آقای احمد مقدس از بهترین شاگردان آن زمان 

بودند. ایشان در مسجد میرزا باقر تدریس می کردند.
البتــه از تدریس مرحوم آیت الله حاج آقا حســن مدرس 
که اکنــون جنب مرحوم عامه 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.

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 خال 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 عاقه خود 

قرار دادند.

دعای کمیل

با پیشــنهاد بعضی از دوســتان شــروع به خواندن دعای 
کمیــل کردم. البته من دعای کمیل را حفظ نداشــتم ولی 
پس از اصرار دوســتان برای خواندن دعا، در طی یک هفته 

)از شنبه تا پنجشنبه( این دعا را حفظ کردم. 

در مسجد آقا ســید محمود امام )مسجد عصاری( اولین 
دعــای کمیل را از حفظ خواندم )60 ســال قبل( با حدود 
هفت هشــت نفر. بعد از مدتی به مسجد سام که مرحوم 

آقا شیخ اسماعیل پشمی نماز می خواندند رفتم. 
کــم کم عدد پنج شــش نفر اولیه رســید بــه اینکه تمام 
شبستان و فضای خارج شبســتان پر از جمعیت می شد. 
بعد از مدتــی مرا به تخت پوالد دعــوت کردند و آنجا در 
تکیه کوهی و تکیه ملک شــروع به برگزاری مراســم دعا 
کردیــم و کم کــم جمعیت به جایی رســید کــه چندین 
هزار نفر در نیمه های شــب جمعه در این مراسم شرکت 
می کردنــد. 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 برای مراسم دعای کمیل 
می آمدنــد. دعای کمیل از دو ســاعت مانده به اذان صبح 
شروع می شد، 45 دقیقه منبر می رفتم و بعد از آن به مدت 
یک ســاعت و پانزده دقیقه دعای کمیل طول می کشــید. 
عمــوم پیرمردان که اآلن به من می رســند، می گویند ما از 
مریــدان دعای کمیل بودیم. غالب مســئوالن از کســانی 

هستند که از دعای کمیل استفاده می کردند.

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 
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 بعد از مدتی مرا 
به تخت پوالد 

دعوت کردند و آنجا 
در تکیه کوهی و 
تکیه ملک شروع 
به برگزاری مراسم 

دعا کردیم و کم کم 
به جایی رسید که 
چندین هزار نفر 
در نیمه های شب 

جمعه در این مراسم 
شرکت می کردند.

شــکوه پیکر ایشــان را تشــییع کردند. چون آیت الله اشرفی 
اصفهانــی مورد عاقه مردم بودند، ایشــان را آوردند در همین 
تکیه کوهــی، در همین جایی که من دعای کمیل می خواندم. 
از من اجازه خواستند که اجازه می دهید آقا را اینجا دفن کنیم. 
من هم گفتم: »چون به آقا ارادت دارم اشــکالی نیست« آقا رو 
در همانجــای تکیه ملک یا کوهی و جای منبر ما دفن کردند. 
بعدها پیکر آیت الله شــمس آبــادی را در همان نزدیکی دفن 

کردند و بعدها جمعی از مسئولین بزرگ سپاه 
که در جبهه ها به شهادت رسیدند را در همین 

مکان دفن کردند.

آغاز دعای ابوحمزه

بعد از انقاب دعا را به مســجد جامع انتقال 
دادیم و قریب به 30 ســال اســت که این دعا 
دراین مسجد ادامه دارد. در اثر اصرار دوستان 
از حدود 5۷ ســال پیش دعای ابوحمزه را نیز 
شــروع کردیم. اولین جلسه ای که برگزار شد، 
جمعیت زیــر 10 نفر بود. آن زمــان خواندن 
دعای کمیل مرســوم بود و افراد زیادی بودند 
که در شــهر اصفهان مراســم دعــا را برگزار 
می کردند. دعای ابوحمزه هــم در ماه مبارک 
رمضان بــه صورت محدود، مثا هفته ای یک 
یا دو بار برگزار می شــد؛ ولی ما شروع کردیم 
هر 30 شــب ماه رمضان مراسم دعا را برگزار 
می کردیــم و هر شــب همه ی دعــا خوانده 

می شد و جلســات، بســیار معنوی برگزار می شد. بسیاری 
از افراد بودند که در این جلســات مســیر زندگیشــان عوض 
شــد و متحول شــدند. مثا اول انقاب یک جوان نامه ای به 
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 افراد بودند که دچار 
انحرافات فکری، اخاقی و … شده بودند و به فیض جلسات 
دعا به راه راســت هدایت شدند. بعد از مدتی در مسیر انجام 
امور خیــر برای نیازمندان، بیماران، نابینایان و … نیز افتادیم 

که همه از برکات دعا بود.

آغاز فعالیت های خیر

من هم در اصفهان هم در شهرهای مجاور مثل خمینی شهر 
و نجــف آباد و جاهــای دیگر منبر می رفتــم و در کنار منبر 

کارهــای دیگر فرهنگی خدماتی انجام می دادم مثا ما در 
کنار منبر رفتن یک تشکیاتی بنام انجمن مددکاری امام 
زمــان که چندین هزار یتیم را تحت پوشــش قرار می دهد 
را راه انــدازی کردیــم. خوب ما از مردم پــول می گرفتیم و 
این انجمن را درســت کردیم. غیــر از انجمن مدد کاری، 
صنــدوق جهیزیه صاحــب الزمان را درســت کردیم برای 
کمک بــه نیازمنــدان در جهیزیــه و همچنیــن کارهای 
و  مانند ساخت مســجد، مساجد  دیگری 
مدرســه را با کمک مردم انجــام دادیم، که 
مورد اســتقبال مردم قرار گرفت. این کارها 
بحمدالله بخوبی هنــوز ادامه دارد. تا این 
اواخــر که ما دارالقــرآن را راه اندازی کردیم 
دارالقرآن هم در اصفهان 150 شــعبه دارد و 
هم در خارج از اصفهان 150 شــعبه دارد و 
خیلی مفید اســت برای مردم و انس مردم 
با قرآن. غیر از اینها دانشــکده علوم قرآن را 
درســت کردیم که الحمداللــه مورد عاقه 

مردم قرار گرفت.

***

ــر زندگــی حجة االســالم  ســرانجام دفت
مظاهــری، بیســت و دوم دی مــاه پس از 
بستری در بیمارســتان به علت بیماری و 

کهولت سن، بسته شد.
مجموعه ابابصیر، مرکــز ام اس، انجمن 
یاد  صرع و بســیاری دیگــر از مراکز خیریــه همچون بن
خیریه راهبری آالء به همت و راهنمایی های ایشان شکل 

گرفته است. 
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پیام تسلیت مقام معظم رهبری

مـراجـع عـظـام تـقـلیـد 
و مسئولین نظام 

 

یادگارمعنوی اصفهان

در پی درگذشت حجةاالسام مظاهری مقام معظم رهبری؛ 
حضرت آیت الله خامنه ای پیامی به این شرح صادر کردند:

شــهیر  واعــظ  و  خدمتگــزار  روحانــی  »درگذشــت 
حجة االســام آقای حاج مهدی مظاهــری؟هر؟ را به همه  
دوســتداران و ارادتمنــدان و تربیت شــدگان منابر موثر آن 
مرحوم و باالخــص به خاندان مکــرم و بازماندگان محترم 
ایشان تسلیت عرض می کنم. زمزمه  معنوی دعا و نیایش آن 
مرحوم در شبهای جمعه و سحرهای ماه مبارک رمضان طی 
ســال های طوالنی در شمار یادگارهای معنوی شهر عزیز 

اصفهان است و امید است همواره برقرار باشد.«  

اهتمام خالصانه به ترویج آموزه های قرآنی

رئیس جمهور نیز در پیامی با تسلیت درگذشت عالم پر 
تاش و چهره ماندگار تبلیغ استان اصفهان از درگاه خداوند 

متعـال برای ایشـان عـلو درجات و همجواری با ائمه اطهار 
؟ع؟ و برای عموم بازماندگان صبر مســألت کرد. متن پیام 
ا  حجة االســام حسن روحانی به این شرح است:»انالله و ان
الیه راجعون،  رحلت عالم پر تاش و چهره ماندگار تبلیغ 
اســتان اصفهان، حجة االسام والمســلمین آقای مهدی 
مظاهری، موجب تاثر فراوان شــد. ایــن روحانی خدوم، در 
طول عمر با برکت خود در کنار فعالیت های ارزنده آموزشی 
و تبلیغ معارف دینی و اهتمام خالصانه به ترویج آموزه های 
قرآنی و بــا انجام خدمات مختلف عام المنفعه، کارنامه پر 
بــاری از عمل خیر برجای گذاشــت. اینجانب این ضایعه 
را محضر علمــا و فضای حوزه های علمیه، شــاگردان و 
دوســتداران، مردم شریف اســتان اصفهان و بیت مکرم آن 
عالم وارســته تســلیت می گویم و از درگاه خداوند متعال 
برای ایشــان علو درجات و همجواری با ائمه اطهار؟ع؟ و 

برای عموم بازماندگان صبر مسألت دارم.«

عالم صبور و شکور

در پیام آیــت الله مظاهری، رئیس حــوزه علمیه اصفهان 
آمده است: عالم خدوم و خطیب توانا، حضرت حجة  االسام 
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 
شــخصیت های مبّرز و با اخاصی بودند که ده ها ســال با 
خدمات واالی اجتماعی و معنــوی خود، موقعیت دینی و 
مذهبی شهر اصفهان را ارتقا بخشیده و همواره با خطابه ها 
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و نوای گرم دعــا و نیایش خود و همچنیــن با ایفای نقش 
برجســته و اثربخش در برنامه هــای اجتماعی و فرهنگی 
نظیر تاســیس دارالقرآن و دانشــگاه معارف قرآن و مساجد 
و خیریه هــا و مراکــز 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 همراه بــا آزمایش الهی 
بیماری و مرارت ســپری شد و این عالم با اخاص، همواره 
با صبر و شــکر، آن را پشت سر می  نهاد.آیت الله مظاهری 
در گذشــت حجة االسام 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 مسألت  کرد.

                                                                                          

زین الخطباء والمحدثین

آیت الله صافی گلپایگانی با صدور پیامی درگذشت مرحوم 
مظاهری را تسلیت گفته اند. در این پیام می خوانیم:» رحلت 
عالــم ربانی، روحانی زاهد و ســالک الی الله ، زین الخطباء 
و المحدثین مرحوم حجة االســام و المســلمین آقای حاج 
شــیخ مهدی مظاهری رضوان 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 سزایی داشت و در حقیقت معلم اخاق 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 خواهد ماند رحمه الله علیه رحمه واســعه و اسکنه الله 
فی بحبوحات جناته و حشره مع موالنا امیرالمومنین و االئمه 

المعصومین ؟مهع؟ . 
اینجانب این مصیبت را به حضرات علمای اعام و حوزه 
علمیه و مردم شریف و متدین اصفهان و به خصوص به خانواده 
مکرم آن فقید سعید تسلیت گفته و صبر جمیل و اجر جزیل 

برای همه بازماندگان از خداوند متعال مسالت دارم.«

خلوص نیت، عامل محبوبیت اجتماعی

 آیــت الله مکارم شــیرازی در پیام خــود در این باره می 
آورند:» فقدان اســفناک دانشــمند محترم حجة االسام و 
المســلمین  حاج شیـــخ مهـــدی مظاهری؟هر؟ موجب 
نهایت تاســف گردید. خلــوص نیت و عاقه و پشــتکار 
آن فقید ســعید موجب محبوبیت اجتماعــی و موفقیت 
او در عرصــه های مختلف بود ، عاوه بر اینها با تاســیس 
موسســات بســیار پربرکتی با کمک خیریــن ، به کمک 
نیازمندان و اعتای 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.«

روحانی خدمتگزار

آیت الله نــوری همدانی از دیگر مراجع تقلید با صدور 
پیامی درگذشــت عالم خدمتگزار مرحوم حجة االســام و 
المســلمین مظاهری را تسلیت گفتند. در پیام ایشان آمده 

است:  
محترم حجة االسام و المسلمین آقای حاج شیخ مهدی 
مظاهری ؟هر؟ را دریافت کردم. ایــن عالم فرزانه و پرتاش 
ســال های متمادی با اخــاص فراوانی 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 افراد مســتعد اثرگذار باشــد ، 
خدمات اجتماعی و فرهنگی و عام المنفعه نام او را ماندگار 
کرد و بی شــک آثار معنوی آن روحانی خدمتگزار 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 خدمتگزار را به حوزه علمیه و اهالی شــریف و 
متدین اصفهان و بازماندگان محترم ایشــان تسلیت عرض 

نموده و علو مقام برای آن مرحوم مسألت می نمایم.«

نغمه های روح بخش 

حضرت آیت الله العظمی ســبحانی بــا صدور پیامی، 
درگذشت حجة االسام والمسلمین شیخ مهدی مظاهری 

را تسلیت گفت.
درگذشــت عالــم ربانــی، مبلــغ واالمقام حجة االســام 
والمســلمین آقای حاج شــیخ مهدی مظاهری؟هر؟ را با 

کمال تأسف دریافت کردم.
فقید ســعید در قلمرو تبلیغ بهترین مبلغ بود و در جهت 
خدمت گزاری 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 می کرد و نغمه های روح بخش او به جوانان روح 

ایمان و تقوا می بخشید.
َحاِت  اِل ُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ِذیَن آَم  الَّ

َّ
ن

ِ
ایشــان مصداق آیه )إ

ا( می باشند. مهر و محبت  ـــُن ُودًّ ْحَم رَّ ُم ال ُه  َل
ُ

ْجَعل َســَی
او در دل مردم اصفهان و کلیه کســانی که با او آشنا بودند، 
بــر اثر خدمات ارزنده تبلیغی و خدمت صادقانه به جامعه 
ُم  ُه  َل

ُ
ْجَعل َی اســت و به حق او مصداق این فقره اســت )َس

ا(.اینجانب این ضایعه اســفناک را به مردم  ـــُن ُودًّ ْحَم رَّ ال
شریف اصفهان و حوزه  علمیه و روحانیت معظم باألخص 
بازماندگان تسلیت می گویم و سخن خود را با این جمله به 

پایان می رسانم:
»سام علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیا« .

ضایعه جبران ناپذیر

 رئیــس مجلــس: درگذشــت حضــرت حجة االســام و 
المســلمین حاج شــیخ مهدي مظاهــري، از اســاتید حوزه 
علمیه اصفهان موجب تأســف و تأثــر گردید.اینجانب ضمن 
عرض تســلیت ضایعه فقدان ایشــان به پیشگاه حضرت ولي 
عصــر ؟جع؟، حوزه علمیه و مردم شــریف اصفهان، براي آن 
روحاني جلیل القدر ، علو درجات و براي بیت شریف و سایر 
بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسألت مي کنم.

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 قرائت دعای 
شــریف ابو حمزه ثمالی، دعای کمیل و دیگر ادعیه طی سالیان 
متمادی بوده و در امور فرهنگی از جمله تاســیس دانشگاه قرآن 
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( مراجع 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 برای آن مرحــوم غفران و رحمت الهی و 
برای بازماندگان صبر و اجر را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.
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 اهتمام ویژه به رفع خالءهای معیشتی

مجمع نماینــدگان مجلس خبرگان رهبری در اســتان 
اصفهــان با صــدور پیامی، رحلت حجة االســام شــیخ 

مهدی مظاهری را تسلیت گفتند.

در ایــن پیام امضای آیت الله سیدیوســف طباطبایی نژاد، 
عبدالنبی  آیت اللــه  مهــدوی،  سیدابوالحســن  آیت الله 
نمازی، آیت الله مرتضی مقتدایی و آیت الله عبدالمحمود 

عبداللهی رسیده، آمده است:
 رحلــت واعظ شــهیر، خــدوم و جلیل القــدر حضرت 
حجة االسام والمســلمین 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 می کنیم.

آن عالــم بزرگــوار از خطبای بزرگ شــهر بود کــه همراه 
با موعظه و اســتمرار در برپایی مراســم دعا و زمزمه های 
عرفانــی و معنوی خود در ســحر شــب های جمعه و ماه 
رمضان و هدایت و جابخشــی به نفوس، اهتمام ویژه ای 
به رفع خاءهای 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.

عنایــت جــدی وی در همراهی بــا رزمنــدگان در تأمین 
نیازهــای جبهه و جمع آوری بودجه بازســازی شــهرهای 
جنگ زده همراه با مناجات ســحر فراموش شدنی نیست، 
این بزرگوار در جامعیت خود نســبت بــه تربیت نفوس و 
تاش هــای اجتماعــی، فرهنگی و خدمت بــه انقاب و 
همراهــی با امام و مقام معظم رهبــری برای همگان الگو 

بود.

جوانان بسیاری با نوای ایشان عازم مناطق 
عملیاتی می شدند

سردار اشتری)فرماندهی نیروی انتظامی(: 
ارتحــال عالم ربانــی، مجاهــد و مبلغ پرتــاش جناب 
حجة االسام و المسلمین آقای حاج شیخ مهدی مظاهری 
را به دوســتداران آن بزرگمرد و مقام معظم رهبری )مد ظله 

العالی( تسلیت عرض می کنم.
بدون شــک خدمات شایســته، طوالنی و ماندگار ایشان 
همگام با امام؟هر؟ و انقاب در جهت ترویج اسام عزیز 
و مکتب تشــیع در اصفهان و حتی دیگر نقاط کشــور از 
جمله تأسیس و راه اندازی چندین مرکز درمانی، بهداشتی 
و خیریه هــای مؤثر و مراکز علوم دینی و قرآنی از یک ســو 
و برپایی خالصانه محافل توســل و موعظه در مســاجد و 
تکایای شــهر اصفهــان در قبل و بعــد از پیروزی انقاب 
اســامی و اهتمام بی نظیر و مســتمر در تشکیل جلسات 
توســل، ادعیــه و خصوصا محفــل نورانــی قرائت دعای 
ابوحمــزه در لیالی ماه مبارک رمضان با ســابقه ای بیش از 
نیم قــرن که موجب تحولی عظیم در دل های جوانان عزیز 

می شود بر کسی پوشیده نیست.
چه شــب هایی که خیل جوانان این شــهر همــراه با نوای 
ایشــان در پیشــگاه الهی نجوا کردند و صبح عازم مناطق 

می شدند. عملیاتی 

اینجانب ضایعه ارتحال ایشــان را که ثلمه ای جبران ناپذیر 
بر اســام و تشیع است به پیشگاه حضرت بقیة الله؟هر؟، 
مقام معظــم رهبری )مــد ظلــه العالی(، حــوزه علمیه 
پرافتخار و کهن اصفهان و عموم دوســتان و عاقمندان و 
بیت داغدار تسلیت عرض کرده و از درگاه حضرت احدیت 
برای آن عالم با عمل بی ادعا و باتقوا، علو درجات و حشر 
با حضرت سید الشهدا؟ع؟ و برای بازماندگان محترم صبر 

جزیل خواستارم.
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محبوبیت و نفوذ بی بدیل در بین مردم اصفهان

حجة االسام سید ناصر موســوی الرگانی)ریاست مجمع 
نمایندگان استان اصفهان(:

 ارتحال عالم عامل، پارسای متقی، مجاهد نستوه، قرآن پژوه 
برجســته، انقابی واقعی، حافظ کمیل امیرالمومنین؟ع؟، 
ابوحمزه خوان اسوه، مرحوم مغفور حجة االسام حاج شیخ 

مهدی مظاهری ؟هر؟ موجب تاثر و تاسف فراوان گردید.
ایــن روحانی کم نظیر عمــر بابرکت خود را در راه نشــر و 
ترویج واقعی احکام دین مبین اسام و روشنگری دینی قرار 
داد . بیش از 50 ســال 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 قرائت 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 .  
ان شــاء الله خداوند روح پرفتوح اســتاد حاج شــیخ مهدی 
مظاهری ، همســر و فرزند ایشــان را بــا صاحبان کمیل و 
ابوحمــزه ثمالی حضرت امیرالمومنین ؟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 ، مراجع 
عالیقدر ، حوزه های علمیه ، مردم اســتان اصفهان و بیت 
داغدار و خاندانهای مظاهــری ، دیانی و میرمحمدصادقی 
تســلیت عرض نموده واز درگاه حضــرت حق برای آن فقید 
ســعید علو درجات و برای بازمانــدگان صبر جمیل و اجر 

جزیل مسئلت می نمائیم .

نوای ملکوتی 

آیت الله مهدوی  نماینده مــردم اصفهان در مجلس خبرگان 
رهبری:

خبــر ارتحــال عالــم ربانــی، روحانــی خــدوم، حضرت 
حجة االسام والمـــسلمین مرحــــوم حـــاج آقا مـهـــدی 

مظاهری؟هر؟ موجب تأسف و تأثر فراوان شد.
 خدمات شــایان ایشــان در طول عمر پربرکتشــان و نوای 
ملکوتی ایشان در شــب های جمعه و زمزمۀ دعای پرفیض 
ابوحمزه ثمالــی در ســحرهای مــاه مبارک رمضــان، برای 
ربــار بوده و  این جانــب و تمــام ارادتمنــدان آن بزرگــوار، ُپ

فراموش ناشدنی است.
 فقــدان این عالــم ربانی و خــدوم را بــه محضر حضرت 
رهبری)دام ظله(،  معظم  مقام  بقیةالله األعظم)ارواحنا فداه(، 
مــردم شــریف و والیت مــدار اصفهــان و به خصــوص به 
بازماندگان و ارادتمندان آن مرحوم تسلیت عرض کرده و برای 
ایشــان غفران و حشــر با اهل بیت عصمت و طهارت؟مهع؟ 

مسئلت نموده و برای بازماندگان صبر و اجر خواهانم.

نوای ملکوتی 

دکتر محسن مهرعلی زاده)استاندار اصفهان(:

ارتحال عالم جلیل القدر حضرت حجة االسام و المسلمین 
حاج شــیخ مهدی مظاهری؛ از علمــای بنام و صاحب نفس 
و اســاتید اخاق اصفهان که با ســابقه بیش از نیم قرن تبلیغ 
اســامی در حوزه های مختلف به عنوان اولین چهره تبلیغی 
استان اصفهان برگزیده گردید، موجب تاسف و تاثر فراوان شد.
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استاندار اصفهان افزود: بی تردید فقدان این شخصیت ممتاز 
که عمر پر برکت خود را صرف اعتای اســام و نشر و ترویج 
معارف دینی نمود و با تاسیس دانشگاه قرآن و معارف اسامی، 
تاسیس ستاد اقامه نماز استان و بیش از 20 سال فعالیت قرآنی، 
گام عظیمی را در راه علم آموزی و روشــنگری دینی برداشت، 

خألیی ژرف برای بهره مندان از محضر ایشان به شمار می  آید.
وی در این پیام با اشاره به برگزاری مراسم احیای دعای ابوحمزه 
ثمالی در ســحرهای ماه مبارک رمضان توســط مرحوم حجة 
االسام مهدی مظاهری اضافه کرد: یاد، نام و نقش ارزشمند و 
همچنین نوای دلنشین ایشان در مراسم احیای دعای ابوحمزه 
ثمالی در سحرهای ماه مبارک رمضان در طول حیات این عالم 
بزرگوار به نیکی و بزرگی در اذهان مردم مومن و متدین اصفهان 

ماندگار خواهد شد.
اســتاندار اصفهان ارتحال این عالم بزرگــوار را به رهبر معظم 
انقاب و مردم متدین اســتان اصفهان تسلیت عرض کرد و از 
خداوند متعال علّو درجات برای آن مرحوم و صبر جمیل و اجر 

جزیل برای بیت شریف ایشان مسألت نمود.

مجاهد اجتماعی

دکتر قدرت الله نوروزی)شهردار اصفهان(:

ارتحال خطیب و عالم ربانی حجة االسام و المسلمین حاج 
شیخ مهدی مظاهری موجب تاسف و تاثر گردید.

قرائت دعای ابوحمزه ایشان در مسجد جامع اصفهان در بیش 
از نیم قرن از حیات این عالم بزرگوار، در خاطرات معنوی مردم 
اصفهان ماندگار شده و تاش های اجتماعی ایشان به ویژه در 

امور خیریه، برکات زیادی را به همراه 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 می نمایم.

چه دشوار است جای گزینی 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 می درخشند که مردمان آشنا به ایشان به 
آن ها می نگرند چونان ستاره ای 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 دیوار مســاجد بزرگ آن دیار با زمزمه ی 
داودی او به مناجــات با پروردگار می پرداختند و از او خاطره ها 
دارند، دانشمند مکرم و معظم جناب مستطاب حجة االسام 
و المسلمین حاج آقا مهدی مظاهری  است که در شب جمعه 
میهمان رسول خداوند ؟ص؟و معصومانی؟ع؟ شد که سال های 
سال دعا و مناجات ایشان را برای مردم اصفهان قرائت و تفسیر 

می کرد.
چه سخت و دشوار است جای گزینی چنین ستارگان و عالمانی 

در باد اسامی.

این ارتحال را به حجت مطلق عصر امام زمان؟جع؟ ، و سپس 
بــه عالمان، طاب ، همه ی 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 می نمایم.
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اعتماد 50 ساله

حجة االسام محسن قرائتی در آیین تجلیل از 

شیخ مهدی مظاهری و معرفی ایشان به عنوان چهره 

ماندگار تبلیغ استان اصفهان در سال 138۹ به بیان 

ویژگی های شخصیتی این عالم خدوم پرداخت.

متن از روی سخنرانی ایشان در این مراسم 

پیاده سازی و تنظیم شده است.

این که آقای شــیخ مهدی مظاهری مریدانی داشتند که 
بیش از 50 سال به ایشان اعتماد داشتند و ایشان را در انجام 
امور خیــر همراهی می کردند خود می تواند نقشــه راهی 

باشد برای خیرین و بانیان امور خیر .
حجة االسام مهدی مظاهری بیش از 55 سال دعای ابوحمزه 
را خواندند و شــب های ماه مبارک رمضــان را احیاء گرفتند. 
این مسئله ساده ای نیست. نباید از کنار این مسله به سادگی 
عبور کنیم. همین مراسم دعای ابوحمزه چنان آثار و برکاتی 

داشته است که واقعا می توان گفت اصفهان را متحول کرد.
از کنار خود دعای ابوحمزه نباید به سادگی عبور کنیم. من 
زمانی در کانادا بودم ســخنرانی می کردم، پس از سخنرانی 
فردی نزد من آمد و خود را پروفســور موالنــا معرفی کرد و 

گفت: مرا می شناسید؟ 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 
برای ما گفتین ما تازه فهمیدیم این دعا چیســت. اگر همه 

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 الکســل و الفشــل و الهم و 
الجبن و البخل و الغفلة و القسوة و المسکنة و الفقر 
و الفاقة و کل 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 با و مصیبتی ، ونیز زشتی های آشکار و نهان"
در این یک ســطر از دعای ابوحمزه تمام عوامل ســقوط یک 
جامعه گفته شده است و ما نفهمیدیم دعای ابوحمزه چیست؟

این از بحث دعــای ابوحمزه، اما ویژگی های شــخصیتی 
حجة االســام مهدی مظاهری به عنوان یــک خیر، مبلغ، 

اصاح گر جامعه و ...

1.دوری از پست و منصب و مسائل مادی

بسیاری از مشکات ما در حوزه خیر و خیریه این است 
که اگر می خواهیم یک خیریه را راه اندازی کنیم به ویژه اگر 
فرد روحانی باشــد می خواهد کلید گاوصندوق خیریه هم 

نزد خود ایشان باشد.
خوب نیمی از مشــکات ما بر سر همین مسئله است که 
می خواهیم مســئول پول هم باشــیم، پول و پست فتنه آور 
 است. اگر می خواهید دســت به کار خیر بزنید مسئولیت  

مالی آن را به فرد امین دیگری بسپارید. 
آقای مظاهری هم موسســه خیریه راه انداختند، هم کلید 

گاوصندوق دستشان نبود.
2.همت بلند و اراده برای حل مشکات

یکی دیگر از ویژگی های فردی و مهم ایشــان این بود که 
اگــر تصمیم به اجرای کاری مــی گرفتند حتما آن را انجام    
مــی دادند. بــرای تحقق یک برنامه و هــدف تمام تاش و 

همتشان را به کار می گرفتند.
برای ایشــان مهم نبود در یک جلسه چند نفر حضور دارند 
و یا چند نفر ممکن است برای انجام یک کار خیر با ایشان 
همراه شوند، اگر برایشان مسجل می شد کاری را باید انجام 

دهند، قطعا انجام می دادند.

3.کمترین استفاده از بیت المال و تکیه بر 

کمک های مردمی

ممکن است خیرین برای ادامه راه خیر خود با مشکاتی 
مواجه شــوند و یا نیازمند کمک های دولتی شوند، آنچه در 
مورد شــیخ مهدی مظاهری مهم اســت این بود که ایشان 
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گاهی وقت ها فردی 
یک چیز کوچک به 
جایی اهدا می کند، 

می دهد نامش را 
درشت روی آن حک 
کنند اما ایشان هیچ 
گاه عنایتی نداشتند 

که حتما نامشان 
باشد.

هیچ گاه چشــم انتظار دریافت کمک هــای دولتی نبودند 
بلکه تــاش می کردند با تکیه بــر کمک های مردمی امور 
خیر را دنبال کنند. البته در بیان درخواســت از مســئوالن و 
ترغیب آن ها فروگذار نبودنــد اما معطل کمک های دولتی 

نمی شدند.

4.انتظار از دیگران نداشتند

یکی دیگــر از خصوصیات اخاقی ایشــان این بود که 
همان طور که در بیان درخواســت و ترغیب مردم به کمک 
تاش می کردند، انتظار استجابت درخواست از طرف همه 

مردم را نداشتند.
یادم هست یک بار ایشان آبگوشتی بار گذاشتند و تعدادی 
از بازاریان را جمع کردنــد. یکی از بازاریان در این مجلس 
گفت: حاج آقا نخودی چند؟ یعنی این آبگوشــت را چقدر 

می خواهید پای ما حساب کنید و هر نخود 
آن را چقدر با ما حساب می کنید. به نوعی 
به ایشان متلک انداختند، پسر حاج آقا گله 
مند شــدند که حاج آقا چرا ایشان را دعوت 
کردید. ایشــان گفتند: وظیفه من بود ایشان 
را دعــوت کنم حال مــی خواهد کمک کند 
می خواهد نکند. مثل این اســت که موقع 
اذان بایــد اذان گفت و درب مســجد را باز 
نگه داشت حاال می خواهد کسی برای نماز 

بیاید یا نیاید.

5.دنبال اسم و رسم نبودند

ایشــان بیش از 55 ســال دعای ابوحمزه 
برگــزار کردند، ده هــا خیریه و ســاختمان 
خیریــه را راه اندازی کردنــد، بانی و پیگیر 

ده ها مسجد و حسینیه و زائر سرا بودند اما شما در سر درب 
این مراکز نامی از ایشان نمی بینید. 

گاهــی وقت ها فــردی یک چیــز کوچک به جایــی اهدا             
می کنــد، می دهد نامش را درشــت روی آن حک کنند اما 
ایشــان هیچ گاه عنایتی نداشــتند که حتما نامشان در سر 

درب مکانی و یا جایی درج شود.

6.جامع نگر بودند

برخی مردم هستند که فقط برای کمک به بیماران سرطانی 
کمک می کنند و یا فقط بــرای حضرت عباس ؟ع؟ نذر می 
کنند و هر چه می گوییم فان شخص هم نیازمند کمک است 

و یا امام باقر ؟ع؟ هم هست، می گویند فقط همین. 
در واقع برخی از مردم روی بعضی چیز ها بالغ هســتند و بر 
برخی چیزهای دیگر بالغ نیســتند اما ایشان جزو افرادی بود 

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 برای کت و شــلواری ها چه برای بشاگرد چه برای 

لردگان و چه برای اصفهان. همه ایران نزد ایشان یک جور بود.
زمانی شخصی به ایشــان گفت فان کتاب را می خواهیم 
ترجمه کنیم به عربی، ایشــان گفــت: بروید ترجمه کنید، 

تعهد 50 میلیون 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. 

 ۷.در بین مردم بودند

 ایشــان هیچ گاه خود را از مردم جدا نکردند و همواره در 
بین مردم بودند و بــا مردم در ارتباط بودند و 
بیشــتر امور را در همین دیدارهای چهره به 

چهره دنبال می کردند.

8. در اجرای امور وقفه نمی انداختند

الزم بود نیازی بر ایشــان واقع شــود کار 
دیگر تمام بود. ایشان نه تنها تا برآورده شدن 
کامــل نیاز بلکه برای بعد از برطرف شــدن 

نیاز هم برنامه ریزی و پیگیری می کردند.
یادم هست حدود 40 ســال پیش ایشان در 
یکی از کاس های مــا حضور پیدا کردند. 
فردای آن روز ایشــان جمعی از روحانیون را 
به خانه خود دعــوت کردند و در آن مجلس 
گفتند که کاس ایشــان برای دانش آموزان و 
نوجوانان مفید است. آن سال هیچ آخوندی 
را به مدارس راه نمی دادند، ایشان کاری کردند که مدیر کل 

آموزش و پرورش آن زمان  80 مدرسه را به ما داد. 

۹. هیچ گاه کارهای خود را بزرگ نمی دیدند

ایشــان نــه تنهــا هیــچ گاه کارهــای خــود را بــزرگ                             
نمی دانســتند، بلکه همواره به دیگران غبطه می خوردند و 
همواره این جمله بر زبانشــان جــاری بود که کاش فرصتی 

فراهم شود تا کارهای خیر بیشتری انجام دهم.

10. اهتمام به گسترش دین و معارف و تربیت نیرو

برخی از خیرین هســتند که تنها ســاختمان می سازند 
و کارهــای فرهنگی انجام نمی دهند. ایشــان در حدود 30 
سال قبل مرکز دارالقرآن را در شهر اصفهان بنیان گذاشتند. 
ایشــان با همــان دید و نگــرش جامع خود بحــث ایجاد 
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گاهی افرادی 
هستند سوار بنز 
هم بشوند، زاهد 
هستند و گاهی 

افرادی هستند که 
سوار دوچرخه هم 
بشوند نمی توانند 

زاهد باشند. 
ایشان هم پولدار 
بودند و هم ساده 

زیست.

دانشگاه معارف قرآن و عترت؟ع؟ اصفهان را دنبال کردند.

11. نداشتن پست سیاسی

ایشــان همواره چه در قبل از انقاب چه بعد از پیروزی 
انقاب و چــه در زمان دوران دفاع مقدس و چه پس از آن از 
حامیان اصلی انقــاب و نظام و رهبری و نیروهای انقابی 
بودند اما هیچ گاه وارد عرصه سیاســت نشــدند و پســت 

سیاسی نگرفتند.

12. نسبت به جناه و یا فرد سیاسی تعصب 

نداشتند

ایشــان همواره خط و مشــی اعتدال و تعادل را در پیش 
گرفتند و همواره حامی انقاب و نظام و سیاســیون انقابی 

و متدین بودند.

13. مورد 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 برای 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 40 ســال است مورد اعتماد مردم است و 
مردم به ایشان پول می دهند و این خود یکی از ویژگی های 

خاص ایشان است.

14. علی رغم تمکن مالی خوب ساده زیست 
بودند

ایشــان الحمد الله تمکن مالی خیلی خوبی دارند اما 
زندگی اشرافی ندارند.

گاهی افرادی هســتند سوار بنز هم بشــوند، زاهد هستند 
و گاهــی افرادی هســتند که ســوار دوچرخه هم بشــوند              
نمی توانند زاهد باشند. ایشان علی رغم این که از وضعیت 
مالی بســیار خوبی برخوردار هستند اما زندگی ساده و بی 
ریایی در پیش گرفتند و همواره در تاش برای کمک به مردم 

و گره گشایی از مشکات آنها بودند.

15. در اصاح ذات البین موفق بودند

چه بســیار افراد و گــروه های که برای حــل اختاف و 
مناقشــات به ایشان مراجعه می کردند و ایشان اختافات و 

مناقشات بین آنها را مرتفع و رفع می کردند.
البته ایشــان در این اصاح ذات البین هم توفیقات بسیاری 
داشتد و موارد بسیاری بود که ایشان اختاف بین دو نفر پول 

دار و کاســب را رفع می کردند و در اصطاح ایشان را آشتی 
می داد و از همین آتشی دادن این دو نفر کمک مالی خوبی 
می گرفت برای مراکز خیریه، کمک به فقرا و گره گشایی از 

مشکات مردم.

16. مجالس دعای ایشان تک بعدی نبود

ایشان در مجالس دعا هم توســل می کردند هم موعظه 
می کرد و هم تفسیر می گفت و هم برای 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 

برای کوره ما فکر کردیم فرد نیازمند کور است بعد فهمیدیم 
نه می خواد پول جمع کند برای 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 برای کمک به فقرا پول 

جمع می کرد و چه توفیقی از این باال تر .

1۷. تذکر پذیر بودند

ویژگی دیگر شخصیتی ایشان تذکر پذیر بودن و انعطاف 
پذیر بودن ایشــان بود این گونه نبودنــد که تنها روی کاری 
که می کنند اصرار داشــته باشند یعنی حاضر بودند کار را 
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اصاح کنند و به جلو بروند انعطاف پذیر بودند.

18. تیم سازی و شبکه سازی

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

پیگیری کنند.

1۹. تربیت نیروهای انقابی

ایشــان به دلیل ارتباط خوبی که با مردم و به ویژه جوانان 

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

20. استمرار در تاش 

خدا رحمت کند شــهید محراب را ایشــان می گفت یا 
کارهای ما اولش خراب می شــود با ریا یا وســطش خراب    

می شود با عجب و یا آخرش خراب می شود با خبط. 
ایشــان همواره در تمام دوران زندگــی خود تاش کردند در 

مسیر راستین حرکت کنند و از این مسیر خارج نشود.

21. متکی به یک شخص و مسئول نشدند

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.

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.

22. آخوند 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.
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 نماینده مردم استان اصفهان در مجلس خبرگان رهبری:

 مرحوم مظاهری در رأس همراهی با مردم در مبارزات انقالبی بود

آیـت الله عبـدالمحـــمود عبداللهی؛ نماینده مردم اســتان اصفهان در مجلس خبرگان رهبری با بیان 
اینکه مرحوم مظاهری در رأس همراهی با مردم در مبارزات انقابی بود، گفت: حجة االســام مظاهری در 
حین دعا در تکان دادن و نرم کردن دل ها بسیار تأثیرگذار بود و مسیر زندگی بسیاری از جوانان را تغییر داد.

نماینده مــردم اصفهان 
در مجلس خبرگان رهبری:
در  مظاهــری  مرحــوم 
در  بــا مردم  رأس همراهی 

مبارزات انقابی بود
آیت اللــه عبدالمحمود 
عبداللهــی؛ نماینده مردم 
در مجلس  اصفهان  استان 
بیان  بــا  رهبری  خبــرگان 
مظاهری  مرحــوم  اینکــه 
با مردم  در رأس همراهــی 
انقابــی  مبــارزات  در 
گفت:حجة االســام  بود، 
مظاهــری در حیــن دعــا 
در تــکان دادن و نرم کردن 
دل ها بســیار تأثیرگذار بود 
از  بسیاری  زندگی  و مسیر 

جوانان را تغییر داد.
آیت الله عبدالمحمود عبداللهــی گفت: آنچه در مورد 
حجة االسام مظاهری مهم است جامعیت این عالم است، 

او از وعاظ درجه یک استان اصفهان بود.

کنــار  در  افــزود:  وی 
مراسم  وعظ،  جلســات 
دعا و شــب زنده داری در 
مبارک  مــاه  ســحرهای 
شــب های  و  رمضــان 
قدیم األیــام  از  جمعــه 
حـجة االسام  تـوســـط 
مظاهری برگزار می شــد  
و دعــا را با حال بســیار 
می کرد؛  قرائــت  خوبی 
بنده نیز از دوران نوجوانی 
و در حوالی ســال 1340 
این  توفیــق حضــور در 

مراسم را داشتم.
اســتان  مردم  نماینده 
مجلــس  در  اصفهــان 
تأکید  با  رهبری  خبرگان 
بودن  توجــه  قابــل  بــر 
شــخصیت  جامعیــت 
حجة االســام مظاهــری گفــت: یکــی از نمادهــای این 
جامعیت این بود که مناجات، اقامه دعا، نیایش، پیوند دادن 
و در واقع معراج دادن مردم به ســوی خدا توســط ایشان با 
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پیوند با مردم و توجه به خألهای اجتماعی 
همــراه بود؛ یکی از نکات مهم قرآن و متون 
دینی اســام این اســت که عبادت فردی با 
رسیدن به خلق الله، امر به معروف و نهی از 

منکر همراه باشد.
وی با اشــاره به آیه 16 سوره سجده قرآن 
کریم که خداوند می فرماید»مؤمنان از بستر 
جدا می شوند و پروردگارشان را از روی بیم و 
امید می  خوانند و از آنچه روزیشان داده  ایم 
انفاق می کنند«، خاطرنشــان کرد: خداوند 
در این ســوره خصوصیات متقین و مؤمنان 
را توصیف می کند و حجة االسام مظاهری 
نیــز این آیه را به خوبــی در مرحله عمل به 

اجرا می گذاشت.
عبداللهی بــا بیان اینکه جمات زیبای 
حجة االسام مظاهری در حین دعا در تکان 
دادن و نرم کردن دل ها بسیار تأثیرگذار بود، 
تصریح کرد: حجة االســام مظاهری مسیر 
زندگی بســیاری از جوانان را تغییر داد؛ در 
وعــظ خود به ضــرورت توجه بــه نیازهای 
معیشــتی مردم و به خصــوص فقرا همواره 
توجه داشــت و خود نیز مؤسس خیریه های 

زیادی بود.
وی بــا بیان اینکــه بســیاری از کمک هــای مردمی به 
خیریه هــا، در جلســات وعظ حجة االســام مظاهری و با 
تشــویق ایشــان جمع آوری می شد، متذکر شــد: عبادت، 
نیایش و توجه به خدا جدای از خدمت به مردم نیست و در 
مقابل خدمت به مردم نیز از عبادت و نیایش جدا نیست که 
حجة االسام مظاهری این ویژگی را در عمل نشان می دادند.
عضو جامعه مدرســین حــوزه علمیه قــم اضافه کرد: 
حجة االسام مظاهری همان گونه که مردم را به دعا و مسائل 
آخرت توجه می داد و آن هــا را تکلیف گرا می کرد، در زمینه 
انفــاق و کمک های اجتماعی نیز مشــوق بزرگی بود و این 
خود زمینه ای برای پاک سازی و طهارت انسان ها بود؛ وی در 

رأس همراهی با مردم در مبارزات انقابی بود.
وی بــا اشــاره به تأثیــر ســخنان مرحــوم مظاهری در 
جمع آوری کمک های مردمی به جبهه های جنگ در دوران 
دفاع مقدس ادامه داد: بسیاری از نیازهای جبهه ها در همین 
مجالس دعای ایشان تأمین می شــد؛ همان طور که استان 
اصفهان بیش از 300 شهید را در یک روز تشییع کردند، در 
خدمت رسانی و پشتیبانی خدمات به جبهه ها نیز نسبت به 
دیگر استان ها پیشتاز بود و یکی از کسانی که نقش مهمی 
در تأمین این نیازها داشــت مرحوم حجة االسام مظاهری 

بود.
عبداللهــی بیان داشــت: پــس از دوران 
دفــاع مقدس نیــز حجة االســام مظاهری 
بازسازی شهرهای جنگ زده خوزستان  برای 
را در مجالس  کمک های مردمــی زیــادی 
وعــظ و دعای خــود جمــع آوری می کرد؛ 
فراموش نمی کنم که بعضی از شــب ها پس 
از خواندن نیمی از دعــا، مرحوم حاج آقای 
مظاهری اعــام می کردند کــه می خواهیم 
برای جنــگ زدگان کمک جمــع کنیم و در 
ابتدا هم با رقم هــای کان 5 تا 10 میلیونی 

در آن زمان شروع می کردند.
اینکه حجة االســام  بــر  تأکید  بــا  وی 
مظاهری بــه دغدغه هــای مرحوم حضرت 
امــام؟هر؟ و مقام معظم رهبــری توجهات 
زیادی داشــت و با آنان همراهــی می کرد، 
عنوان کرد: این عالم بزرگ همواره درصدد بود 
تا از والیت، دعا و اهل بیت؟مهع؟ سوءاستفاده 
صورت نگیرد و برخاف محافلی که بعضا 
در اصفهان با عنوان والیت تشــکیل می شد 
اما بر خاف وحدت مسلمانان بود، همواره 

بر وحدت میان مسلمانان تأکید داشت.
نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان 
رهبری در پایان با اشــاره به ویژگی های برتر این عالم بزرگ 
و ابعاد مختلف شخصیتی ایشان ابراز داشت: حجة االسام 
مظاهری بــرای همه و به خصــوص روحانیت و حوزه های 
علمیــه می تواند یک الگو باشــد که ایــن الگوگیری باید 

استمرار داشته باشد.

همان طور که استان 
اصفهان بیش از 

300 شهید را در یک 
روز تشییع کردند، 

در خدمت رسانی و 
پشتیبانی خدمات به 

جبهه ها نیز نسبت 
به دیگر استان ها 

پیشتاز بود و یکی 
از کسانی که نقش 

مهمی در تأمین 
این نیازها داشت 

مرحوم حجة االسام 
مظاهری بود.
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حجة االسالم مظاهری عمر خود را  در راستای خدمت به 
خلق گذاشت

نماینــده ولی فقیــه در اســتان اصفهــان گفــت: 
حجة االســام مظاهری فردی مومن و بــا برکت بود 
همچنین زندگی خود را در راستای خدمت و برکت به 

خلق خدا گذراند. 
آیت الله ســید یوســف طباطبایی نژاد اظهار داشت: 
حجة االسام 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 حجة االســام 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 بی بضاعت 

کمک می کرد.

نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان پیرامون شخصیت 
این روحانی مبلغ تصریح کرد: حجة االسام مظاهری 

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 
تاش 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. 

آیتاهللسیدیوسفطباطبایینژاد
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ـانی دیـن 50 سال سنـگـرب

اینجا هم ارزش تبلیغ 
هم  است  شــده  بیان 
شرایط مبلغ آن کسانی 
که ســنگرداران تبلیغ 
هستند  الهی  رسالت 
و یکی هم وصف مقام 
خشیت، ترسی که آنان 
از خدای متعال دارند و 
از هیچ کس غیر خدا 

نمی ترسند

حجةاالســالم مظاهری بیش از 50 ســال بــه عنوان 
بلیغ دین فعالیت کردند و  سنگربان ت
در همین راستا در سال 1389 به عنوان 
بلیغ استان مورد  اولین چهره ماندگار ت

تجلیل قرار گرفتند.
به همین منظور با حجةاالسالم سید 
حسین بهشتی نژاد در خصوص ابعاد 
و ویژگی هــای یک مبلــغ به گفتگو 

پرداختیم.

قــال الله الحکیم فــی کتابه الذین 
یبلغون رساالت الله و یخشونه و ال 
یخشــون احدا اال الله و کفی بالله 

حسیبا
نظر به اینکه ایــن صحبت و مصاحبه 
مربــوط به شــخصیت مرحــوم حجة 
االســام و المسلمین جناب آقا مهدی 
مظاهری اســت و ابعاد شخصیت این 
عزیز و بزرگــوار یک بعد مهمش مبلغ 

بودن ایشــان هســت لذا صحبتم را متمرکز می کنم در 
جایگاه رفیع و عظیم تبلیــغ در فرهنگ قرآنی و مکتبی 
اهل بیــت و ســیره ی نورانی پیامبر و ائمــه معصومین 
؟مهع؟و بعد وارد می شــویم در ویژگی هــای مرحوم آقای 
مظاهری. این آیه ای که تاوت کردم خدای متعال همه ی 
پیامبران و رســوالن خود را به وصــف مبلغ بودن و تبلیغ 
توصیف می کند و می فرماید: »الذین یبلغون رساالت 
اللــه« آن های که پیام هــای الهی را می رســانند تبلیغ 
می کنند و از خدای متعال می ترسند مقام خشیت دارند 
و »ال یخشون احدا اال الله« و از کسی غیر ذات مقدس 
الهی نمی ترســند اینجا هم ارزش تبلیغ بیان شده است 
هم شرایط مبلغ آن کسانی که سنگرداران تبلیغ رسالت 
الهی هســتند و یکی هم وصف مقام خشــیت، ترسی 
کــه آنان از خدای متعال دارنــد و از هیچ کس غیر خدا 
نمی ترســند که این نشان می دهد برای یک مبلغ الهی و 
راستین این ویژگی، نترسیدن از غیر خدا و مقام خشیت 

و ترس از پروردگار ویژگی برجسته است.
آیــه ی دومی که ما در مورد ارزش تبلیــغ می توانیم از آن 
بهره مند شــویم این آیه ی شریفه است 
»و من احســن قوال ممــن دعا الی 
الله و عمل عمال صالحا و قال اننی 
من المســلمین« خداوند می فرماید: 
»کیســت که ســخنی بهتــر، زیباتر و 
ارزشمندتر داشته باشد از کسی که دعا 
الــی الله مردم را به ســوی خدا دعوت 
می کند و عمل صالح انجام می دهد و 
خود نیز پای بند به اعمال صالح است 
چون آغاز آیه هســت »و من احســن 
قوال« کیست که ســخنی بهتر داشته 
باشد اینجا منظور تبلیغ لسانی هست 
البته با پشتوانه ی عمل یعنی آنهایی که 
با زبانشــان مردم را به سوی خدا دعوت 
می کنند، فراخــوان به توحید می کنند، 
می کنند  الهی  ارزش هــای  به  فراخوان 
ولی خودشــان هم پایبند به ارزش ها و 

عامل به اعمال صالح هستند.
این دو آیه از شــاخص ترین آیات در زمینه ی تبلیغ است 
البته آیــات دیگری که هــم ارزش تبلیغ را می رســاند 
هم شــرایط مبلغ را ذکــر می کند هم هشــدار برای آن 
کسانیســت که با زبانشان مردم را به سوی خدا بخوانند 

اما خدای ناکرده خودشان پایبند به آن گفتار نباشند.
از نظر روایــات نیز موارد متعددی در بحث ارزش تبلیغ 
بیان شده است مثا در روایت داریم پیامبر مکرم اسام 
وجود مبــارک امیرالمومنین را می خواســتند برای یمن 
اعزام بکنند یمن از جاهایی است که پیامبر مبلغانی را 
می فرســتادند گاهی معاذ بن جبر را می فرستادند گاهی 
شــخصیتی به ماننــد امیرالمونین را می فرســتادند در 
بدرقه ی امیر المؤمنین پیامبــر به حضرت فرمودند: »یا 
َعلُِیّ ل تُقاتَِلَنّ اََحداً َحتّــی تَدعُوه، َو اَیُم اهللِ َلَن 
یَهدی اهللُ َعلی یََدیَک رَُجاًل َخیٌر لََک مِّما َطَلَعت 
مُس َو َغرَبَت َو لََک وِلُءه یا َعلِّی« یک نفر  یهِ الَشّ َعَل
بخاطر شــما هدایت شود برای تو بهتر از جاهایی است 

حجة االسالم سید حسین بهشتی نژاد
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 آقای شیخ مهدی 
مظاهری را این 

انسان بزرگ، این 
خطیب برجسته 

عاوه بر این که از 
سرمایه های ارزشمند 

حوزوی و علمی 
بودند، اما زمانی که 
وارد عرصه ی تبلیغ 

شدند، به تعبیر 
رهبر معظم نیم 

قرن سنگردار عرصه 
تبلیغ بودند.

که خورشــید بر آن طلوع می کند و غــروب می نماید. 
حضرت رســول در این روایت تمام دنیا را در برابر ارزش 

تبلیغ قرار می دهند 
 در بعضی از این نقل ها آمده اســت عالم ناطق عالمی 
که ناطق باشــد یعنی عاوه بر علم قدرت بیان، زبانش 

حقایق الهی را برای مردم بازگو کند.
 بنابراین قدرت بیان، قدرت نطق و اینکه یک نفر بتواند 

با بیان رســا و بیان بلیــغ حقایق قرآنی 
را، حقایــق توحیــدی را، حقایق دینی 
اقشــار  برای  را در عرصه های مختلف 
مختلــف بیان کنــد، ایــن عالم یک 
ارزش مضاعف دارد چون هم سرمایه ی 
اندوخته های علمــی دارد و هم توانایی 
بیان دارد که بتواند این حقایق را به آحاد 

جامعه انتقال بدهد.
 در طــول تاریــخ ائمــه معصومیــن 
پیامبر مکرم  ؟مهع؟همان مسئولیت های 
را داشــتند فقط به ایشان وحی نمی شد 
و اال همــه ی مســئولیت هایی کــه در 
عرصه رســالت در عرصــه ی تبلیغ، در 
عرصه ی مدیریــت برنامه های جامعه، 
در عرصــه ی الگو بودن بــرای جامعه، 
پیشــوایی و ... همه برای ائمه ؟مهع؟ نیز 

بوده است.
حال در دوران غیبت این مسئولیت های 
ائمه ی معصومین؟مهع؟ بر دوش عالمان 
دینی افتاده اســت، البته طبیعی است 
یــک عالم دین ممکن اســت تمام این 
مســئولیت ها را نتواند یکپارچه انجام 

دهد، اینجا رشته های مختلف، تخصص های مختلف 
ایجاد می شود مثا گاهی یک نفر در رشته ی تبلیغ یک 
توانایی ویــژه ای می کند. خدا رحمت بکند مرحوم آقای 
شــیخ مهدی مظاهری را این انســان بزرگ، این خطیب 
برجسته عاوه بر این که از سرمایه های ارزشمند حوزوی 
و علمی بودند، اما زمانی که وارد عرصه ی تبلیغ شــدند، 
بــه تعبیر رهبر معظــم نیم قرن ســنگردار عرصه تبلیغ 
بودند. یعنی بعنوان یک متخصص بزرگ و به عنوان یک 
فرد اگر نگویم بی نظیر در عرصه ی تبلیغ ایشــان نقشی 

همانند نقش مرجعیت را ایفا کردند.
یک روایتی هســت که امــام هادی؟ع؟فرموند: اگر بعد 
از غیبــت قائم ما ؟ع؟ نبود وجود علمایی که به ســوی 
او می  خواننــد و بــه وجــود او رهنمون می  شــوند و با 

حجت های الهی از دین او دفاع می  کنند و بندگان ناتوان 
خــدا را از دام های ابلیس و پیــروان او می  رهانند و از دام 
هــاي ناصبي ها نجات بخشــند کســي در دین خدا پا 
برجــا نمي ماند و همه مرتد مي شــدند، اما  »لَما بَقَِي 
أَحٌد إّل ارتَدَّ َعن دیِن اهللّ ِ و لکنهم الذین یمسکون 
ازمة قلوب ضعفآء الشــیعة کما یمسک صاحب 
السفینة ســکانها ، اولئک هم األفضلون عند اهلل 
عزو جل« . این عالمان قلوب شیعیان را 
یعنی آن مرکز تفکرشان را، مرکز اندیشه 
و احساساتشــان را در دســت میگیرد و 
نمی گذارد دشــمن به حریم اندیشــه ی 
آنان به حریم احساســات آنها تعرضی 
کند این نقش یک عالم برجسته ی دینی 

هست.
در مسئله ی تبلیغ چند عنصر هست که 
از عناصر اصلی تبلیغ اند یکی مسئله ی 
محتوای تبلیغ اســت، یکی شخصیت 
مبلغ هســت، یکــی شــیوه های تبلیغ 

هست و یکی ابزار تبلیغ هست.
 معموال یک مبلغ اگر بخواهد تأثیر همه 
جانبه داشــته باشد هم باید خودش یک 
جایــگاه اجتماعی الهی و ارزشــمندی 
داشــته باشــد که مردم به شخصیت او 
اعتمــاد بکنند، زبان دین را بشناســد، 
نفس خود و  نفس را دین بشناسند. این 
خیلی نقش دارد در این که مردم اعتماد 
به گفته ها و سخن او بکنند این از حیث 

شخصیت مبلغ.
دوم محتوای تبلیغ است هرچه محتوای 
تبلیغ حکیمانه تر، مستندتر، باشد و خمیر مایه ی تبلیغ 
از قــرآن کریم، از معــارف اهل بیــت، از مخازن ثروت 
معنوی و روایات اهل البیت ؟مهع؟ بیشتر باشد این محتوا 
بیشتر بر دل ها می نشــیند و فطرت ها را می تواند تغذیه 

کند.
دیگری شیوه های تبلیغ هست. شیوه های تبلیغ را   شاید 
در یک تقسیم بندی بتوان به مانند معادالت دینی باشد 
مثا روایت اســت، گاهی با دعاســت، گاهی با راه های 

دیگر است.
و دیگری ابزار تبلیغ اســت ابزار را مثا بگویم خطابه و 

منبر هست گاهی سخنرانی هست و یا دیگر شیوه ها.
اما مرحوم حجةالله و المســلمین حاج آقای مظاهری 
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 45 سال ایشان را می شناختم 
و بــا توجه به این که اقشــار مردم به ایشــان عنوان یک 
شــخصیت عزیز، معروف و شــهیری عاقه مند بودند 
و پای منبر ایشــان، سخنرانی هایشــان، مجالس دعای 

ایشان شرکت می کردند.
خدای متعال این توفیــق را به آقای مظاهری داده بود که 
از نظر اعتماد اجتماعی و اعتنای اقشار جامعه به ایشان 
در حدود 60 ســال از یک محبوبیت اجتماعی ویژه ای 

برخوردار  بودند.
یکی از مزایای آن مرحوم بهره مندی ایشــان از محتوای 
خوب بود، خوب آقای مظاهری باالخره یک ســرمایه ی 
علمی حوزوی بودند و ایشــان توانسته بودند از مخازن 
دینی به خوبی بهره مند 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 برای مردم بیان می کردند.
موفقیــت دیگر ایشــون این بــود که فقط به شــیوه ی 
ســخنرانی اکتفا نکردند و از شــیوه های دیگر همچون 
شــیوه دعا نیز برای نشــر و تبلیغ معارف الهی بهترین 

بهره را بردند.
اگــر در تاریخ هــم بررســی کنیم می بینیــم 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 کام مســتقیم، مردم را سر سفره ی قرآن و 

مکتب اهل بیت؟مهع؟ بنشانند.
لذا امام از طریق دعا وارد شــدند، دعا یک ظرافتی دارد، 

یک زیبایی و یک حاوتی خاص دارد.
دعا انــس مخلوق بــا خالق هســت و حضــرت امام           
ســجاد ؟ع؟نیز از همین شــیوه وارد شــدند و تمام آن 
هدف هایی که ائمــه از طریق روایات دنبال می کردند از 

طریق دعا دنبال کردند.
 کافیســت کســی صحفیــه ی ســجادیه ی حضــرت         
سجاد؟ع؟ را ورق بزند و ماحظه کند، مشاهده می کند 
کــه موضوعاتــی که امام ســجاد در دعاهــای صحیفه 
دارند از نظــر تنوع موضوعی چــه بخش های توحیدی 
چه بخش هــای اخاقی چه بخش هــای اجتماعی چه 
بخش های سیاســی چه بخش های 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 گرایش های شهوانی و گریز از 
معنویت و آسیب های خطرناک اخاقی گرایش عجیبی 
پیــدا کرده بود حاکمیت آن زمان نیــز حاکمیتی بود که 
می خواست مردم در شهوت ها فرو بروند و حواسشان به 
دیــن معنویت حکومت ائمه معصومین ؟مهع؟ نباشــد، 
امام ســجاد؟ع؟ برای اینکه حرکت منفی و این گرایش 
خطرناک رفتاری و اخاقی جامعه را مجددا سوق بدهند 
به ارتباط با خدا و انس با خدا از شیوه ی دعا وارد شدند. 

لذا دعا جاذبیت خاصی دارد.
 من نمی خواهم 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 50-60 ســال مردم را با دعا مانــوس کردند که 
قله ی این شرایط ماه مبارک رمضان بود که بهار قرآن بهار 
عبادت هست آقای مظاهری توانســتند برگزاری دعای 
ابوحمــزه از طریق این دعا انســان های فراوانی را با خدا 
آشــتی بدهند و از راه کارهای خراب 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 ابوحمزه ی آقای مظاهری را این احســاس 
لــذت را از نزدیک لمس کرده اند که چــه معنویتی چه 
تحولــی چه عمــق معنویتی در مجالس دعای ایشــان 
حاکم بود. آن قطرات اشکی به مانند مروارید بر صورت 
مردم جاری می شد و یک شستشوی روحی در مردم پدید 

می آمد.
 آقای مظاهری نقش بســیار ارزشمندی را در این تحول 
اجتماعــی و در ایــن گرایش 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 اسامی 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 فاصله ای ایجاد نکردند.
البته توفیقات ایشــان تنها به این مهم خاصه نمی شود 
و ایشــان از کنار همین مجالس دعا بســیاری از مراکز 

خیریه مهم و کم نظیر در کشور را ایجاد کردند.
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  اخالص حجة االسالم مظاهری زبانزد خاص وعام بود 

حجة االسالم   سیدمحمدصادق ابطحی 

نماینــده ســابق ولی فقیه در ســتاد پدافنــد نیروی 
هوافضای ســپاه با بیــان اینکه اخاص حجة االســام 
مظاهــری زبانزد خــاص و عام بود گفــت: زبان گویای 
ایشــان در هدایت کمک های مردمی بــرای برنامه های 

اجتماعی پررنگ بود.
حجة االسام  والمسلمین سید محمدصادق ابطحی، 
دربــاره ابعاد شــخصیتی عالــم ربانی و واعظ شــهیر 
حجة االســام مهدی مظاهری اظهار داشت: این عالم 
وارسته بیش از 60 ســال درراه ترویج و تبلیغ دین تاش 

داشت.
وی با اشــاره به بی نظیر بودن منابر و موعظه های این 
شــخصیت واال گفت: معموال محتوای منبرهای ایشان 

معارف قرآن و اهل بیت؟مهع؟ بود.
نماینــده ســابق ولی فقیه در ســتاد پدافنــد نیروی 
هوافضای سپاه پاســداران انقاب اسامی با بیان اینکه 
نشر معارف قرآن سرلوحه کارهای حجة االسام مظاهری 
بود خاطرنشان کرد: ایشــان در سال های پس از انقاب 
در تاشــی مجاهد گونه مجموعــه دارالقرآن اصفهان را 

راه اندازی کردند.

 وی با اشاره به تربیت شــاگردانی که این شخصیت 
ربانــی بر مبنای معــارف قرآنی تربیــت کردند،  گفت: 
ترویج نــام اهل بیت؟مهع؟ مخصوصا زنده نگاه داشــتن 
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 انقاب اسامی از مروجان مباحث مهدویت بود 
اظهار داشــت: اخاص این مرد زبانزد خاص و عام بود، 

هرگز رنگ مادی در برنامه های ایشان نبود.
وی تصریــح کرد: در آن زمانی که نه در اصفهان بلکه 
در ایران صحبــت دعای ابوحمزه ثمالــی آن چنان رواج 
نداشــت، این مرد بــزرگ اهتمام ورزید و 30 شــب ماه 
رمضان در سال های سال برنامه دعای ابوحمزه ثمالی را 

ادامه دادند و این مسئله بی نظیر بود.
نماینــده ســابق ولی فقیه در ســتاد پدافنــد نیروی 
هوافضای ســپاه با بیــان اینکه حجة االســام مظاهری 
خدمــات اجتماعی زیادی انجــام داده بودنــد، اظهار 
داشت: زبان گویای ایشان در هدایت کمک های مردمی 

برای برنامه های اجتماعی پررنگ بود.

رمز پایداری حجة االسالم مظاهری اخالص بود

حجة االسالم محمدرضا صالحیان

 رئیس شورای سیاســتگذاری ائمه جمعه استان اصفهان؛ 
حجة االســام و المســلمین محمدرضا صالحیان اظهار 

داشــت: رمز موفقیت و پایداری حجة االسام  والمسلمین 
مظاهری به اخاص او در کارها بود.



ویـــژه نامه اختصاصی  

حجةاالسالم والمسلمین         

حاج شیخ مهدی مظاهری

زمـسـتـان                                         
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 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، براین اساس مرحوم مظاهری آبروی خود را 

برای خدمت به خلق خرج می کرد.
حجة االســام مصطفی حســناتی اظهار کرد: برای 
همه موجودات مرگ وحیات اســت، همه ملت ها، اقوام 
و انسان ها مرگ و حیات دارند، قرار 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 سرآغاز زندگی وحیات جاویدان است، 
خداوند ایــن عالم را برای 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، چرا 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 

چرا کــه معتقدند با مــرگ به حیات ابدی می رســند، 
مرحوم حجة االسام مظاهری این چنین بود.

اســتاد حوزه علمیه یادآور شد: مجالس ترحیم از دو 
منظر مجالس ذکر هستند، نخست مجلس ذکری برای 
یادکردن فرد مرحوم از سوی ما هستند که برگردن ما حق 
دارد و دوم آنکه چنین مجالسی برای ما تذکری است که 

به یاد معاد باشیم.
وی با اشــاره به اینکه مرحوم حجة االسام 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 براینکه صاح 
مملکت به عالمان وحاکمان اســت، خاطرنشــان کرد: 
در حال حاضر در یک پیچ تاریخی مهم هستیم و علم 
و عمــل می تواند رمــز گذر این پیــچ تاریخی انقاب 
باشــد، مردم از عالمان و حاکمان خود فقط خدمت می 

خواهند.
وی در پایان بیان کرد: در هیچ دوره ای عزت و عظمت 
نظام اسامی و شیعه این چنین نبوده است، امروز مادر 
اوج قرار داریم و مکتب عاشورا و اهل بیت به دنیا صادر 
شده اســت، بنابراین ســعی کنیم بر انجام وظیفه خود 

کوشا باشیم.

وی گفــت: این روحانی مبلغ تنها با خدا معامله کرده بود و 
می بینیم که اقدامات خیر، دعاها و منبرهای او همه جاودان 

و باقی مانده است.
حجة االسام و المســلمین صالحیان گفت: موفق ترین 
قشر در بین بشرّیت، انبیا و پیامبران و اولیای الهی ؟مهع؟ بوده 
انــد که راز و رمز اصلی موفقیت آنها در یک کلمه خاصه 
می شــود و آن اخاص 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 اخاص را به عنوان یک اسلحه مورد نیاز همیشه همراه 
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 
صرف برطرف کردن نیازهای مردم کردند و همواره 

کوشــیدند تا از هر طریق ممکن 
برای حل و فصل و گره گشــایی از 

مشکات مردم یک گام بردارند.
لذا با حجــة االســام گرجی در 
خصــوص این بعد شــخصیتی 
لزوم  و  مظاهــری  حجةاالســام 
شــناخت ویژگی های ایشــان به 

گفتگو نشستیم.

حجــة االســام گرجی گفــت: حجة 
االســام مهدی مظاهری در خدمت به 
مردم به دنبال خط و جناح سیاسی نبودند 
و قطعا اگر جناح های مختلف در کشور 
با دلسوزی و برای کسب رضای خدا کار 
کنند بسیاری از مشکات حل می شود.

 قرآن کریم شخصیت پیامبر را به عنوان 
الگو معرفی می کنــد. )لََقْد کاَن لَُکْم 

ٌة َحَسنَةٌ( مفسرین می گویند اگر  فِي رَُسوِل اهلَلّ أُْســوَ
انسان به الگو نیار نداشت خدا متعال شخصیت پیغمبر 
اکرم را و شخصیت حضرت ابراهیم را به عنوان الگو معرفی 
نمی کرد. انسان نیز به الگو نیاز دارد. انسان در حوزه تعلیم و 
تربیت نیاز به پیشرفت دارد و از جمله بهترین اصول تربیت 
و تعلیم روش الگویی است. آنقدر مسیر الگوها مهم است 
که هرگاه دشــمنان یک ملت بخواهند ملتی را اسیر خود 
کنند با تغییر الگوها و سرمشق های زندگی او را به دام خود 

می کشانند.
اگر ما می گوییم که پیغمبر الگو اســت. ما نگفته ایم که 
مثل پیغمبر با اسب مسافرت بروید یا با شمشیر بجنگید 
و در خانه گلی زندگی و با ظروف ســفالی غذا میل کنید، 
منظور ما شــخصیت پیغمبر اســت که هیــچ گاه کهنه 

نمی شود. مگر علم و تقوا و بردباری کهنه می شود. اگربنده 
می گویم شیخ مهدی مظاهری؛ این مرد بزرگ الگوی همه 
ماســت. بنده نمی گویــم جوانان عمامه 
داشته باشــند و به مثل حاج آقا مظاهری 
لباس بپوشند. البته ورود به مکتب شیعه 
و شاگردی امام باقر؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ 
افتخار بزرگی اســت. می خواهم بگویم 
کــه آن اصول ثابت شــخصیتی حاج آقا 
مظاهری را بشناسید. آن اصولی که این مرد 
بزرگ در سراسر کشور و به خصوص استان 
باکرامــت اصفهان از خودشــان متجلی 
کردند و بروز دادند. این ها را بشناســید و 
درک کنید و متوجه باشید. امروز جامعه ما 
به اصول ثابت شخصیت هایی چون حاج 
آقا نیازمند است. امروز خیرین ما نیازمند 
روشی هستند که ایشان پایه گذاری کردند 
همــان روش اخــاص، روش گمنامی،         

بی نشانی.
یکی از دالیلی که این مرد امروز این چنین 
عزتی پیدا کرده است و داشته است همین 
بود که مایل به این نبود که خودش را مطرح 
کنند. خالص برای خدا حرکت کرد. این 
بزرگی و این شــکوه مقام و این محبت چیزی نیست مگر 
اینکه انسان بین خود و خدا را اصاح کرده باشد خدا مهر و 

محبت را به دل ها می اندازد.
ما هر روز محتاج روش هستیم با طلبه ها وخیرین و همه 
آحاد مردم. ما امروز نیازمند به روشــی هستیم که این مرد 
بــزرگ در طول عمر مبارک خود ارائه کرد در محیط خانواده 
در محیط اجتماعی در مسجد و در کار خیر و در منبر وعظ 
و خطابه در حمایت از آرمان های شهیدان و آرمان های امام 
راحل و ولی معظم نیازمند به همین راهی که ایشان در مسیر 

آن حرکت می کرد، داریم.

آشنایی 30 ساله

آنچه من در طول 30 ســال ارتباط با این مرد بزرگ از نزدیک 

الـــسام  حــجـــة 
مظاهــری بــا جامع 
بینــی خــود، امــور 
خیــر را در جنبه های 
مختلــف از جملــه 
ایتام، تأمین جهیزیه، 
بیمــاران  بــه  کمک 
تأســیس  مختلف، 
دانشــگاه  دارالقران، 
قران و عترت و ســتاد 
تجلی  نمــاز  اقامــه 

دادند.
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دیدم در مرحله اول اخاص بود خلوص نیت بود خیلی مهم 
است عبادت خالصانه دعای خالصانه کارهای خالصانه 
اخــاص عمل خدا رحمت کنند همه شــهدا را از جمله 
شهدای محراب شهید دستغیب معلم اخاق بود فرازهای 

دعای کمیل را می خواندند و اشک می ریختند.
دل وقتی اخاص داشــته باشه خســتگی برای آن معنی 
ندارد. شما مؤسســات خیریه ای که در اصفهان هستند 
را نگاه کنید عاوه بر آن خود موسســاتی که این بزرگوار 

تأســیس نمودند که کم نیســت. شما 
نــگاه کنید در لیســت اســامی کمک 
کننــدگان و حمایــت کننــدگان ایــن 
مؤسسات اسم حاج آقا را خواهید دید، 
حاج آقا بدون هیچ توقعی و با اخاص 
ایــن کارها را انجــام می دادند و همین 
هم راز موفقیت اســت این سیره صدقه 
ماســت که می بینید وقتی ایشان از دنیا 
می رونــد آقایان و خانم هــای که هیچ 
ارتباط فامیلی با حاج آقا نداشتند مثل 
باران گریــه می کردند چه چیزی باعث 
می شــود این محبت از ایشان در دل ها 
بیفتد ایمان و عمل صالح آدم را به دل ها 

می اندازد. 

حساسیت ویژه به وجوه شرعی
حاج آقا مظاهری حساســیت ویژه ای به 
موضوع خمس داشتند و مقید بودند نسبت 
به پرداخت وجوه شرعی خیلی حساسیت 
داشــتند و این همه روی مسائل شرعی و 
اخاص موقعیت و مکلف بودند و مکرر 
در ســاخت بناهای خیر به همســایگان 
توصیه می کردند کسی نبود که به در خانه 
ایشــان یا دفترشان که به عنوان خانه قرآنی 
استفاده می شد مراجعه کند و دست خالی 
برگردد. چه برسد به ما که وقتی در مسائل 
اجتماعی وارد می شویم، از نماز جماعت 
و مســائلی که مکلف به آن هستیم دور 

می شویم و چشم پوشی می کنیم آگر یادتان باشد در مسجد 
آن موقع ها دعای حــاج آقا یک حرکت فرهنگی بود در این 
اواخر به خاطر کهولت سن و فعالیت های خاصی که داشتند 

از این مسائل مقداری فاصله گرفتند.
وقتی شــروع به دعا می کردند نام حضــرت حق را که ذکر 

می کردند و اشک ها جاری می شد.

 تا کسی  خودش به درک عمیق و درستی از این مسائل نرسیده 
باشد، نمی تواند ایجاد انقاب روحی  کند. ایشان در هنگام 
خواندن دعا اشک می ریختند و در دعاها ناله می زدند. خود 
شما هم قطعا دیده بودید و به نظرتان کسی که تا این روحیه 
را نداشته باشد می تواند به کسی روحیه بدهد، تا کسی خود 
اهل خیر نباشــد می تواند به دیگران خیر برســاند.؟ خدا را 
شاکریم که اصفهان قدر این مرد بزرگ را می دانست چطور 
می شــود یک شخصیت به اینگونه مورد عاقه و لطف قرار 
بگیرد من کلیــدش را عرض بکنم کلید 
مطلب اینجاســت راز اینجاســت خدا 
رحمت کند مرحوم شهید مطهری را که 
در وصف امــام اشــعاری را خواندند که 
ابوالعا در وصف سید مرتضی خواندند 
و هـــمانجا فرمـودند فقـــط جایی این 
اتفاق می افتد که شخصیت از خود خارج 
می شــود و همه وجود او نگران مردم بشود 
و او خود را صــرف نیازهای مردم بکنند و 
تمام دغدغه او کمک به مردم بشود. ایشان 
از لحظه لحظه استفاده می کردند با افراد 
تماس می گرفتند و پیگیری می کردند تا 
بتوانند کاری برای مردم انجام دهند و گامی 
را پیش ببرند و یک گره ای را باز کنند گاهی 
اوقات ثروتمندان به نزد ایشان می آمدند و 
مشــکات خود را بیان می کردند و ایشان 
می فرمودند نذر کن یک مشکلی از کسی 
حل کنی یا بیماری را خرج بدهید به این 
ترتیب مشــکل خانوادگی حل می شود 
و مشــکل کارت حل می شــود و تمامی 
مشکات شما حل خواهد شد به همین 

ترتیب شاه کلید به دست مردم دادند.
حجةاالســام مظاهری بــا جامع بینی 
خود، امور خیر را در جنبه های مختلف 
از جمله ایتام، تأمیــن جهیزیه، کمک 
به بیماران مختلف، تأســیس دارالقرآن، 
دانشــگاه قرآن و عتــرت و ســتاد اقامه 
نماز تجلی دادنــد و از فرصت منبرها و 
جلسات مذهبی برای تأسیس مراکز خیریه استفاده کردند.

ایشــان نســبت به قرآن و اهل بیت ؟مهع؟ تعصب و غیرت 
داشــتند و عشق به اهل بیت در وجودشــان متجلی بود و 
اکنون پرچم انجــام امور مختلف مذهبــی و فرهنگی و 

خیریه را فرزندانشان برافراشته نگاه داشته اند.

به  نیازمند  امــروز  ما 
روشــی هســتیم که 
این مرد بزرگ در طول 
عمر مبارک خود ارائه 
کرد در محیط خانواده 
اجتماعی  محیط  در 
در مســجد و در کار 
خیر و در منبر وعظ و 
خطابه در حمایت از 
و  شهیدان  آرمان های 
راحل  امام  آرمان های 
نیازمند  و ولی معظم 
بــه همیــن راهی که 
ایشــان در مســیر آن 
می کــرد،  حرکــت 

داریم.
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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 کانون های مساجد 
کشــور گفت: مرحوم شــیخ مهدی مظاهری در تمام عمر 
خود دغدغه مسائل اجتماعی مردم را داشت و در کار خیر 

پیشتاز بود.
حجة االسام و المسلمین حبیب رضا ارزانی، درباره 
ســجایای اخاقی مرحوم حجة االســام و المسلمین 
شیخ مهدی مظاهری عالم برجســته اصفهانی گفت: 
آشنایی من با ایشــان به دو دهه قبل بر می گردد 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 ویژه ای 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 برای ساخت مسجد و کار خیر برای قشر محروم 

جامعه داشتند.
مشــاور وزیــر ارشــاد ادامــه داد: حجة االســام و 
المســلمین مظاهری حــدود نیم قــرن در عرصه های 
مختلف فعالیت تبلیغی داشته و اقدامات شایسته ای در 

زمینه نشر و ترویج معارف دینی انجام داده است.
حجة االســام و المســلمین ارزانی، برگزاری دعای 
ابوحمــزه ثمالــی در طول بالغ بر 53 ســال، تأســیس 
دانشــگاه قرآن و معارف اســامی، تأسیس ســتاد اقامه 
نماز استان اصفهان، تاش برای تأسیس انجمن خیریه 
مــددکاری امام زمان ؟جع؟ و مؤسســه خیریه ابابصیر 
اصفهــان، مبارزه با رژیم طاغــوت و تحمل زندان برای 
پیروزی انقاب اســامی را ازجملــه فعالیت های این 

چهره ماندگار تبلیغ عنوان کرد.
مشاور وزیر ارشاد اظهار داشت: مردم به خاطر عشق 
حــاج آقای مظاهری بــه پای منبرهای ایــن عالم بزرگ 

می رفتند.

 حجة االسالم مهدی مظاهری همواره مدافع نظام و انقالب بود

حمیدرضا فوالدگر

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســامی 
گفت: حجة االســام مهــدی مظاهری پیــش و پس از 
انقاب، دوران دفاع مقدس و پس ازآن همواره مدافع نظام 

و انقاب بود.
حمیدرضا فوالدگر اظهار داشــت: این شخصیت، دارای 
چهره ای شــاخص در موضــوع تبلیغ و انجــام وظایف 

روحانیت بود.

وی بــا بیان اینکه ایشــان در وعظ، خطابــه، منبر، دعا، 
مناجــات و ســلوک و ارتبــاط با خدا شــخصیتی واال 
داشــتند، گفت: مردمــی بودن، مشکل گشــا بودن بین 
مردم و تأثیرگــذاری در امور خیــر از دیگر ویژگی های 

حجة االسام مظاهری بود.
نماینــده مــردم اصفهان در مجلس شــورای اســامی 
خاطرنشــان کرد: حجة االســام مهدی مظاهری پیش 
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حجةاالسالممظاهری،نمونهبرجستهتبلیغعملیبود

حجة االسالم محمدتقی رهبر

 امام جمعه موقت اصفهان گفت: مرحوم حجة االســام 
مظاهری یکی از نمونه های برجســته تبلیغ عملی بود که 
همــواره در میان مردم حضور داشــت و بــه آنها خدمت 

می کرد
امــام جمعه موقت  حجة االســام محمدتقی رهبــر، 
اصفهان با اشــاره به اینکه ســابقه آشــنایی ایشــان با 
حجة االســام مظاهری به دهه 40 شمسی برمی گردد، 
اظهــار کرد: حجة االســام مظاهری جــزء منبری های 
ا بیانات بلیــغ و مبانی  برجســته اصفهان بودند کــه ب
اســامی مطمئن به ارشاد و هدایت مردم می پرداختند. 
کمتر نقطه ای را در اصفهان می توان یافت که ایشان در 
آنجا منبر نرفته و کمتر کســی هست که منبر ایشان را 

درک نکرده باشد.
وی افزود: حجة االسام مظاهری دعای ابوحمزه ثمالی 
را در اصفهــان پایه گزاری کردند که در شــب های ماه 
مبــارک رمضان بــا حضور بیــش از هزار نفــر برگزار 
می شــد 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.
حجة االســام رهبر ادامه داد: ایشــان از دهه چهل در 
صف مبارزین و انقابیون قرار داشــتند، وفادار نظام و 
هوادار پیروی از امــام بودند و تا پایان حیات نیز در هر 
جمعی که به این مناســبت برپا می شــد، در صدر آن 

جمع جای داشتند.

وی بــا بیان اینکه حجة االســام مظاهــری در خدمات 
اجتماعــی از موفق تریــن روحانیون اصفهان به شــمار 
می رفتند، گفت: هر کجا قرار بود بیمارستان، مدرسه یا 
قرض الحسنه ای تأسیس شــده یا هر عمل خیر دیگری 
انجام شــود، ایشــان یکی از اعضای مؤثــر و مروج آن 
محســوب می شدند. حجة االســام مظاهری با عزت و 
کرامت زیست و با احترام از دنیا رخت بربست و حضور 
مردم در مراســم تشییع و خاکسپاری ایشان، نشانه نفوذ 

آن مرحوم در وجدان عمومی مردم اصفهان است.
امــام جمعه موقت اصفهان اضافه کرد: حجة االســام 
مظاهری به لحاظ زبانی، فکری و روحی در انجام امور 
خیر پیشقدم بود، سعادتمندانه زیست و سعادتمندانه 
از دنیا رفت، البته جای شــخصیت هایی نظیر ایشــان 

خالی است.
وی تصریــح کــرد: کســانی مثــل ایشــان می توانند 
الگوهای شایسته ای برای طاب، روحانیون، مبلغین و 
فضا باشــند تا بدانند که در میان مردم حضور داشتن 
و خدمــت به آنها، باالتریــن و بهترین تبلیغ عملی به 
حســاب می آید. اگر مــردم ببینند که ما در کنارشــان 
هستیم و برای آنها قدم برمی داریم، نوعی تبلیغ عملی 
است، چنانکه امام صادق؟ع؟ فرمودند مردم را با عمل 
خود تبلیغ کنیــد و مرحوم مظاهری یکی از نمونه های 
برجسته در زمینه تبلیغ عملی بوده و زندگی شان مملو 

از نقاط قوت و ارزشی بود.

و پس  از انقاب، دوران دفاع مقــدس و پس ازآن همواره 
مدافع نظام و انقاب بود.

وی اظهار داشت: این که مردم در یک روز کاری این گونه 
برای تشییع پیکر ایشــان حضور پیدا می کنند نشان از 

ویژگی های برجسته حجة االسام مظاهری دارد.
فوالدگر با اشاره به فعالیت های اثرگذار این روحانی خدمتگزار، 
اظهار داشت: فعالیت های حجة االسام مظاهری در اصفهان 
اثرگذار و بنیادین بوده است، دارالقرآن، دانشگاه و فعالیت های 

قرآنــی، همکاری در راه انــدازی انجمن خیریه ابابصیر ویژه 
نابینایان، انجمن مددکاری و حمایــت از ایتام، خیریه های 
درمانی، کمک به جبهه های دوران دفاع مقدس، استمرار و تداوم 

ایشان در مسائل عبادی از نکات حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه حجة االسام مظاهری حتی در اواخر عمر 
باوجود کسالت در مراســم های دعا حضور پیدا می کرد، 
گفت: چهره معنوی، اخاقــی، مردمی، فعال و تأثیرگذار 
این گونه روحانیون، مبلغان و واعظان برای همه الگو است.
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دارالقرآن قله فعالیت های اجتماعی حجة االسالم مظاهری است

سید مجید عاملیان 

ا  در طول تاریخ همیشــه انسان های بزرگی پیدا شدند که ب
همت های واالی خودشان، آستین همت باال زده و کارهای 
خیر بســیاری را انجام داده اند. نکتــه ی 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 مراکز مجموعه دارالقرآن اســت که بر همین 
اســاس با آقای ســید مجید عاملیان ؛مدیریت فعلی این 

مجموعه قرآنی به گفتگو پرداختیم.
چرا حاج آقا مهدی مظاهری به فکر تاســیس مجموعه 

دارالقرآن افتادند؟ 
ایشــان در زمان حیات با درک عمیق و وسیعی که از تأثیر 
ارزش های واالی قرآنی و دینی در زندگی مردم داشتند آستین 
همتشان را در نشر معارف دینی و قرآنی با تأسیس مجموعه 

بزرگ دارالقرآن در سال 136۷ باال زدند.
به نظر من تاسیس دارالقرآن بنا بر یک تشخیص ضرورت در 
آن زمان و ترویج معارف قرآنی در همه ی ابعاد صورت گرفت 
من یادم هست که در همان سال های اول تأسیس دارالقرآن 
که ما هم در ســن و ســال جوانی بودیم ،یکی از بزرگترین 
مراکز و شــاید بزرگترین و جزء معدودترین مراکزی که به 
جذب جوانان و دانش آموزان در حوزه قرآن همت گماشت 
همین مؤسســه و مجوعه ی دارالقرآن بود. تابســتان ها در 
دانشــگاه اصفهان زمینه جذب بیش از هزار دانش آموز در 
مباحث قرآنــی و تعالیم اهل بیــت؟مهع؟ با همت مرحوم 
حجت االسام مظاهری فراهم می شــد. دختران و پسران 
دانش آمــوز در کاس های آموزشــی، درســی، تفریحی، 
ورزشی، اردوهای زیارتی که در آن زمان بسیار بسیار محدود 

بود، شرکت می کردند. 
پــس از راه اندازی و آغاز فعالیــت مجموعه دارالقرآن برای 
حفظ و تدوام این حرکت حاج آقا چه رویکردی را در پیش 

گرفتند؟
 برای گسترش فرهنگ قرآنی در شهر نیازمند به مربیانی بود، 
تا دارالقرآن بتواند آموزش های الزم را در ابعاد مختلف برای 
سنین مختلف در نقاط مختلف شــهر اصفهان و استان 
اصفهان عمل کنند لذا با توجه بــه کمبود مربی و افرادی 

که آموزش مباحث قرآنی را به عهده بگیرند ایشــان همت 
گماشتند و در ذیل دارالقرآن مؤسسه ی آموزش عالی را بنیان 
گذاشتند و این کار نقطه ی شــروع آموزش مربی و تربیت 

مربی برای آموزش قرآن بود.
به نظر شــما کدام یک از فعالیت های حاج شــیخ مهدی 

مظاهری را می توان به عنوان قله فعالیت ایشان دانست؟
امروز برکات بسیار بزرگی از اندیشه و تصمیمات ایشان در 
شــهر و استان و کل کشور جاریست اما اگر برابر فرموده ی 
دیدبان نظام جمهوری اسامی رهبر معظم انقاب قضاوت 
کنیم، هر چند  کارهای خیر مرحوم حجةاالسام مظاهری 
از ابعاد متنوع و مختلفی برخوردار است اما به نظر من قله ی 
و نقطه ی اوج فعالیت های خیر ایشان، تأسیس دارالقرآن و 

پرداختن به نشر معارف قرآنی است.
امروز وضعیت دارالقرآن  چگونه است؟

دارالقرآن در حال حاضر  در چهار بخش شــعب، اســتان، 
دانشگاه و مدارس در حال فعالیت است. 

امروز 130 شعبه ی فعال در شهر اصفهان داریم که در حوزه 
های مختلف قرآنی همچون روخوانی، تجوید، تفســیر، 
تاوت هــای مختلف، بحث های دیگر مثل نهج الباغه، 
سیره ی ائمه و خانواده در حال فعالیت هستند. در یک نگاه 
کلی ما امروز در 33 عنوان و 110 سرفصل مطالب مختلف 

را در شعب دارالقرآن آموزش می دهیم.
شعب دارالقرآن در شــهر اصفهان برخی ملکی هستند و 
برخی غیر ملکی . مثا فردی برخی از روزها منزل خود را در 
اختیار ما قرار می دهد و یا بخشی از کاس ها در حسینیه ها 

و مساجد برگزار می شود.
به طور متوسطه در هر ترم سیزده هزار فراگیر در مقاطع سنی 
مختلف و در دوره های مختلفی که برگزار می شوند، حضور 
دارنــد. ما امروز بیش از 300 مربی فعــال در دارالقرآن های 
شــهر اصفهان داریم و 400 مربی آماده به کار که بعضا به 
صورت ساعتی و موقت از آن ها در دوره های مختلف بهره 
می گیریم. همچنین بیش از دوهزار مربی در این مجموعه 
تشکیل پرونده داده اند و مصاحبه های آنها انجام شده و برای 

زمان هایی که ضرورت باشد از آن ها کمک می گیریم.
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در  بخــش شهرســتان ها مــا در 31 مرکــز شهرســتان و 
بخش های مختلف استان اصفهان شعبه داریم که بیشتر 
آن ها به صورت ملکی است، در هرنیمسال به طور متوسط 
شش هزار فراگیر در شعب شهرستانی و مراکز شهرستانی 
از مباحث آموزشی بهره مند می شوند که حدود 440 نفر از 

مربیان ما مسئولیت آموزش فراگیران رو به عهده دارند.
 بخش دانشــگاه که یکی از بخش های 
زیر مجموعه ی دار القرآن مرکزی اســت 
در واقع با استقال قانونی و تحت قواعد 
و قوانین وزات علوم اداره می شود و هیئت 
امنای مســتقل خود را دارد،  که براساس 
همان احســاس نیاز اولیه امروز بیش از 
پانزده هزار نفر دانشــجو از این مرکز فارغ 

التحصیل شده اند.
 در بخش مدارس دارالقرآن هشــت واحد 
آموزشــی با قریب به دوهــزار دانش آموز 
امروز مسئولیت آموزش دانش آموزان را از 
مقطع پیش دبستانی تا دیپلم در جنسیت 
دختر و پســر عهده دار هستند و تاش 
ما در این مراکز بر این اســت که عاوه بر 
آموزش مســائل جاری و قانونی مدارس 
شــهر و کتب وزارت آمــوزش و پرورش 
فعالیت های غیر آموزشی با رویکرد قرآنی 

انجام می شود.
حضور فراگیران این مرکز در مســابقات 
حفظ و مفاهیم قرآن کریم چگونه است؟

این روزها مســابقات حفظ و مفاهیم قرآن کریم توســط 
وزارت ارشــاد و اداره ی اوقاف و سازمان تبلیغات به صورت 
مشترک در سراسر کشــور در حال برگزاری است و شرکت 
کنندگانی از طرف دارالقرآن در مســابقه شــرکت کرده اند. 
حدودا یک هــزار و چهارصد نفر داوطلب حفظ و مفاهیم 
قرآن کریم از مجموعه ی دار القرآن در این مسابقات شرکت 
کرده اند که از حیث آمار حضور در کشور دارالقرآن اصفهان 
رتبه ی ششم کشور و در استان رتبه ی دوم استان را در این دور 

از مسابقات کسب کرده است.
همچنین کســب رتبه های متعدد استانی و کشوری نشان 
دهنــده ی فعال بودن، پویا بودن و به روز بودن این مجموعه 

است.

چگونه می توان خیرین را به امور قرآنی ترغیب کرد و حاج 
شیخ مهدی مظاهری چگونه این کار را انجام می دادند؟

اتفاقا موضوع خوبی رو اشــاره کردید بعد از دوران کسالت 
حضرت آقای مظاهری و بعد از فوت آقازاده ایشــان مرحوم 
حاج آقا محسن مظاهری این خاء را حداقل ما در دارالقران 
به خوبی احســاس می کنیــم امروز هر چنــد دارالقرآن از 
جذب منابع مالــی و کمک های مالی و 
کمک های معنوی و اعتماد مردمی خوبی 
بهره مند است اما مجموعه های دارالقرآن 
امروز به شدت با کمبودهای مادی و مالی 

برای ادامه ی راه مواجهه هستند.
به نظر می رسد آن دم قدسی و الهی آقای 
مظاهری نقش اصلی را در ترغیب خیرین 

به انجام فعالیت های خیر داشته است.
به نظر میرســد بــرای این کــه در آینده 
کمتر با مشــکات مالی مواجه شویم و 
بتوانیم ادامه ی کار را با شــتاب بیشتری 
چه در تولید محتــوا و چه در بهره گیری 
از امکانــات روز و به روز بــودن آموزش 
ها، باید به مســائل مالی توجه بیشتری 
داشته باشیم.البته هنوز هم اولویت اول 
مردم متدین اصفهان نشــر معارف الهی 
و قرآنی است و توجه به این مهم برای به 
میدان کشــیدن مردم متدین و خیر شهر 
اصفهان نقش مهمــی در این حوزه دارد. 
ارائه گزارش عملکــرد دقیق و مرتب نیز 
برای خیرینی که در حوزه ترویج و نشر معارف قرآن دغدغه 

دارند، نیز مهم است.
 اما به هر حال باید با این مسئله کنار آمد که امروز اولویت 
خیرین بیشتر مسائل مادی، ظاهری است و مثا امروز یک 
خیر وقتی می خواهد اولویت بندی کند خوب اهدا لباس به 
یک نیازمند، سیر کردن یک گرسنه، تهیه یک جهیزیه و یا 
درمان یک بیمار اولویت بیشتری دارد تا مثا  تعلیم معارف.
از نــگاه برخی از خیرین این مهم اســت که هر محتوایی 
یه ظرف و مظروفی می خواهد، اگر ظرف را انســان حساب 
بکنیم، باالخره این ظرف باید قابلیت مظروفی چون معارف 
را داشته باشــد و به همین دلیل مشــکات اقتصادی که 
امروز در جامعه وجود دارد و محرومین متعدد در شاخه های 
مختلف وجود دارند، باید ابتدا نیازهای اولیه آنها مرتفع شود 

تا بتوان برای نیازهای معنوی آنها برنامه ریزی کرد.

امروز اولویت خیرین 
بیشتر مسائل مادی، 

ظاهری است، مثا 
امروز یک خیر وقتی 

می خواهد اولویت 
بندی کند  سیر کردن 
یک گرسنه، تهیه یک 

جهیزیه و یا درمان 
یک بیمار اولویت 

بیشتری دارد تا مثا  
تعلیم معارف.
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ندای 70 ساله العفو ادامه خواهد یافت

حجة االسالم احمد سالک

 مسیر حجة االسام مهدی مظاهری که بیش از 

۷0 سال، فضای این شهر را با فریاد نورانی العفو 

و آگاهی بخشی نورانی و الهی همراه با تربیت 

نیرو انجام داده است، ادامه خواهد یافت.

حجة االســام احمد ســالک؛ نماینده 
شــورای  مجلس  در  اصفهــان  مــردم 
اســامی با اشــاره به ابعاد شخصیتی 
حجة االســام مهدی مظاهــری اظهار 
حجة االســام  شــخصیت  داشــت: 
مظاهری در چند بعد قابل دقت است، 
یکی قبل از پیروزی انقاب اسامی که 
همراه انقابیون و در راســتای خط امام 
خمینی ؟هر؟ فعالیت داشــته و تاش 
کردند و این موضوع بر کســی پوشیده 
بعد شخصیت  نکته  افزود:  نیست.وی 
علمی این روحانی و اشــراف بر آیات و 
روایات و مســائل قرآنی است که باید 
گفت ایشان یک اســتاد علم و اخاق 
بودند.نماینده مردم اصفهان در مجلس 
یکی  کرد:  تصریح  اســامی  شــورای 
دیگر از نکات توجه به مسئله معرفتی 
و عرفانــی بود و در طــول عمر خود در 
راستای دعاها و ادعیه تاش گسترده ای 
کردند که مصداق آن را می توان برگزاری 

بیش از 60 ســال دعای کمیل در کل کشــور دانســت 
کــه بی نظیر بــود.وی با بیــان اینکه دعــای ابوحمزه و 
دعاهای ندبه ایشــان بی نظیر بود، گفت: روح معنویت 
و نورانیت قرآن و آیــات و روایات را با هدف تربیت نیرو 
و تربیــت کادر انجام دادند که این موضوع بســیار حائز 
اهمیت است.سالک ادامه داد: ایشــان 60 سال جوانان 
این مملکت به ویژه جوانــان اصفهان را هدایت کرده و 
بسیاری از جوانانی که در دامن گناه بودند با دعای کمیل 

ایشان همگی به سمت قرآن و روایات و اسام آمدند.
وی خاطرنشــان کرد: همچنین قدرت تبلیغ و ترویج از 
ایشان یک مبلغ اسام ناب ســاخت و در بحث احکام 
و اخاق و مســائل حاکمیتی مبلغ صادق و با اخاص 

اسام بود که این موضوع هم جای تقدیر دارد.
نماینده مــردم اصفهان در مجلس بیان 
کــرد: حجة االســام مظاهــری چهره 
خدوم اجتماعی داشت، یعنی به عنوان 
یک شخصیت روحانی به فکر مسائل 
اجتماعــی مــردم در ابعــاد مختلف، 
بیماری ها، فقرزدایی و محرومیت زدایی 
بــود و در راســتای تــاش بــرای این 
رســالت اجتماعی گام برمی داشت.وی 
دارالقرآن،  ایشان در  آثار وجودی  گفت: 
یتیم خانه و سازمان هایی که برای کمک 
به بیماران بــه وجــود آورد قابل تقدیر 
اســت، البته این اقدامات در راســتای 
کمک خیــران و پشــتیبانی مردمی که 
ایشان عاقه داشتند صورت گرفت. به 
ســالک با بیــان اینکه ایشــان فدایی 
حضرت امام ؟هر؟ و امام خامنه ای بود، 
افزود: در جلســه ای مقام معظم رهبری 
مظاهری صحبت  االسام  درباره حجة 

و از ایشان بسیار تعریف می کردند.
وی با بیان اینکه حجة االسام مظاهری 
چهره ای کم نظیر و بی نظیر در ســطح 
کشــور و ابعاد مختلف بــود، تصریح 
کرد: ایشان مصداق واقعی یک روحانی بود.نماینده مردم 
اصفهان در مجلس با بیان اینکه او روحیه کفرستیزی و 
ضد صهیونیستی داشت، اضافه کرد ایشان در شب های 
قــدس در دعــای ابوحمزه بــرای روز قــدس صحبت 
می کردند.وی گفت: اصفهان در حال خالی شدن از این 
گونه شخصیت ها است و این یک نگرانی برای اصفهان 

به حساب می آید.

مظاهری  حجة االسام 

اجتماعی  خدوم  چهره 

بــه  یعنــی  داشــت، 

عنوان یک شــخصیت 

فکــر  بــه  روحانــی 

اجتماعی مردم  مسائل 

مختلــف،  ابعــاد  در 

و  فقرزدایی  بیماری ها، 

و  بود  محرومیت زدایی 

برای  تاش  راستای  در 

اجتماعی  رسالت  این 

گام برمی داشت.
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ـوحمزه« ـ زمزمهماندگار»اب

حجة االسالم رحمت اله اروجی

 حجة االســام رحمت الــه اروجی؛ مدیرکل 

ســازمان تبلیغات اسامی اســتان اصفهان 

در رابطه با شــخصیت حجة االسام مهدی 

مظاهری گفت: حجة االســام شیخ مهدی 

واقعی  معنــای  بــه  مظاهری 

کلمــه مظهــر دعــا، محبت 

اهل  پیشــوای  اهل بیت؟مهع؟، 

ـخیر بودند.

وی افــزود: مظاهــری شــخصیتی بود 
که توفیق داشــت در تمام طول عمرش 
موفق به انجام وظیفه باشــد و همه اهل 
خیر و متدینــان، جامعه قرآنی و تبلیغی 
اخاص واال و پشتکار این ابرمرد را که 

می دیدند با وی همراهی می کردند.
اســامی  تبلیغات  ســازمان  مدیرکل 
استان اصفهان گفت: در کنار مباحث 
خیر و تبلیغی، پرداخت به امور ترویج 
و نشــر معارف قرآن کریم بود؛ ایشان 
قبل از انقاب بــه راه اندازی دارالقرآن 

در اصفهان و نقاط مختلف کشــور اقــدام کردند و در 
محله های محروم هم از شــخصیت این واعظ مشهور 

بهره برده می شد.

وی خاطرنشــان کرد: مظاهری برای پیــروزی انقاب 
اســامی وقت گذاشــته و جزو مبارزان زندان رفته بود 
که پس از انقاب اســامی نیز در عرصه های مختلف 
انقاب را همراهــی می کرد؛ روح معنویت و دعا در دو 
دهــه آخر عمــر و زمزمه های عارفانه او در کل کشــور 
زبانزد بود کــه باعث رونق مجالــس مختلف به ویژه 
مراســم دعای ابوحمزه ثمالی بود.اروجی بیان داشت: 

وی شــخصیتی بود که در زمان حیات جامعه اسامی 
از فیض وجــودش منتفع بودند و حــال در زمان وفات 
نیز همه کســانی که وی را می شــناختند آه جگرسوز 
دارنــد و در غیابش گریه می کنند و ایــن جمعیتی که 
حضور دارد داللت بر شــخصیت مخلــص وی دارد.
وی تصریــح کــرد: پیام همــه بزرگان 
مــا به خصــوص پیــام رهبــر معظم 
انقــاب موجــب تســکین آالم همه 
بود، به خصوص این کــه دیار اصفهان 
مفتخر شــد که رهبر معظــم انقاب 
فرمودند»زمزمه مناجات آقای مظاهری 
در دعای کمیل و دعای ابوحمزه در ماه 
رمضــان از مناجات ماندگار در شــهر 
عزیــز اصفهان بود«.مدیرکل ســازمان 
تبلیغات اســامی اســتان اصفهان در 
پایان ابراز داشت: بیان این نکته توسط 
رهبر معظم انقاب باعث افتخار دیار 
اصفهان اســت و این عزیــز به معنای 
حقیقــی کلمه بــرای اصفهــان عزیز 

عزت آفرین بود.

م  ســا ال حجة ا
مظاهری  مظاهــری 
انقاب  پیروزی  برای 
اسامی وقت گذاشته 
زندان  مبارزان  جزو  و 
رفتــه بود کــه پس از 
اســامی  انقــاب 
نیــز در عرصه هــای 
را  انقاب  مختلــف 

همراهی می کرد.
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فعالیت های سیاسی

اسناد ذیل،بخش محدودی از اسناد ساواک مندرج در پرونده 
حجة االسام شیخ مهدی مظاهری است.

بزرگ مردی که عمر پر بار خود را صرف مبارزه با رژیم ســتم 
شاهی نمود و در دشوارترین شرایط، به آگاه سازی نسل جوان 
پرداخت و لحظه ای نیاسود و در تمامی صحنه های نهضت 

امام خمینی و انقاب اسامی 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 کامی و اصولی می دانستند، بلکه در کنار این 
همه ، توجــه و نگاهی هم به تحوالت اجتماعی و سیاســی 
داشته و در کنار مردم در بزنگاه 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 1338 مرحوم شیخ مهدی 
مظاهــری جزو معــدود روحانیون اصفهان بوده کــه در دایره 

اطاعاتی ساواک قرار گرفت. 
با شــروع قیام حضرت امام ؟هر؟ در سال 1342 گمشده 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 جرات 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 ایران برای استقبال از امام آماده 
شده بودند که با بسته شدن فرودگاه مهرآباد و به تعویق افتادن 
ورود حضرت امام؟هر؟  حجة االســام شیخ مهدی مظاهری 
به همراه 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 همراه شد. این حمایت موجب آن گشت که در 
سال 1342 دستگیر و به زندان افتاد. پس از آزادی تا سال 135۷ 
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 : ۷/62-3۹
به : سرپرستی شهربانی های استان قم                           

تاریخ : 3۹/1/14
]موضوع:[ آقای مهدی مظاهری فرزند محمد حســین شماره 

شناسنامه 34۷16 اصفهان

     خواهشــمند است دســتور فرمایید هر گونه سابقه سیاسی 
و غیر سیاســی از نامبرده باال در آن شــهربانی موجود اســت 

خاصه ای از آن را به این سازمان اعام نمایند.
رئیس سازمان اطاعات و امنیت استان دهم – احمد واثقی

بایگانی شود 3۹/1/14
3۹/1/14 

گزارش

     محترما به عرض می رســاند شــخصی به نام شــیخ مهدی 
مظاهری معمم که بــرای روضه خوانی از اصفهان به نجف آباد 
میرفته در این چند روزه مردم را علیه تاسیس سینما در نجف آباد 
تحریک نموده و دســتور داده به هر نحوی شــده نگذارید در 
این شهر ســینما تاسیس شــود. ضمنا در بین گفته های خود 
جماتی زننده و گوشه دار میزد و ضمن تحریم روزنامه کیهان 
به مردم تاکید می کــرد که نگذارند زن های آن ها بدون چادر از 
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منــزل بیرون آیند به طوری که شــایع بود در چند روزی که این 
شخص در نجف آباد منبر می رفته تحریکاتی نموده که ممکن 

است منجر به پیش آمدهایی در این شهرستان گردد.
بخش 1

به ژاندارمری گفته ام و شهربانی 3/14/
انفرادی این شخص 3/14

بایگانی شود. رضوی
514
 

تاریخ : 42/6/۷ از : ساواک اصفهان 
شماره : ۷/2858-42 به : ریاست شهربانی استان دهم 

]موضوع :[ شیخ مهدی مظاهری

     نامبرده باال در تاریخ 42/6/6 خود را به این ســازمان معرفی 
نموده است.

رئیس سازمان اطاعات و امنیت استان دهم – محمود صدقی

رضوی
    آقــای مظاهری منبر رفت در مورد آقایان حکیم، گلپایگانی، 
خوانســاری، شریعتمداری و میانی و خمینی صحبت زیاد و 
رشته سخن را کشــید در مورد مراجع تقلید و گذشته که آقای 
آیت الله  عامه مجلسی و آیت الله  عامه حلی و بحرالعلوم که 
چندین سال زحمت کشــیدند و رابطه مستقیم یا غیرمستقیم 
با امام زمان داشتند اما یك نفر خانم باز و عرق خور که مثًا در 
آبشار به سامتی پدرش شیشه را باال می کند و از طرفی با زنها 
رقص و دانس می رود ادعا می کند من امام زمان را دیده ام آقا چرا 
این حرفها را می زنید؟ این حرفها حق امام و مرجع تقلید است. 
یعنی چه؟ ســپس گفت آقایان زیاد متأثر و متأســف نباشید، 
دعای شــما دیر یا زود اثری دارد. خداوند دیرگیر و ســخت گیر 
است. همین طوری که تاریخ گذشته از هارونها و ابوالجهل ها 
و منصور دوانیقی حکایت می کنــد، تاریخ امروز آینده هم از 
امروز حکایــت خواهد کرد. پیغمبر اســام در اغلب جنگها 

کشــته می داد و شکست می خورد اما می دانســت پیروزی با 
حق است. من و شما هم می دانیم پیروزی با ماست و بیایید و 
متوسل شوید به امام زمان و بخواهید فرزندش را از زندان آزاد و 

این غائله را به سود مسلمین خاتمه دهد.

برابر با اصل است 42/5/۹ 
بایگانی شود تا دستور برسد. رضوی 

یك نسخه رونوشت برداشته شد. 
خاصه اظهارات آقای مظاهری دیشــب در ساعت 2030 روز 
42/5/۹ در مســجد جوبشاه طی 5ـ  1054ـ  1ـ  5ـ  42/5/۹ از 

شهربانی رسیده است.
اصل در انفرادی ابوالفضل معزی 

42/5/12

تاریخ : 43/3/2
موضوع : جلسه روحانیون افراطی

     دیروز ظهر )43/3/2( در منزل حاج آقا مرتضی ابطحی افراد 
زیر جلسه داشته و تصمیم گرفته اند هر یک روی منابر جریان 
15 خرداد سال 42 را برای مردم تشریح و در پایان منبر موضوع 

عزای ملی را مطرح نمایند.
1 - مصطفی ابطحی 2 - سید جمال صهری سدهی 3 – حاج 
آقا احمد درب امامی 4 – شــیخ مهــدی مظاهری 5 – منوچهر 
منصــورزاده 6 – ابوالفضل معزی ۷ – حاج آقا مرتضی ابطحی 

8 – جزایری ۹ – حاج آقای خادمی 10 – فیروزیان )رهبر، داماد(
مجالســی که از منابر آن می خواهند استفاده کنند به قرار زیر 

است : 
1 – منزل حاج غامعلی ادیب واقع در ایســتگاه بخش 3 شغل 
بلوز فــروش 2 – منزل بنکــدار مقابل باغ همایــون 3 – منزل 
عمومیان چهارســوق 4 – الهیجی معروف به گاوبندان بخش 
یک 5 – ســرای مخلص بازار 6 – بنگاه میوه فروشــی حقیقت 

بخش 3 فلکه میدان قدیم.
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با شروع قیام حضرت 
در ســال  ؟هر؟  امــام 
1342 گمشــده خود 
ایشــان  را در وجــود 
زمانــی  در  و  یافــت 
که بــردن نام خمینی 
از نظر دســتگاه شاه 
جرم نابخشــودنی به 
حساب می آمد و در 
خاطر  به  جایی  هیچ 
العاده  فــوق  اختناق 
نداشت  جرات  کسی 
خمینی  امام  از  نامی 
به عنوان مرجع تقلید 
منابر  ســر  بــر  ببرد 

فریاد می کرد.

در انفرادی شیخ مهدی مظاهری بایگانی شود.
 

تاریخ : 43/3/1۹ از :ساواک اصفهان 
/10/۷06-43  : شماره  به : مدیریت کل اداره سوم 

هـ
موضوع : مهدی مظاهری

عطف : 312/10۷14 – 43/3/4

     نامبرده باال از روحانیون افراطی اصفهان است که اغلب 
روی منبر کنایات تحریک آمیزی علیه مقررات و همچنین 
مقامات کشــور ایراد کــرده کــه برابر محتویــات پرونده 

خاصه ای از اظهارات او به شرح زیر اعام می گردد.

1- گزارش مأمورین حاکی است که نامبرده 
درتاریــخ 42/3/13 در نجف آباد روی منبر 
ضمن تحریم روزنامه کیهــان مردم را علیه 
تأســیس ســینما در این شهرستان تحریک 

کرده است.
2- مأمورین گزارش داده اند که این شخص 
در تاریــخ 42/4/12 در مســجد ســرتیپ 
اصفهــان بــه روحانیونــی کــه از آیت الله 
خمینی پشــتیبانی نکرده انــد حمله نموده 
و ایــن موضوع باعــث ناراحتی عــده ای از 

روحانیون گردیده است.
3- در تاریــخ 42/5/۹ ضمن صحبت های 
کنایه آمیزی روی منبر گفته اســت یک نفر 
عرق خور و خانم باز که به ســامتی پدرش 
شیشــه را باال می کشــد و از طرفی با زن ها 
رقص می کند ادعا می نماید من امام زمان را 
دیده ام و بعد گفته است که چرا این حرف ها 
را می زنیــد 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.

4- برابر گزارش مأمورین در تاریخ 42/5/16 
در کاروانسرای بیدلی روی منبر اظهار داشته است حکومتی 
که زندان و شکنجه نداشــته باشد نمی تواند زندگی خود را 
ادامه دهد مملکتی که تنبیه و توبیخ و کند و زنجیر و اعدام 
نداشــته باشد محکوم به مرگ اســت مملکت اسامی که 
احکام قرآن مانند قطع کردن دســت سنگســار و قتل در آن 
اجرا نشود تحت تســلط بیگانگان است مملکت اسامی 

کــه جامعه روحانیــت را تحت شــکنجه و آزار قرار دهد و 
تهمت  هــای ناروا به مراجع تقلید نســبت دهد حکومتش 
غیرقانونی اســت و در خاتمه گفتارش خطاب به مردم گفته 
اســت من برای پیر و جوان شــما آینده بــد و خطرناکی را 

پیش بینی می کنم.

تاریخ : 51/12/2 از : اداره کل سوم 
شماره : 312/12361 به : ریاست ساواک استان اصفهان 

موضوع : مهدی مظاهری صالحی
عطف : 10/12۷81هـ - 51/11/1۹

     بــا توجــه به این کــه نامبرده بــاال از هر 
فرصتی برای اظهار مطالب خاف و جلب 
متعصبیــن مذهبی اســتفاده خواهد نمود 
خواهشــمند است دســتور فرمایید وسیله 
منابــع و امکانــات موجود اعمــال و رفتار 
مشــارالیه را تحــت مراقبت قــرار داده و از 
مطالب خاف مطروحه توســط مشــارالیه 
روی منابــر و در مجالــس مذهبی آگاهی 
حاصل و نتیجه را مســتمرا به این اداره کل 

اعام نمایند.
مدیر کل اداره سوم - مقدم

در کمال وقت و هوشیاری اقدام شود. 12/5 
]تقوی ریاست ساواک اصفهان[

آقای حکاک
به همکاران دستور مراقبت داده شد.

 
گزارش

     به عرض می رسد :
هنــگام  مظاهــری  مهــدی  شــیخ  از   -1
بــه  آریامهــر  تشــریف فرمائی شاهنشــاه 
اصفهــان دعــوت شــده بــود کــه در هتل 
شاه عباس شرفیاب شــود ولی از حضور در 
هتل خودداری کرده اســت. مراتب همــان موقع به نامبرده 

تذکر داده شد و از رفتن وی به مکه جلوگیری به عمل آمد.
2-سابقه مضره دیگری در ســال های اخیر از وی به دست 

نیامده است.
3- چنانچه نظر آن جناب موافق باشــد تلگراف پیوســت 

امضاء فرمایند.
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حکاک 1352/12/20

محترمًا به عرض می رسد. حاجی خانی 12/20
بسمه تعالی شانه

تحصن روحانیون اصفهان
    به منظور اعتراض نسبت به حمات و کشتارهای وحشیانه 
مردم مسلمان و آزادیخواه ملت ایران در تهران و سراسر کشور 
به دست عمال دولت متجاوز و غیر قانونی بختیار که هدفی 
جز خدمت به استعمار و سرکوبی جنبش قانونی ملت ایران 
ندارد همچنین اعتراض نســبت به بهانه جویی ها غیر موجه 
و مغرضانه در مورد تشــریف فرمایی رهبــر دینی و ملی قائد 
عظیم الشان حضرت آیت الله العظمی الخمینی ایده تعالی 
که مردم با بی صبری در انتظار ورود ایشان هستند، روحانیون 
اصفهان ضمن ابراز انزجار از اینگونه اقدامات غیر انســانی 
با اعام همبســتگی با روحانیون متحصن در مسجد اعظم 
قم و مســجد دانشگاه تهران و ســایر روحانیون کشور و تمام 
اقشــار ملت از تاریخ اول ربیع االول در مسجد سید اصفهان 

متحصن گردیدند.

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 
– فخرالدین کلباسی – ســید ابوالفضل جزایری – مهدی فقیه 
ایمانی – علی قدیری مدرســی – ســید محمد احمدی – دکتر 
سید جمال الدین موسوی – سید علی جزایری – سید ابراهیم 
احمــدی – مجتبی صادقی – علــی صادقی – مرتضی ابطحی 
–حاج ســید کمال الدین فقیه ایمانی – ســید جواد ابطحی – 
یدالله رحیمیان – حاج شــیخ غامحسین تسلیمی – محمد 
حسن رحیمیان – ســید ابوالفضل مکی – مهدی اژه ای – سید 
محمد بهشتی – حســین ابطحی – سید عبدالله طباطبایی – 
باقر نبوی – غا مرضا عطائی – محمد قاسم عطائی – غامرضا 
فیروزیان – محمد تقی رهبر – ابراهیم ابن یمین – سید محمد 
مروج – ســید مصطفی ابطحی – سعید شریفی – سید عباس 
فقیه احمد آبادی – ســید حیدر حســینی – حاج سید محمد 
عامه – 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 ابراهیمی – ســید 
مجتبــی میر دامــادی – مصطفی اشــرف زاده – ســید مهدی 
روضاتی – ســید مهدی شــفقی – شــیخ جعفــر بروجردی – 

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 مایی – ســید حجت موحد ابطحی – سید حسین 
حســینی )محمد علی( – حاج ســید ضیاء الدین عامه – 
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 ســده ای – 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 علی اکبر اژه ای – رمضانعلی جان نثاری 
– ســید محمد جواد میردامادی – شیخ محمد علی کرمانی 
– ســید محمد هرندی – 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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حجة االسالم والمسلمین حاج شیخ مهدی مظاهری، 
عالمی عامل، مجاهدی خســتگی ناپذیر و شــخصیتی 
خــدوم بودند کــه در عرصه هــای مختلف، در گوشــه وکنار 
شــهر و استان ما و برخی اســتان های دیگر، آثار و خدمات 
ایشــان مشهود اســت و در این جهت باقیات الصالحات 

برای خودشان به جا گذاشته اند.
اوال ارتحال ایشان ضایعه ای برای حوزه ی علمیه ی اصفهان 
و همه ی دلســوزان و چهره های خدوم شــهر و اســتان و کشور 
ماســت. ثانیا مرحوم حاج آقا مهدی مظاهری بقیه السلف 
صاحب نفسان اصفهان بودند. ایشان احیاکننده ی سنت 
سلف صالح در رازونیاز و مناجات و ارتباط با خداوند سبحان 
و معنویــت و اهل بیــت؟مهع؟ بودند. هنوز مناجات ســحرگاه 
ایشان در شب های جمعه در تخت فوالد اصفهان، در گوش 
مردم اصفهان طنین انداز است. سال های سال، شب های 
جمعــه در زمســتان و تابســتان و در دل شــب، در نیمه هــای 
شــب، نفس قدســی ایشــان، ضمیر مردم را متوجه خداوند 
سبحان می کرد و نفس گرم ایشان روح ایمان و معنویت را در 

کالبد دارالمؤمنین اصفهان می دمید.
در شــب های ماه های رمضان هر سال، دعای ابوحمزه ی 
ثمالی را ایشــان در اصفهان رونق می بخشــید و جلســات 
چندهزارنفــره را دور هــم جمــع می کرد. به گونه ای می شــود 

شریک کارهای خیر مردم اصفهان
گفتاری از حجة االسالم والمسلمین علیرضا باطنی

جانشین مدیریت حوزه ی علمیه ی اصفهان

گفــت که ایــن، یــک کار منحصربه فرد بود کــه در اصفهان 
انجــام می شــد. شــاید بنــای خیــری در اصفهــان نتوانید 
پیدا کنید که ایشــان در تأســیس یا ادامه ی حیات و رونق 
آن مجموعــه، نقــش نداشــته باشــد. ایشــان همچنین از 
خدمتگزاران بزرگ به قرآن بود؛ مؤسسات و مراکز مختلف 
قرآنی ایجاد کرد و عده ی زیادی از نونهاالن تا کهن ساالن با 
همت ایشان سر سفره ی قرآن نشستند و اقشار مختلف 
جامعه در جلســات و برنامه های ایشــان حضور داشــتند. 
ایشــان خطیبی توانمند بــود و به آنچه می گفــت، اعتقاد 

داشت و عمل می کرد.

دعای کمیل و محل ارتباط گیری انقابیون

پیــش از انقــالب، کــه واقعــا خفقــان شــدیدی بــر جامعــه 
حاکم بود و هرجا چند نفر دور هم جمع می شــدند، مراکز 
امنیتی نظام ستم شاهی و ساواک و دستگاه های وابسته 
حساس می شدند، یکی از شیوه های مرحوم مظاهری که 
ــر بود، این  ابــداع کــرده و در پیش گرفته بودند که بســیار مؤث
بــود کــه مراســم دعای کمیــل را محلــی بــرای ارتباط گیری 
انقالبیــون باهم قرار داده بودند. آن موقع که جوانان انقالبی 
و پرشور باید محفلی می داشتند و دور هم جمع می شدند 
و ارتباطشــان برقرار می شد، جلســات دعای کمیل ایشان 
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یکــی از شــیوه های 
مظاهــری  مرحــوم 
در  و  کــرده  ابداع  که 
بودنداین  گرفته  پیش 
بود که مراســم دعای 
محلــی  را  کمیــل 
ارتباط گیــری  بــرای 
انقابیــون باهم قرار 

داده بودند.

که نیمه شب در تخت فوالد اصفهان برگزار می شد، پاتوق 
خوب و مؤثری در شــکل گیری تجمعات و اعتراضات بود 
و برنامه ریــزی تحصن هــا آنجــا انجــام می گرفــت. در آنجا 
همچنیــن خدمــت به خانــواده ی برخــی متحصنین که 
افــراد ضعیفی بودند و باید به معیشــت ایشــان رســیدگی 
در  انقالبــی  حرکــت  ایــن  و  می گرفــت  صــورت  می شــد، 

جلسات ایشان دنبال می شد.

بانی خیر برای حل مشکات و کمبودهای مردم

بعــد از انقــالب هــم منبرهــا و جلســات ایشــان از مراکــز 
مهمی بــود که بــه محلی برای پشــتیبانی 
نفــس  بــا  می شــد.  تبدیــل  رزمنــدگان  از 
زیــادی  کمک هــای  خیریــن  ایشــان،  گــرم 
می کردنــد و کاروان های زیــادی برای کمک 
به جبهه و وســایل مورد نیاز جمع آوری و به 
مناطق مختلف عملیاتی ارسال می شد. 
گاهی در جلســات دعا، برخی از روحانیون 
داشــتند،  نقــش  جنــگ  و  جبهــه  در  کــه 
حضور پیدا می کردند و مناطق عملیاتی را 
توضیح می دادند و مسائل چند عملیات 

مختلف را تشریح می کردند.
به هرحــال ایــن جلســات، بســتری بــود که 
چندمنظوره اســتفاده می شــد. همچنین 
گاهی مساجدی بود که نیاز به تکمیل بنا 
داشــت یــا در منطقه ای الزم بــود یک بنای 

خیــر احداث شــود. همین که ایشــان چند جملــه در این 
ارتبــاط صحبــت می کردنــد، حقیقتا دل هــا معطوف به 
مطلــب می شــد و خیرین اعالم آمادگــی می کردند و آن کار 

خیر و عمل صالح در همان جلسات انجام می شد.

شکرگزاری، راز توفیق مرحوم مظاهری  

ایشــان در ســال ۱۳۸۹ به عنــوان چهــره ی مانــدگار تبلیــغ 
اصفهــان، مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد. علتــش هم ایــن بود 
کــه ایشــان وقتی برای جلســات دعــوت می شــدند، نگاه 
نمی کردند که این جلسه چند نفر مخاطب دارد یا در کدام 
منطقــه ی جغرافیایــی قرار دارد. ایشــان تــا آنجایی که توان 
داشــتند، در جای جای شهر اصفهان و شهرهای پیرامون 
اصفهان کوتاهی نمی کردند. دعوت ها را رد نمی کردند و در 

آن ها حضور پیدا می کردند.
به هرحال وقتی خداوند به کســی نطق روان، اشــک چشــم 
نفــس گــرم عنایــت می کنــد و او از ایــن عنایت هــا در ایــن 
مسیر معنوی و تأثیرگذار استفاده می کند، خداوند متعال 
هم به خاطر شــکرگزاری از نعمت خــودش، این توفیقات را 

روزافزون می کند. ایشان می توانست در حوزه بماند و مدرس 
خوبی باشــد؛ می توانست بماند و یک شخصیت علمی 
دارای نام ونشــان بشــود، ولــی از کارکردهــای حــوزه، تبلیــغ را 
انتخاب کرد، چون می دید که جامعه نیاز به انذار و هدایت 
و ارشاد دارد و کرسی وعظ، نیاز فراگیر اقشار مختلف جامعه 

است؛ همان چیزی که امروز مشاهده می کنید.
نیــاز امــروز به مراتــب بیشــتر از گذشــته اســت. مســیرهای 
و  نوجوانــان  راه  ســر  مختلفــی  دســتگاه های  و  انحرافــی 
تــا آن هــا را از دیــن، آموزه هــای  جوانــان دام پهــن کرده انــد 
اســالمی، اهل بیــت؟ع؟ و نظام اســالمی جدا کننــد. باید 
ماننــد ایــن عزیــز ســفرکرده بــا مطالعــه در 
بــه روز بزنیــم،  منبــر حاضــر شــویم؛ حــرف 
مخاطب شناســی داشــته باشیم و منبر ما 
سرشــار از آیــات قــرآن و روایــات و ذکر خدای 
سبحان و حضرات معصومین؟مهع؟ باشد. 
وقتی فردی مانند ایشان »یا اهلل« می گفت، 
در  و  می شــد  جــاری  اشــک ها  بی اختیــار 
همان شــرایط، ایشــان نکات پندآموز قرآنی 
و روایــی و درس هــای زندگی دینی را به مردم 

یاد می دادند.
یادم اســت زمانی یک مؤمن افتخار می کرد 
و جلســات  مراســم  کــه شــصت ســال در 
دعــای ایشــان، بــه مــردم چــای داده اســت. 
فقط شــصت ســال ایــن فرد خدمــت کرده 
بود. جلسات ایشــان بیش از شصت سال 

استمرار داشت. به هرحال این ها پیشینه ی ما هستند.

در کنار شهدا...

درســت اســت کــه ایشــان دنبــال نام ونشــان نبــود، امــا در 
اصفهان شــاید کمتر کســی را می توان پیدا کرد که ایشــان 
را نشناســد و در جلســات دعــا یا منبر ایشــان حضور پیدا 
نکرده باشــد. ایشــان یک عزت خدادادی داشــتند. وقتی 
فردی این نگاه و رسالت را به دوش می گیرد و رنگ خدایی 
بــه کارش می زنــد، خداونــد او را در چشــم مردم بــزرگ و عزیز 
می کند. این اصل مطلب اســت، اما به هرحال ایشــان در 
عرصه هــای مختلــف، همــواره اســتوانه ای در حمایــت از 
نظام اسالمی بود. جلسات ایشان، جلسات انقالب بود. 
جلســات ایشــان، جلســات نهضت حضــرت امام ؟هر؟ 
و ســپس نظام اســالمی بود. بســیار بــه امام و مقــام معظم 
رهبری ارادت و عالقه داشتند. به شهدا خیلی عالقه مند 
بودند و دلشــان می خواســت در کنار شــهدایی که سال ها 
در گلســتان شــهدای اصفهان، در میان آن ها راز و نیاز کرده 

بودند، آرام بگیرند.
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»کانوا قلیاًل من اللیل ما یهجعون* و بالسحار هم 
یستغفرون« )ذاریات، 18(

را  شــب  از  اندکــی  )پرهیــزکاران(  آنــان 
می خوابیدنــد)و بیشــتر آن را بــه عبــادت 
و بندگــی می گذراندنــد( و ســحرگاهان از 

خدا طلب آمرزش می کردند.
ـــدی  ـ ـ مهـ ــیخ  شـ ــاج  حـ ــالم  حجـة االسـ
بســیار  چهره هــای  از  یکــی  مظاهــری 
محبــوب و دوســت داشــتنی و پرنفــوذ در 
بیــن مردم اصفهــان بود و ایــن محبوبیت 
و جایــگاه اجتماعــی بــه خصایــص ایــن 

روحانی مردمی مربوط می شود.
خیریــه  مؤسســات  پایه گــذار  ایشــان  اوال 
کــدام  هــر  کــه  بــود  اصفهــان  در  بســیاری 
از  کــه  دارد  پوشــش  تحــت  را  نفــر  هــزاران 
انجمــن خیریــه  از:  آنهــا عبارتنــد  جملــه 

انجمــن  و  نابینایــان(  بــه  خدمــت  ابابصیر)جهــت 
جهــت  زمــان؟جع؟  امــام  مــددکاری 
و  محرومیــن  و  ایتــام  بــه  خدمتگــزاری 
مســتمندان و یــا دیگر مؤسســات علمی 
و فرهنگی مانند تشــکیل دانشگاه علوم 
و معــارف قــرآن در اصفهــان و بــه همیــن 
ســبب هــم ســال ها پیــش در دوره وزارت 
آقــای احمــد مســجد جامعــی در وزارت 
ارشــاد از زمــره خادمــان قرآن معرفی شــده 

بود.
منحصــر  ایشــان  خدمتگــزاری  بحــث 
بی بضاعت هــا  و  محرومیــن  و  ایتــام  بــه 
نبــود، در زمان جبهه و جنگ، بیشــترین 
اصفهــان  در  جبهــه  مردمــی  تــدارکات 
بــه همــت وی و بــا توجــه بــه مجالــس و 
منابــری که بــا جمعیت های کثیــر برگزار 

فیض سحری
گفتاری از مرتضی نجفی قدسی

  مدیر دارالقرآن عامه طباطبایی 

و  جبهــه  زمــان  در 
بیشــترین  جنــگ، 
مردمــی  تــدارکات 
به  اصفهان  در  جبهه 
همــت وی و با توجه 
منابری  و  مجالس  به 
که بــا جمعیت های 
کثیر برگزار می شــد، 

شکل می گرفت.
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می شــد، شکل می گرفت و آنان هر نیازی داشتند کافی 
بــود بــه اطــالع ایشــان برســانند و ایشــان در یــك جلســه  

مردمــی تمام آن آذوقه و تدارکات را فراهم می کرد.
اما محبوبیت ایشان و اثر کالمش در بین مردم اصفهان 
بــرای چه بود؟! این ســوال مهمی اســت و محور ســخن 
و معرفــی شــخصیت  مرحــوم حجة االســالم مظاهری در 
همین مطلب اســت که در پیــام رهبری معظم انقالب 

هم به آن اشــاره شده است.

بیــن  در  نیایــش  و  دعــا  روح  احیاگــر  مظاهــری  مرحــوم 
نوجوانــان، جوانــان و عامه مــردم اصفهان 
بــود. در قبــل از انقــالب که دعــای کمیل 
هنــوز در بســیاری از شــهرها اصــال مطرح 
و  گــرم  بســیار  جلســات  ایشــان  نبــود، 
هــم  ایشــان  ســنت  و  داشــت  پرشــوری 
در دعــا  خوانــی ایــن بــود کــه زمــان ســحر 
غالــب  یعنــی  می کردنــد،  انتخــاب  را 
نیمــه  در  ایشــان  دعاخوانــی  برنامه هــای 
به طــول  صبــح  اذان  تــا  و  بــود  شــب  دوم 

می انجامید.
در شب های ماه مبارك رمضان، هر شب 
قرائــت  را  ثمالــی  ابوحمــزه  دعــای  تمــام 
نغمه هــای  بــا  اصفهــان  مــردم  و  می کــرد 
عاشــقانه دعا خوانی ایشــان عشق و صفا 

می کردند.
آقــای  بــه  کــه  الطافــی  از  یکــی  خداونــد 
بــود  بــود، صــدای خــوش  مظاهــری داده 
و مــردم از صــدای دعا خوانــی  ایشــان چــه 
دعــای کمیــل، دعــای ندبــه و یــا دعــای 
زیــارات و دعاهــای مأثــوره  یــا  و  ابوحمــزه 

لذت می بردند.
بنده حقیر از کودکی عالقمند شرکت در 

مجالــس دعا خوانی مرحوم حجة االســالم والمســلمین 
مظاهــری بــودم و تــا وقتــی کــه در اصفهــان بــودم حضور 
ایــن  در  و  می دانســتم  مغتنــم  را  ایشــان  مجالــس  در 
ســال هایی کــه در اصفهان نبودم هم ســعی می کردم در 
مــاه مبــارك رمضان یك شــب به عشــق دعــای ابوحمزه 

ایشان به اصفهان بروم.
شــاید تعجــب کنیــد یك جمعیــت چند هــزار نفری در 
دل شــب در مســجد ســید و یا مســجد جامع اصفهان 
بــرای اســتماع دعــای ابوحمزه که توســط حجة االســالم 
مظاهــری قرائت می شــد، هرشــب اجتمــاع می کردند و 
جناب حجة االســالم قرائتی نیز معموال سالی یك شب 

می آمدند و بارها از ایشــان شــنیدم که بــه مردم اصفهان 
می گفتنــد، قدر جلســه تان را بدانید، چنین جلســه ای 

با این روح و صفا در هیچ شــهری نیست!
یکــی از لــوازم شــخصیت  انســان اگــر بخواهــد متقــی و 
پرهیزکار باشــد و با خدایش عشقبازی کند، آشناشدن 
بــا روح دعــا و نیایــش اســت و فطــرت انســان ایــن معنــا 
ایــن  بــه  آنکــه  عــوض  مــا  متأســفانه  ولــی  می طلبــد  را 
نیــاز روحــی بــا مراجعــه بــه مفاتیــح و یــا دعاهــای امــام 
ســجاد؟ع؟ و دیگــر ائمــه؟مهع؟ برویــم، به ســراغ عرفانهای 
کاذب شــرقی و غربی می رویم که جز سراب چیز دیگری 
نیســت و جز ضاللــت و گمراهی نصیب 

دیگری ندارد.

ایــن  آقــا مهــدی مظاهــری  مرحــوم حــاج 
نیاز بشــری را خوب شــناخته بود و قاطبه 
مــردم اصفهــان از مجالــس دعــا و نیایــش 
ایشــان بهره منــد بودنــد و لــذا در اصفهان 
هم اکنــون دعاخوانــی در بیــن هیأت هــا و 
دارد  رواج  بســیار  مســاجد  و  حســینیه ها 
و اینهــا بــه نفــس گــرم مرحوم حاج شــیخ 
مهــدی مظاهــری اســت و البتــه در یــك 
دورانــی هم که اســتاد پــرورش در اصفهان 
همــراه  مهــم  ایــن  در  ایشــان  بــا  بودنــد 
پــرورش  اکبــر  ســیدعلی  آقــای  و  بودنــد 
نیــز گاهــی در مجالــس دعــا و نیایــش بــا 
در  بــود.  همنــوا  مظاهــری  حجة االســالم 
قــرآن کریــم می فرماید:»قــل مــا یعبوابكــم 
یعنــی   )77 ـ  )فرقــان  لوالدعاؤكــم«  ربــی 
اگــر دعــای شــما نبــود، پــروردگار به شــما 
توجهــی نمی کــرد! پــس بنابــر ایــن انســان 
بایــد بــرای جلــب توجه پروردگار و کســب 
اســتعانت از او کــه قــادر مطلــق اســت و 
برانجــام هــر کاری تواناســت، با دعا خوانــدن از او طلب 
مغفرت کند و رابطه اش را با خدا اصالح نماید و ســعی 
کنــد همــه شــب را نخوابــد و ســحرگاهان بیدار باشــد و 
از فیوضــات ســحری کــه بــه اولیــاء خــدا داده می شــود، 
بهره منــد گــردد که قــرآن کریم بارها بر این رمز گشــایش در 
زندگی اشــاره دارد و حافظ لسان الغیب نیز گفته است:

این گنج ســعادت كه خدا داد به حافظ          
از یمن دعای شــب و فیض سحری بود

مظاهــری  مرحــوم 
دعــا  روح  احیاگــر 
بیــن  در  نیایــش  و 
و  نوجوانــان، جوانان 
اصفهان  مــردم  عامه 
بود. در قبل از انقاب 
کــه دعــای کمیــل 
هنوز در بســیاری از 
شــهرها اصًا مطرح 
جلسات  ایشان  نبود، 
بسیار گرم و پرشوری 

داشت.



صاصی  
خت

مه ا
ژه نا

ـــ
وی

سلمین         
والم

جةاالسالم 
ح

ی مظاهری
خ مهد

شی
حاج 

ـتـان                        
زمـس

  

13
96

مبلغݤݤ خوݤݤبݤݤ دݤݤینݤݤ خدݤݤاݤݤ

42

اگر پرسیده شــود که مهم ترین وظیفه روحانیت چیست 
در یک کالم باید پاســخ داد: تبلیغ دین.حال پرســیده می 
شود که اگر چنین است پس چرا تقریبا تمامی وقت حوزه 
های علمیه صرف خوانش و فهم »فقه« می شود. جواب 
آن است که شیوه تدریس حوزه های علمیه شیعه، برای 

تربیــت مجتهــد و مالســت. ایــن دروس از 
ابتــدا طــوری تدویــن شــده اند کــه خروجی 
آنهــا دانشــمند دینی باشــد؛  اما به راســتی 
مگــر قــرار اســت کــه چنــد درصــد از ورودی 

های حوزه، مال و فقیه مسلم شوند.
 یــا به عبــارت دیگر در دانشــگاه قرار اســت 
چند نفر از کســانی که وارد دوره کارشناســی 
مــی شــوند در پایــان دکتــری گرفته و اســتاد 
دانشــگاه شــوند. دکتری گرفتــن به معنای 
اهــل نظــر بــودن و نظریــه پرداز شــدن اســت 
حــال آنکه مگر چه تعــداد نظریه پرداز در هر 
زمینــه می توان داشــت. ماجــرای حوزه هم 
چنین چیزی است اگر چه مجتهدپروری 
و تربیت عالم دینی از اهداف حوزه علمیه 

است؛ اما در نهایت کار روحانی، تبلیغ دین اسالم است و 
این که روحانیت پیوســته لباس خاص خود را می پوشد 
به این علت است که او همواره در حین کار است و کارش 

تبلیغ اسالم است.
 کاری کــه شــب و روز نــدارد. وقــت خــاص نــدارد و از این رو 
اســت که آنها همیشــه لبــاس کار خــود را می پوشــند.اگر 
گفته شود در دهه های پیشین دین مردم اصفهان مدیون 
چنــد نفــر بــوده اســت، حــرف گزافــی گفته نشــده اســت. 
روحانیونــی گرانقــدری کــه در میــان مــردم بــوده اند. شــاید 
صاحب برترین دروس حوزه علمیه نبودند؛ اما در این بین 

ماموریت دیگری را برای خود در پیش گرفتند.
 آیــت اهلل ســید حســن فقیه امامــی، آیت اهلل ســید کمال 
فقیــه ایمانــی، آیت اهلل ســید ابوالحســن شــمس آبــادی و 
حجة االســالم مهدی مظاهری از این دسته افراد هستند.
ایــن بزرگــواران بــه معنــای واقعــی کلمــه بــه تبلیــغ دیــن 
شــتافتند و عمــر خــود را در ایــن راه صــرف کردنــد. اساســا 
روحانیــت ســنتی شــهر اصفهــان در دو جبهــه بــه ترویــج 
دیــن خدا مــی پرداخت.در یــک جبهه که به صــورت غیر 
مستقیم یادخدا را زنده نگه می داشت به این ترتیب که با 

مظاهــری  مرحــوم   
عــاوه بــر تعظیــم 
مــورد  کــه  شــعائر 
علمای  جمیع  تاکید 
دیــن در اصفهان بود 
بــه محافــل دعــا و 
پروردگار  با  صحبت 

هم رونقی ویژه داد

انجــام امور عام المنفعه و حمایت از خیریه ها و صندوق 
های قرض الحســنه به کمک مردم می شــتافتند و گره از 

کار خلق می گشودند.
 این دقیقا همان وجه از فعالیت های ایشــان بود که برای 
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 
شــهر مســتحکم تر می گشــت.جبهه دوم دقیقا در نقطه 
مقابل، صورتی کامال دینی داشــت و به صورت مســتقیم 
علمــا بــه ترویج دیــن می پرداختنــد. روحانیت شــیعه در 
اصفهان همواره بر سه ضلع اساسی ترویج تشیع پافشاری 
داشــتند. ســه ضلعی که تعظیم شــعائر نامیده می شد. 
یــک ضلــع تعظیــم شــعائر،مقوله والیت و 
غدیر بود که در رأس قرار داشت. ضلع دوم، 
عاشــورا و عــزاداری بــرای سیدالشــهدا بــود 
که حرارت شــیعیان پیوســته از آن اســت و 
رأس ســوم به عنوان رهنمای آینده، همان 

مهدویت و توجه به امام زمان است.
 آنچه مرحوم مظاهری را در این بین بیش از 
سایرین مورد توجه قرار داده است، اهمیتی 
اســت که ایشــان به بعد چهــارم می دهد. 
بعــدی کــه در  رابطه انســان و خــدا تعریف 
می شــود. بعــدی که در زمانه فعلــی و برای 
بشــر امروزی همچون یک گمشــده است. 
حجــة االســالم مظاهــری بــر دعــای کمیل 
تاکیــد داشــتند؛ ســال هــای ســال آن را به 
صــورت هفتگی برگزار کردنــد. آنها را از حفظ می خواندند 
و همــراه با مردم، اشــک مــی ریختنــد. مخاطب مجلس 
خدایی می شــد و در خلوت شــباهنگام خود با گمشــده 

روزش راز و نیاز می کرد.
 مسئله دیگر برگزاری مناجات ابوحمزه ثمالی بود که می 
توان گفت از ابتکارات ایشان بود که در تمامی سحرگاهان 
مــاه مبارک رمضان، مســجد جامع اصفهان شــاهد نوای 
گرم شیخ مهدی مظاهری بود. جمعیت زیادی جمع می 

شدند و تمام شب نورانی می شد.
 پــس مرحــوم مظاهــری عــالوه بــر تعظیــم شــعائر کــه مورد 
تاکیــد جمیع علمای دین در اصفهان بود به محافل دعا 
و صحبــت با پــروردگار هم رونقــی ویــژه داد و از طرفی دیگر 
بــا اقدامات خیرخواهانه خود زمینــه ترویج و تبلیغ دین را 
برای تمامی اقشار جامعه فراهم می کرد و در یک کالم باید 
گفت در هر دو جبهه مســتقیم و غیرمســتقیم مروج دین 
بود و به معنای واقعی کلمه وظیفه روحانی بودنش را تمام 

و کمال انجام می داد.

مبلغ خوب دین خدا
گفتاری از محمود فروزبخش



ویـــژه نامه اختصاصی  

حجةاالسالم والمسلمین         

حاج شیخ مهدی مظاهری

زمـسـتـان                                         
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مبحــث تبلیــغ از ابتــدای ظهور اســالم هــم در آیات قــرآن و 
هم در ســیره مســلمانان مورد توجه بوده است. اسالم شاید 
از ایــن لحــاظ ، مکتبــی کــم نظیر باشــد. مبلغــان دین که 
بعدهــا آرام آرام در قالــب ســازمان روحانیت شــکل گرفتند 
، از ابتــدا بایــد »مخاطــب« را مــورد توجه خود قرار مــی دادند 
و »پیــام« خــود را بــه او مــی رســاندند. ایــن را می تــوان یکی از 
رمزهای موفقیت روحانیت شیعی در طول تاریخ دانست. 
در انقالب مشــروطه ، آنجا که علما پای کار آمدند، سرمایه 
اجتماعی عظیمی پشت سر مشروطه خواهان قرارگرفت و 
آنهــا را بــه جلو رانــد. پس از آن نیز با کنار کشــیدن روحانیت 
، اســتبداد به ســرعت حکم فرما شــد و مردم نیز تسلیم آن 
شــدند. در انقــالب اســالمی ، گــروه هــای متعــددی نقش 
آفرینــی کردند؛ اما آنکه توانســت ســرمایه اجتماعــی را پای 
کار بیاورد روحانیت بود. اینکه همه این مســئله را ناشــی از 
گره خوردن روحانیون با اعتقادات مردم بدانیم ، ناشی گری 

است ، هرچند فلسفه وجود روحانیت ، آن 
اعتقادات باشــد. کم نبودند روشــنفکرانی 
کــه دل در گــرو اعتقــادات داشــتند و از آن دم 
می زدند؛ اما نتوانســتند ارتباط مناسبی با 
مــردم برقــرار کنند. رمز موفقیــت روحانیت، 
همیــن برقــراری ارتبــاط بــا مــردم و توجــه به 
نقشــی  مخاطــب  اســت.  »مخاطــب« 
اساســی در جهــت گیــری هــای روحانیت 
داشــته و هرجــا موفقیتــی حاصــل شــده، 
نتیجه در نظرگیری اقتضائات او اســت. در 
چرایــی ارتباط صمیمانه روحانیت و مردم، 
ســخن های بسیاری گفته شده که منظور 
این نوشته نیست؛ اما در جهت مقابل باید 
پرســید چــرا جریــان روشــنفکری در برقراری 

ارتباط با مردم ضعیف بوده اســت؟ پاســخ به این پرســش 
البته وجوه گوناگون و متعددی دارد؛ اما باز هم باید به عنصر 
»مخاطب« در این زمینه توجه کرد.  روحانیت در تاریخ خود 
هنری داشــته که کمتر کسانی از آن بهره می بردند. این هنر 
»زبان مردم« اســت. یادگیری این زبان ، کار آســانی نیســت. 
»كلــم الناس علی قدر عقولهم« تنها بــه واژگان و عبارات و 
کلمات متداول زمانه، راجع نمی شــود؛ بلکه آنها را باید در 
»قــدر عقولهم« دریافت و پرداخت. ســخن گفتــن به  زبان 

تاریخ  در    روحانیت 
که  داشته  هنری  خود 
آن  از  کســانی  کمتر 
بهره مــی بردند. این 
مــردم«  »زبان  هنــر 
این  یادگیری  اســت. 
، کار آســانی  زبــان 

نیست.

مــردم و بــه منطق مــردم و انتقال پیام در ناخــودآگاه آنها یک 
فرآینــد بســیار پیچیــده اســت کــه روحانیــت در دوره های 
مختلف به ســادگی از آن اســتفاده کرده است. وجه ممیزه 
روحانیون شاخصی همچون مرحوم حجة االسالم مهدی 
مظاهری اســتفاده از این زبان و پیش برد اهداف اجتماعی 
و فرهنگــی با آن اســت. حوزه علمیه مجتهدین بســیاری 
تربیــت کــرده کــه در جای خــود منشــا اثــرات گوناگــون بوده 
ــر اجتماعی امثال حجة االســالم مظاهری  اند؛ اما شــاید اث
بسیار بیشتر از بسیاری از آنهاست. زبان مردم ، زبان زندگی 
آنهاســت ، نــه لزومــا زبــان علم. بســیاری از متدینیــن برای 
ایمان خود به دالیل کالمی هیچ احتیاجی ندارند. آنها زبان 
دین را زبان زندگی یافته اند و با آن زیست می کنند و امثال 
مظاهــری از ایــن زبــان مدد مــی گرفتند. یکی از فیلســوفان 
معاصر در این باره می گوید: »برای کســی که به خدا معتقد 
است وجود خدا از هر دلیلی روشن تر است و کسی که منکر 
است گوشش به دلیل بدهکار نیست؛ اما اگر بتوانیم نسبت 
خود را با دین دریابیم در حقیقت، راه را یافته ایم. مسئله دین 
در زمان ما اثبات این یا آن اعتقاد دینی نیست، بلکه باید دید 
که در تاریخ بر سر آن اعتقاد چه آمده است؛ ولی ما عادت کرده 
ایــم که مســائل را در صــورت انتزاعی در نظر آوریم و روشــنفکر و 
غیرروشنفکرمان به فلسفه هایی عالقه نشان می دهند که 
این نگــرش انتزاعی را تصدیــق و تایید کند.« 
حجة االســالم مظاهری توانســته بود بــه اندازه 
خود و در ســطحی وسیع ، نسبت خود و مردم 
را با دین نشــان دهد.  او ضمن اســتفاده از دعا 
بــرای اتصال دائمی به منبع فیض، خدمات 
اجتماعی را از مهمترین اهداف فعالیت های 
خیرخواهانه قرارداده و راه صحیح را در این زمینه 
به مردم نشان داده بود. جمع آوری کمک های 
خیریه در مجلس دعا ، پیش از آن که نشــان 
از یک ابتکار خالقانه جهت استفاده مفید 
از ظرفیت اجتماعی مومنین باشد نشان از 
یــک تفکــر دارد. تفکری کــه در آن بر خدمت 
بــه خلــق تاکیــد مــی شــود. متاســفانه باید 
گفــت اکنــون زنــگ خطــر دوری روحانیــت 
از زبان مردم به صدا در آمده اســت. این ســازمان که با تجربه 
گرانبهــای خــود باید بیشــترین ارتباط را با رســانه برقــرار کند، 
در فهم آن دچار مشــکل شــده و گاهی در اســتفاده از آن ناتوان 
است. خبرسازی های اخیر درباره استفاده از واژگان تند و تیز 
در بعضی تریبون ها، نشان از این خطر بزرگ دارد و باید برای 
عالج آن راهکارهای فوری و مطمئن در پیش گرفت. بررسی 
سیر و سیره امثال مرحوم مظاهری از جمله این راهکارهاست 

که می تواند به گشایش »زبان مردم« کمک کند.

هنر زبان مردم
گفتاری ازمحمد حسین  اعتزازیان
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مظاهر دعا ، از سلوک با مردم تـــا جریــــان ســـازی در جـــبهه ها
بررســی سیـــره مـرحـوم حجة  االسـالم مهــــدی مظاهــری 

 گفت و گو با دکتر تقی اژه ای

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 مراکز تاسیس شده 
توســط ایشــان، دانشــگاه معارف قرآن و عترت است که 

سابقه آن به 30 سال قبل می رسد.
 

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 

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

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 قرار داده اند 
که بیشــتر به اساتید اخاق و عرفان شهرت دارند. اما عده 
دیگری تبلیــغ و فعالیت های اجتماعی را در زندگی خود 
به عنوان ســرلوحه کار خویش قرار می دهند. شما مرحوم 

مظاهری را در زمره دسته آخر قرار می دهید؟
بنده ترجیح می دهم به عنوان مقدمه به جای این تقســیم 



 

ویـــژه نامه اختصاصی  

حجةاالسالم والمسلمین         

حاج شیخ مهدی مظاهری

زمـسـتـان                                         
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بندی از یک مثال قرآنی استفاده کنم. 
ر  خداوند در آیه 24 و 25 ســوره ابراهیم می فرماید: »الم ت
کیف ضرب الله مثال کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها 
ثابت و فرعها فی الســما. توتی اکلها حین باذن ربها 

و یضــرب الله االمثال للنــاس لعلهم 
یتذکــرون.«  »آیــا ندیــدی کــه خداوند 
کلمه طیبه )ســخن  زده؟  مثــل  چگونــه 
وایمــان( پاک همانند درختی پاک اســت 
که ریشه اش ثابت و شــاخه اش در آسمان 
است. میوه اش را هر دم به اذن پروردگارش 
می دهد. و خدا مثلها را برای مردم می زند، 
شــاید که آنــان پند گیرنــد.« در این مثال 
نکته مهم این  اســت که زمــان الزم برای 
استفاده از موهبت و نعمت به وجود بیاید 
و بتوانیم از برکت و خیر آن اســتفاده کنیم 
. بعضی اوقات لحظه طایی برای رسیدن 
یک فرد و یا یک اجتماع به اوج ســعادت، 
یــک ثانیه اســت و گاهی اوقــات لحظه 
لحظه زندگی یک شــخص در اوج است. 
شــجره طیبه روحانیت نیــز از زمان صدر 
اسام پایه گـذاری شد. ما در زمـان پیامبر 
؟ص؟ اصحاب رده را داریم که بســیاری از 
آنها قاریان قرآن بودند و پیامبر با روســای 
قبائلی که مبلغ می خواســتند مذاکره می 
کردند و از آنها حفــظ امنیت جانی مبلغ 
ها را تعهد می گرفتند. در نهایت مبلغین 
به آن مناطق اعزام می شدند. خدا در سوره 

توبه از مومنین می خواهد وقتی عده ای در جنگ هستند 
عده ای دیگر به ســمت تعالیم دیــن و تفقه در دین بروند 
و آموزش ببینند و وقتی به ســمت قومشان برگشتند آنها را 
انذار و رشد دهند. بذر ســاماندهی این افراد در زمان امام 
ســجاد ؟ع؟ کاشته شــد و در زمان امام باقر  وامام صادق 
؟امهع؟ به ساماندهی مشخص رســیدند. در زمان امام رضا 
؟ع؟ کار به جایی رســید که شــش هــزار مجتهد جامع 
الشــرایط در ایران شــروع به تبلیغ دین کردند و یک جبهه 
وســیع تبلیغی شــکل گرفت.  نکته ای کــه می خواهم 
بگویم این اســت که اینها همان فروع شجره طیبه بودند. 

که »توتی اکلها کل حین باذن ربها« .
 یعنــی نکته مهم این اســت که میوه ایــن درخت باید به 
دست مردم برســد. به خاطر همین روحانیت اهمیت می 
یابد و هنوز هم نه دانشگاه و نه آموزش و پرورش نتوانسته 

و نخواهد توانست جای آن را پر کند. 

 در ایــن میان مرحــوم آقای مظاهری در زمــره روحانیونی 
بودنــد که حلقــه اتصال حــوزه و مردم جهت رســاندن 
محصول حوزه به دســت مردم شــدند. بله 
شــاید در حوزه کســانی مدرس و مجتهد 
شــوند؛ اما مهم آن است که محصول حوزه 
به دست مردم برســد. مانند سدی که دارد 
انــرژی تولید می کند؛ اما باید مبدلی برای 

تبدیل انرژی آن به برق وجود داشته باشد.

بــا این حســاب شــما ایشــان را در ادامه 
جریانــی از روحانیون می دانیــد که وجه 

مردمی شان پررنگ است؟
من اعتقــاد دارم عوامــل مختلفی باید در 
تربیت و شــرایط اجتماعی بــه وجود بیاید 
تا کســی مانند آقای مظاهری ظهور کند. 
ایشــان جزو اســتثناءهای تربیت شده در 
حوزه هــای علمیه هســتند.  هر محیطی 
برای خودش یــک روش عمومی در تعلیم 
و تربیــت دارد و یک ســری خروجی های 
مشــخص؛ ولی در بطن آن ممکن اســت 
گروهی باشند که به تعداد عدد انگشت ها 
هســتند؛ اما با برجستگی های خاصی که 
در آنها تبلور پیدا می کند ســبب می شود 
به یک نوع نماد در جامعه تبدیل شوند. این 
گونه افــراد در نحله ها و تفکرها و مذاهب 
و مکاتب هســتند و مبدع ســبک و مکتب و مذهب می 

شوند، چه در نوع منفی و چه در نوع مثبت.
  مســئله مهمی که در خصوص مرحــوم مظاهری وجود 
دارد این اســت که ایشان در بعد محلی به عنوان کسی که 
در حوزه اصفهان رشــد کرده و مثا برای تحصیل به سایر 
حوزه ها نرفته است ، برجســته شدند. هرچند بعد دعای 
ایشــان به صورت خیلی خاص مطرح شده؛ ولی شاخصه 
فعالیتشــان آن بود که در هر حالتــی نیازها و مقتضیات 
زمــان را درک می کردند و راه حل هــای کارآمد  و جامعی 
با کمترین هزینه و نیرو اتخاذ می کردند. ایشــان بارهایی 
را بر می داشــتند که از نظر اجتماعی بســیار سنگین بود 
و نیــاز به امکانات و برنامه ریزی های فراوان داشــت . اما 
ایشــان با یک عــزم و تصمیم و گاهی اوقــات با برگزاری 
چند جلســه موثر، یک حرکت بزرگ را جهت رســیدن به 

هــر محیطــی برای 
خــودش یــک روش 
عمومــی در تعلیــم 
و تربیــت دارد و یک 
ســری خروجی های 
مشــخص؛ ولــی در 
بطن آن ممکن است 
گروهی باشــند که به 
تعداد عدد انگشــت 
با  اما  هــا هســتند؛ 
هــای  برجســتگی 
آنها  در  کــه  خاصی 
پیــدا می کند  تبلور 
سبب می شود به یک 
نوع نمــاد در جامعه 

تبدیل شوند.
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هدف سامان می دادند. به این صورت ایشان به روش های 
جدیدی می رســیدند که بیشتر میدانی بود و نه گفتمانی. 
در واقع در میــان میدان عمل به فعالیت مــی پرداختند. 
مرحوم مظاهــری در ابعاد مختلف ، گــروه های ناتوان را 
در نظر می گرفتند. مثا در زمینه روشــن دالن ، مجموعه 

ابابصیــر و یــا در زمینــه ایتــام مجموعه 
داراالیتام را تاسیس کردند. همینطور درباره 
بیماری های ســرطانی و یــا ام اس. اینها 
شــاخه های پراکنــده  و جدایی بود که اگر 
به صــورت عادی بخواهد راه اندازی شــود 
به متخصصان زیــادی در زمینه های روان 

شناسی ، جامعه شناسی و . . . نیاز دارد. 

این موفقیت مرحوم مظاهری  در گردآوری 
و بــه کارگیری گــروه هــای مختلف مردم 

ناشی از چه بود؟
به قول عرفا موهبت آماده است و ظرف قابل 
ا  می خواهد. خدا در قرآن می فرماید:  »  ان
نحن نزلنــا الذکر و انا لــه لحافظون«        
»بی  تردید مــا این قرآن را بــه تدریج نازل 
کرده  ایم و قطعــا نگهبان آن خواهیم بود.«  
امر اعجــازی خدا همــواره در نزول قرآن و 
امر مکتــب و دین و بــه خصوص مذهب 
اثنی عشــری تحت حمایت و توجه است؛ 
امــا در زمینه بانیان و کســانی که باید این 
حرکت را به عهده بگیرند و مســئولیتش را 

قبول کنند مجموعه زمینه هایی وجود دارد که یک فرد باید 
داشــته باشد. نسل ، صلب ، ارحام ، تربیت ها، استادان ، 
اســتعداد ها و . . . اینها به نظر من بیشتر موهبت است. 
کارهایی که به ذهن مرحوم مظاهری می رســید که انجام 
دهنــد از جنس حکمت بــود.»و من یــوت الحکمه فقد 
اوتــی خیرا کثیرا«  »خدا ، دانــش و حکمت را به هر کس 
بخواهد و شایســته بداند می دهد و به هر کس دانش داده 
شود، خیر فراوانی داده شده اســت.« هر مظروفی احتیاج 
به ظرفــی دارد که مظروف در آن قــرار بگیرد. ظرف قابل، 
هم باید تربیت شــود. یــاران حق، اولیــاء الله، صدیقین                
و . . . در راســتای تربیت الهی بــوده اند و به خاطر همین 
هم گاهی اوقات می بینیــم از یک خانواده ، تنها یک نفر 
اســتعداد فراگیری دارد. در مرحوم مظاهری این عوامل به 
گونه ای جمع شــده بود که هر جا قدم نهادند خسارتی به 
اسام وارد نشــد! این مسئله مهمی است. بسیاری از افراد 

در طول تاریخ خواســته اند که خدمتــی کنند؛ اما بعد از 
مدتی یا بعد از مرگشــان مشخص شــده که راه را اشتباه 
رفته اند و نه تنها بی اثــر بوده؛ بلکه گاهی تاثیرات منفی 
بر جای گذاشته اند. صاحبان غالب مکاتب اخاقی، آدم 
های بدی نبودند. روســای فرق مذهبی نیز نمی خواستند 
از ابتدا دین را تحریــف کنند. بلکه چون 
موهبت در آنها وجود نداشت و در تصرف 
حق نبودند ، شــیطان در فعالیتشــان نفوذ 
کــرد و راه باطل را بــاز نمود.اگر بخواهیم 
صادقانــه قضــاوت کنیم در هیــچ یک از 
قــدم هایی که مرحوم مظاهری برداشــتند 

انحرافی دیده نشد.

ایــن موهبت که به آن اشــاره کردید همان 
چیزی است که تحت عنوان » قدرت بیان« 

می شناسیم؟
قــدرت بیــان را ممکن اســت بگویند در 
جایی مطالعه کرده و یا علم آن را فراگرفته 
است؛ اما نفوذ کام ایشان فراگرفتنی نبود. 
چه کسی می تواند به مرحوم مظاهری نفوذ 
کام بدهــد؟ مرحوم مظاهری در مجموعه 
هــای مختلف موجب قــوام دیگران بود و 
از پــول و اعتبار دیگران اســتفاده و همه را 
در راه خیــر تجمیع می کــرد. دیگر آنکه 
به زبانــش جاری                              کام موثــر و محکــم 
می کنیــم. محکم نه به معنــای اینکه با 
حالت محکم بگوید تا اثر کند گاهی اوقات خیلی آرام و  
روان هم می گوید و نفوذ کامش ، فرد را تسلیم می کند. 
به همین خاطر می گویم خدمات ایشــان موهبتی است. 
آثار »زبان« ایشان زیاد بود و این نشان می دهد دعا چقدر 
 موثر اســت. یعنی ضمن تاثیر در جامعه در خود فرد هم 
- اگر شــب نماز بخواند و بیدار شود- تاثیر دارد. مرحوم 
مظاهری بیش از 50 ســال دعا داشــتند و این نفوذ کام ، 

تاثیر آن دعاها و شب زنده داری هاست.

مدل ارائه محتوا در سخنرانی های ایشان چگونه بود؟
سخنرانی های ایشان بیشــتر  وعظ بود و سعی می کردند 
مصداق » کلم الناس علی قدر عقولهم« باشــند. ایشان 
ادعایی نداشــتند که من می خواهم در ســخنرانی ام یک 
مبحث مثا دانشــگاهی را ارائه کنم. البته اگر دانشگاهی 
ها هم می آمدند متناســب با خودشان سخن می گفتند. 

آثــار »زبان« ایشــان 
زیاد بود و این نشــان 
می دهــد دعا چقدر 
موثــر اســت. یعنی 
در  تاثیــر  ضمــن 
فرد  در خود  جامعــه 
هم - اگر شــب نماز 
بخواند و بیدار شود- 
تاثیــر دارد. مرحــوم 
 50 از  بیش  مظاهری 
و  داشتند  دعا  ســال 
این نفوذ کام ، تاثیر 
آن دعاها و شب زنده 

داری هاست.



 

ویـــژه نامه اختصاصی  
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این خیلی مهم اســت. امر تبلیغ دین همین ویژگی را می 
طلبد. مرحوم مظاهری نمی خواستند تاسیس دین کنند، 
می خواستند تبلیغ دین کنند. در تبلیغ، مخاطب شناسی 

خیلی مهم است.

اگر صــاح بدانیــد در اینجا وارد بحث جلســات دعای 
ایشان شــویم. حجة االســام مظاهری برگزاری جلسات 
دعا را قبل از انقاب شــروع کردند. در آن زمان بســیاری 
می گفتند دعا نشــانه قعود است و در زمان مبارزه دعا چه 

معنایی دارد؟ 
بعضی هــا فکر می کنند دعــا جاهای خالــی را پر می 
کند یــا مربوط به آدم های ضعیف اســت و کســانی که 
مــی خواهند چیزی از خدا درخواســت کنند. خیر ،  دعا 
خــودش اصالتا،  اصل عبودیت اســت یعنی اگر نباشــد 
رابطه انســان و خدا قطع می شود. چه آدم حوائجی داشته 
باشــد و چه نداشته باشد. خدا می فرماید:  »قل ما یعبوا 
بکم ربی لوال دعاوکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما« 
»بگو، اگر دعای شما نباشــد، پروردگارم هیچ اعتنایی به 
شــما نمی کند. در حقیقت شــما به تکذیب پرداخته اید 
و به زودی عذاب بر شــما الزم خواهد شــد.«  این خیلی 
امر عظیمی اســت. یعنی فلســفه بودن انسان مومن، دعا 
داشتن است. گاهی انسان حاجتی دارد و به بهانه حاجت 
ســراغ خدا می رود، این نامش می شــود دعا. گاهی اصا 
حاجتی در نظرش نیســت و می خواهد با خدا حرف بزند 
نام این می شود مناجات. در این حالت اصا فضای دلش 
وصل به خداســت و می خواهد با او حرف بزند. این سوال 

که چرا باید دعا و مناجات داشــته باشیم را 
کسانی می پرســند که آن را درک نکرده اند. 
مثــل آدمی که در بیابان اســت و اصا بوی 
دریا به مشامش نرسیده و تنها کلمه »دریا« 
را شــنیده است. او می پرســد »دریا« به چه 
دردی می خورد؟ من که گوســفند و چادر و 
شــیر و . . . دارم »دریا« دیگر چیست؟ مگر 
می شــود انســان با خدا ارتبــاط و عبودیت 
داشــته باشــد اما دعا یا مناجات نداشــته 
باشــد؟ در کتــب ادعیه ما هر دو قســمش 

هست، هم دعا و هم مناجات.

در مورد شــکل دعا ، دعای دسته جمعی از 
چه تاریخی در اســام شکل گرفت؟ آیا این 

یک مدل نوین بود؟

خیــــر، سابقه دعای دســته جمعی به صدر اسام برمی 
گردد. نماز استســقا )طلب باران( یک دعای دسته جمعی 
بــوده کــه حالت بــه خصوصی داشــته و مردم از شــهر 
خــارج می شــدند. در آیات قرآن نیز دربــاره دعا از افعال 
جمع اســتفاده شده اســت. »قل ما یعبوا بکم ربی لوال 
دعاوکــم«  ضمن اینکه فرازهای عالــی دعاها ، هیچ گاه 
فردی نیست. شبی که پیامبر به معراج رفتند و خدا  گفت 
: »حبیــب من! از من هرچه می خواهی بخواه.« در حالت 
»قاب قوســین او ادنی« پیامبر در چند جمله دعا کردند 
ا  و  15 بار گفتند »ما«. » ربنا ال تواخذنا ان نسینا او اخطان
ربنــا و ال تحمل علینا اصرا کمــا حملته علی الذین من 
قبلنــا ربنا و ال تحملنا ما ال طاقه لنا و اعف عنا و اغفرلنا 
و ارحمنــا انت موالنا فانصرنا علــی القوم الکافرین«  لذا 
اسام بر مسیحیت توفق دارد، چون حضرت مسیح »علی 
نبینا و آله و علیه السام« دعای شخصی کردند. فرمودند: 
»الســام علی حین ولــد.« اما پیامبر»صلــی الله علیه و 
آله وســلم« می فرمایند: »الســام علینا و علی عبادالله 
الصالحین.« و اســام به همین دلیل برتر اســت بر سایر 
ادیان. هرچند همه توحیدی اند؛ اما خدا در اسام، سطح 
را باال آورده اســت. در ماه رمضان که به مهمانی خدا می 
رویم و اینقــدر فضیلت دارد؛  اصا دعــای فردی مطرح 
نیســت. »اللهم ادخل علــی اهل القبور الســرور. اللهم 
اشف کل مریض« اصا در این کل نگری، ظهور اهمیت 
می یابد. خیلی ها ظهور فردی داشــته اند و خدمت امام 
زمان ؟جع؟ رسیده اند؛ اما وعده خدا محقق نشده است. 
وعده خــدا در کل محقق می شــود و اگر ایــن را بدانیم 
فلســفه وجود مجالس دسته جمعی دعا 
خیلی پررنگ تر می شــود تــا راز  و نیاز 

فردی.
از میــان ابعادی که بــرای دعا ذکر کردید 
کدام یک در مرحوم مظاهری بیشتر غلبه 

داشت؟
مرحــوم حجة االســام مظاهری اهل هر 
ســه بودند. هم دعا ،هــم مناجات و هم 
توســل. جلســات ایشــان یک معجونی 
بود از هرســه. بعضی از  کســانی که در 
این جلسات شــرکت می کردند احساس 
اســتغنای کامل را در هر سه می دیدند. 
به مقتضیــات ، رزق  بنا  البته هرکســی 
خودش را می گرفت. یک وقت می گفت 
ا  ُبعد  »اللهم ارزقنا رزقا حالال طیبــا «، کس دیگری ب

مظاهــری  مرحــوم   
در مجموعــه هــای 
موجــب  مختلــف 
قوام دیگــران بود و از 
پــول و اعتبار دیگران 
اســتفاده و همه را در 
راه خیــر تجمیع می 

کرد.
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مظاهــری  مرحــوم 
حدیث  ایــن  ذکر  با 
گفتند دیگر شــرایط 
نیست  جوری  امروز 
کــه شــما از جامعه 
جدا شــوید و رشــد 
کنیــد، مثــل قبل از 
انقــاب نیســت که 
ای  فایده  روش  ایــن 
داشــته باشد. شرایط 
ما  اســت.  کرده  فرق 
االن عالم می خواهیم 
که همه را شــفاعت 
ایشــان گفتند:  کند. 
مدارس  محیط  امروز 
زمان  و  است  دستتان 
صداوسیما  نبود.  شاه 
زمان  و  است  دستتان 
شــاه نبود. دانشگاه و 
دولت و . .. دســتتان 

است.

مناجات انس مــی گرفت که آخر دعــای ابوحمزه ثمالی 
نا  باشر به قلبی و یقی ا ت است: »اللهم انی اسئلک ایمان

حتی اعلم انــه لن یصیبنی إال ما کتبت 
لی و رضنی من العیش بما قســمت لی 
یا ارحم الراحمین«  »خداوندا!از تو ایمانی 
می خواهــم که همدم قلبم باشــد و یقینی 
درخواســت می کنم که در پرتو آن بدانم هر 
چه به من می رسد بر قلم قضا و خواسِت تو 
جاری گشــته است و مرا از آنچه در زندگی 
قســمت و روزی ام ساخته ای، خشنود ساز؛ 
ای مهربان تر از هر مهربان«در آخر هم که 
بحث توسل و گره خوردن عبد با اهل بیت 
؟مهع؟ بود. خیلی از بچه جبهه ای ها، اینجا 

جبهه ای می شدند.

ایــن زمینــه همکاری           آقــای مظاهری در 
می کردند؟ 

 اصا مرحوم آقای مظاهری حســن بزرگش 
آن بــود که همین هــا را جذب مــی کرد. 
یعنــی اگر شــهید تورجی مــی گفت من                  
می خواهم این دعــا را بخوانم ، می گفت 
بیا این میکروفون ! بخوان!  در آن زمان اصا 
فضای مناســبی برای بچــه های مذهبی و 
انقابی نبود. مشــهور بود که در شهر یک 
جبهه، روحانیت سنتی است و یک جبهه، 
جناح های سیاســی که آنها نیز مســاجد 
خاص خودشان را داشــتند و جوان ها را به 
غیر خودشــان راه نمی دادند. یک جبهه بی 
خاصیت هم وجود  داشــت که تصور  می 
کردند جنــگ و نظام،مانع ظهور امام زمان 
الشــریف« است  تعالی فرجه  الله  »عجل 
و این مرحــوم آقای مظاهری بــود که فضا 

دست این بچه ها داد.

یعنی ایشــان گاردی که در میان روحانیت سنتی نسبت به 
فضای جوانان و جنگ و جبهه وجود داشت، شکست؟

بلــه ، آن روزها جنگی بود بین بســیج مســاجد و برخی 
روحانیون !  مســاجد خط قرمز بــود و در این فضا مرحوم 
مظاهــری فضــا می داد بــه جوانان. ایشــان ایــن فضا را 
شکســت و ایــن حاصل نفــوذ کام مرحــوم مظاهری بر 

روحانیــت بود. این که یک عده ایراد می گیرند که دعا یک 
موضوع شــخصی بین انسان و خداســت ، آقای مظاهری 
با این کار ثابــت کرد دعا کاما اجتماعی اســت و فردی 
نیست. همین فرهنگ را شهید تورجی زاده 
و امثــال او که در مجالس آقــای مظاهری 
بودند به جبهه ها بردند و بچه ها در جبهه 
واقعا ســاعات خوششان، ســاعات جنگ 
نبود، ســاعات خوششــان  ســاعات دعا و 
خلوت با خــدا بود. در همان ســنگر یک 
جای خالــی تر پیدا می کردند و مشــغول 
دعا می شدند. آنجا اوج  ُبرد حرکت دعایی 
که آقای مظاهری در اصفهان داشــتند پیدا 
می شــد! اصا اصفهانی ها معروف بودند 
به داشتن جلســات دعا. بقیه شهرها مداح 
داشتند و شــعر می خواندند؛ اما اصفهانی 
ها دعای کمیل و ابوحمزه و زیارت عاشورا 
داشــتند و این فرهنگ در بدنه لشــکرها و 

تیپ های دیگر نیز منتقل شد.

آقــای مظاهــری در جهــت شکســتن آن 
فضایی که به آن اشــاره کردیــد با مقاومتی 

روبه رو نشدند؟
نه به صورت عمــوم ، البته یک گروهی بود 
که طرفداران کسی بودند که با توسل میانه 
ای نداشت و توسات را مطرود می دانست 
. آنها درباره حقیقت توســل نمی دانستند 
و با فرهنگ توســل آشنا نبودند. این از کج 
فهمی بود که شــفاعت و توســل را منکر     

می شدند.
آقــای مظاهــری بعد از انقــاب در جناح 

بندی ها وارد نشدند؟
نــه، در اصفهان هیچ گاه هــم جناح بندی 
سیاسی علنی که مثا عده ای طرفدار امام 
خمینی؟هر؟ و عده ای مخالفشــان باشند، وجود نداشت. 
البته بعضا جریانهای سیاســی بودنــد که کارهای خاف 
شرع آشکاری انجام می دادند که عموم مردم از آنها فاصله 

می گرفتند. 
حتی روحانیتی که فکر می کردند تکلیف شرعی در عصر 
قبــل از ظهور ندارند، به امام احترام می گذاشــتند. عصر 
غیبــت هم اجازه ایــن دوگانگی را می دهد. زمانی ســید 
شفتی حد می زدند و حدود جاری می کردند ، همان زمان 
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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.

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 کاس 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.)ظاهرا 
مناســبت خاصی بوده است( من گفتم: پیامبر فرمودند که 
تارک فیکم الثقلیــن، کتاب الله و عترتی.  ما چرا پیرامون 
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 قیامت گردد، 
خدای عزوجــل عالم و عابــد را برانگیزاند. پس آن گاه که 
در پیشــگاه خداوند ایســتادند به عابد گفته می شــود: به 
سوی بهشــت حرکت کن و به عالم گفته می شود: بایست 
و مردم را به خاطر آنکه نیکو ادبشان نمودی،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 انقاب نیســت کــه این روش فایده ای 

داشته باشد. شرایط 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 

و دولت و . .. دســتتان است.  ما عابد نمی خواهیم ، البته 
اگر کســی بتواند در آخرالزمان 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 انقاب باالجبار کاری 
دســتتان نبود، بعد از انقاب 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 کاس تفسیر بگذارید. 
عده ای از روحانیون می گفتند: ما تفسیر بگوییم؟ ممکن 

است ایراد به ما وارد کنند.
 ایشــان فرمودند: »از تفســیرهای موجود اســتفاده کنید. 
فعا از تفسیر نمونه آیت الله مکارم در کاس 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 کاس 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 5 -6 مربی 
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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دعای مادر؛ گنج نهان
گفتگو با حجة االسالم میرمحمدصادقی

در باب ویژگی مجالس دعا

یم قرن روشــنی  حاج شــیخ مهدی مظاهــری بیش از ن
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.
ا حجة االســالم و المسلمین سید جواد  به همین دلیل ب
میرمحمد صادقی در خصوص دعا و ویژگی های 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 دیرینه ای 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 مراسم مذهبی را به طور 
مفصل برقرار کرده و ان شاء الله بعد از این هم برقرار خواهد 
کرد و این حاصل نشده است، جز با زحمات علما و خدماتی 
که بزرگان دین برای دین کشیدند و این مردم را اینطور بارآورده 
اند که مأنوس با قـــرآن بشوند، مأنوس با دعا باشند، مأنوس 
با توسل بشـوند در گرفتـــاری ها چنگ بزنـند به دامن اهل 

بیت ؟مهع؟.
ایــن موضوع از زمان های 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 همراه بوده و در قرآن که 

سفارش به دعا شده اســت و احادیث و روایات فراوان توصیه 
شده است.

اما آنچه که در شــهر اصفهان اســت از زمان مرحوم صائب 
رضوان الله تعالی علیه که فعالیت فوق العاده ای در این زمینه 
کردند و پس از ایشــان مرحوم عامه 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 اصاح 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 می طلبد.
در یک صد ساله اخیر چه افرادی موثری در این زمینه در شهر 

اصفهان فعالیت داشتند؟
وقتی تاریخ را بررسی می کنیم می بینیم که در یک صدساله 
اخیر در شــهر اصفهان حاالت عجیبی از بزرگان نقل شده و 
که نتیجه و حاصل تاش آن بزرگواران و حاالت خاص ایشان 

بوده که مردم هم حالت های روحانی پیدا کرده اند.
»الناس علی دین ملوکهم« مردم به بزرگان خودشــان نگاه 
می کنند و هر چه آنها هستند، آن ها هم سعی می کنند شبیه 
به آن ها بشوند از توســل از دعا از حتی پوشش از راه رفتن ها 
و از همه ی خصوصیات آن ها. انســان ها ســعی می کنند به 
بــزرگان دینی خود نظر کند. قصه ی دعــا در اصفهان خوب 
ســابقه ی طوالنی دارد اما در این یک صدساله اخیر می شود 
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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خصـوصـیـــت  از 
دعــای حضرت آقای 
بود  تحولی  مظاهری 
ایجاد  افــراد  در  کــه 
اینکــه  می کــرد.دوم 
که  می شــد  باعــث 
نشــاط تا مدت ها در 
وجــود افراد شــرکت 
کننــده در مجلــس 
دعا بماند. مثًا شما 
حســابش را بکنیــد 
یازده  ســاعت  شب، 
برای دعــای ابوحمزه 
می آمدنــد  عــده ای 
در مســجد جامع یا 
در مســجد سّید و تا 
بامداد،  ســه  ساعت 
روپا  ســاعت  چهار 
امکانــات،  بــدون 
پذیرایی های  بــدون 
به  فقــط  مختلــف 
بنشینند  اینکه  عشق 
آقــای مظاهری برای 
آنها  و  آنها بخواننــد 
لذت  و  بریزند  اشک 

ببرند.

هم دعای کمیل را می خواندند و هم در تخت فوالد مراســم 
احیا برگزار می کردند و مردم با این که وســیله نقلیه نداشتند 

در این مجالس شرکت می کردند.
 و این مراســم دعا از شور و حاالت روحانی خاصی برخوردار 

بودند؟
بله - آنچه که ما یادمان می آید در این چندین 
دهه اخیر دعاهای بسیار شور دار و روضه های 
مفهــوم دار و دعاهایی که متحــول کننده بود 
یعنی افرادی که مثا نماز نمی خواند وقتی در 
مراسم دعا شــرکت می کرد و در اثر آن حالت 
دعاخــوان و یا افرادی که متحول شــده بودند، 
یک حالــت روحانی پیدا می کرد، توبه می کرد 
که نمونه های آن در شــهر اصفهان اگر بگردیم 
کم و بیش زیاد پیدا می شــود، که االن در باب 
مصادیقش ما نیستیم که بخواهیم مثال بزنیم.

امــا ظاهــرا مجالس دعــای حجة االســام 
المسلمین حاج آقای مظاهری از ویژگی های 

برتری برخوردار بوده است؟ 
ببینید یکی از مجالس دعای که در این چندین 
دهه اخیر بســیار مؤثــر بود مجالــس دعای 
حضرت حجة االســام المسلمین حاج آقای 
مظاهری؟هر؟ بــود که با آن حالــت روحانی 
و با آن صدای گرم و نوای بســیار دلنشین و آن 
خلوص باطنی ایشــان تأثیــر فوق العاده ای 
در قلوب شنوندگان داشــت. خود من یاد دارم 
زمان های که ایشــان دعا می خوانند شــاید ده، 
بیست نفر غش می کردند و بیهوش می شدند و 
آنها را از مجلس بیرون می بردند طاقت نشستن 
در روضه های جانسوز آقای مظاهری برای آنها 

دیگر امکان پذیر نبود.
حاج شــیخ مهــدی مظاهری از چه ســنی و 
چگونــه به عرصه برگــزاری مجالس دعا ورود 

پیدا کردند؟
از بیســت، بیست و دو سالگی شروع کردند به 
دعا و خود ایشان این چنین نقل کرده اند: برخی 
از مواقع برای جلســات دعا می رفتم، یک بار 
یک نفر ما را دعوت کردند بــرای خواندن دعا 
منتها گفتند که ما می خواهیم هنگام خواندن 
دعا کمیل محیط کاما تاریک باشد و اگر برای 
شما مقدور است دعا رو حفظ کنید و از حفظ 

برای ما بخوانید.
ایشــان چنین ادامه می دهند کــه: من هم یک 
جوان نــورس و تــازه در همین مدرســه میرزا 

حسین که در خیابان مسجد ســّید اصفهان است، نشستم 

در عــرض یک هفته دعا کمیل حفظ کردم و شــروع کردم به 
خواندن با پنج نفر. هفته بعد شدن ده نفر و این ده نفر رفتند 

و دو هفته شدن پانزده نفر.
تا که مجالس دعای ایشان در مسجد جامع اصفهان که اندازه 
و مساحت آن در حدود چهارده جریب است، 
حتــی در خیابان های اطراف تــا بیش ازیک 

صدهزار نفر شرکت می کنند.
امــا مجالس دعای ایشــان چــه ویژگی ها و 
خصوصیاتی داشت که این قدر این مجالس 

پر برکت و مورد استقبال بود؟
یکــی از خصوصیــت دعای حضــرت آقای 
مظاهری تحولی بود که در افراد ایجاد می کرد.
دوم اینکه باعث می شــد که نشاط تا مدت ها 
در وجود افراد شــرکت کننده در مجلس دعا 
بماند. مثا شــما حســابش را بکنید شب، 
ســاعت یازده بــرای دعای ابوحمــزه عده ای 
می آمدند در مسجد جامع یا در مسجد سّید و 
تا ساعت سه بامداد، چهار ساعت روپا بدون 
امکانات، بدون پذیرایی های مختلف فقط به 
عشق اینکه بنشینند آقای مظاهری برای آنها 
بخوانند و آنها اشــک بریزند و لذت ببرند، با 
اینکه اینها معلم، محصل و یا کارمند بودند و 

باید هشت صبح می رفتند سرکار.
خیلی ها بودند که از راه های دور و نزدیک حاال 
با هر وسیله از شــیراز، تهران، نجف آباد و ... 
خودشــان را به مجالس دعای کمیل حاج آقا 
می رســاندند، خوب اگر عشق نبود، اگر شور 
نبود، اگر لذت نداشت هیچ کسی حاضر نبود 

این همه سختی را به خودش بخرد.
بــه هرصورت صدا، لحــن و اخاص ویژه ای 
که مربوط به ایشان بود، یک جور انگیزه ای در 

مردم ایجاد می کرد وصف ناشدنی.
یکی دیگــر از خاصیت های دعای حاج آقای 
مظاهری که تمیز بین دعای ایشــان و دیگران 
هســت مثا من هم دعا می خوانــم اما این 
حالت ها هیچوقت نه برای خودم ایجاد شده 

نه برای مستمعین من.
این ویژگی دعای آقای مظاهری بود که حالتی 
به آدم دست می داد مثل اینکه آدم در حرم یک 
امام حاال باتشبیه باشــد و در همان فضای 
روحانی مشغول دعا خواندن باشد. هنگامی 
که صدای یا حســین حضرت آقای مظاهری 
بلند می شد آدم خودش را کربا حس می کرد، 
وقتــی که روضه های حضــرت رضــا؟ع؟ را می خواندند آدم 
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خصائــص  از  بــاز 
اقــای  دعاهــای 
قصه  ایــن  مظاهری 
است که از تجمعات 
افــراد بــرای کارهای 
وافــر  بهــره  خیــر 
گرفته اند یعنی اینطور 
بگویند  کــه  نبودند 
خــوب حــاال صدتا 
دور هم جمع شــدن 
یــه دعایــی بخوانیم 
کنیم  اســتغفار  توبه 
همیــن بــرا من بس 
است بلکه افراد را به 
ســمت کارهای خیر 
و کمک به محرومین 
ســوق  نیازمنــدان  و 

می دادند.

خودش را خراسان فرض می کرد یعنی این به واقع برای آدم حس 
می شــد که فرد خودش را در بقیع می دیــد در کنار حرم امام و 
یک آرامشی به فرد می داد که با هیچ چیز دیگری قابل توصیف 

نیست.
حاال شاید دیگران هم دعا بخوانند شاید یه لحظه ممکن آدم 
را ببرند در یک وادی اما این که از اول تا آخر دعا ســه ســاعت 

دو ساعت چهار ساعت شما خودت را در حرم 
معصوم حس کنید چیز دیگری اســت. تمام 
ا ناله و گریه و  این مدت، فضای معنوی همراه ب

اشک شوق طی می شد.
یکی دیگر از ویژگی های مجالس دعای ایشان 
این بود که بدون تبلیغات گســترده و از طریق 
افــرادی کــه در این دعاها شــرکت می کردند 
این مجالــس تبلیغ می شــد و روز به روز بر 

مستمعین این مجالس افزوده می شد.
 این که این جمعیت بدون هیچ تبلیغاتی یک 
ا  جا جمع می شــدند، حاصل نمی شد مگر ب
لذتی که فرد از عبادت و مناجات در ســحرها 
چه برای دعای کمیل و چه برای دعای ابوحمزه 
می بــرد. از بارزترین ویژگی هــای دعای آقای 
مظاهری ایــن بود که از همــه صنفی در این 
دعا شــرکت می کردند یعنــی از وزیر، وکیل، 
آیت الله، علمای بــزرگ، دکتر، اطبا ، جوانان 
18 ســاله،20 ساله،25 ســاله، کوچک ترها، 
پیرمردهایی که با عصا می آمدند، پیرزن ها، از 
شــهرهای اطراف و اکناف می آمدند در دعای 
حاج آقای مظاهری شرکت می کردند. گوشه ای 
برا خودشــان پیدا می کردند چون خالی از هر 
انگیزه ای، خالی از هر حرفی بود، فقط صرف 

دعا، صرف عبادت بود.
از دیگر ویژگی های مجالس دعای ایشان این 
است که تاش می کردند حرفایی که در دعا زده 
می شــود به عنوان حدیث یا به عنوان روضه با 
سند و مستند باشد و حتی قضایایی که عرض 
می کردند قضایایی نبــوده که صرف یه خواب 

باشد یا یک فردی که مجهول الهویه بوده مثا قصه ای رو نقل 
کرده باشد با سند معتبر نقل می کردند.

باز از ویژگی هایی که اختصاص دارد به دعای آقای مظاهری، 
اینکه این مجالس دعا صرف برگزاری یک دعای تنها نبود یعنی 

متن دعا را در جامعه پیاده می کردند.
از دیگــر ویژگی های مجالس دعای ایشــان ایــن بود که هر 
شخصی در این دعاها شــرکت می کرد دلش می خواست که 
فردا صبح همین دعاهایی که کرده است را فردا انجام دهد مثا 
یکی از رفقــا چند روز پیش نقل می کــرد که من یک چک 

گرفته بودم، چک پاداش یا حقوق و ظاهرا آخر ســال هم بوده 
است و مبلغ دیگری هم فرد نداشت و موجودی وی همین یک 
چک بود. ایشــان در مجلس دعای حاج آقا شرکت می کنند و 
ظاهرا حاج آقا برای جبهه ها پول جمع می کردند ایشــان نقل 
می کرد که لحن خاص حاج آقا و قسم هایی که خدا را می دادن 
در حق افــرادی که کمک می کنند چنان حالتی برای این بنده 
خــدا ایجاد کرده بود بی اختیار دستشــان در 
جیبشــان می رفت و چک را در می آورد، یک 
نگاهی می انداخت و با خود می گفت که من 
این چک را دارم و یک ماه زندگی و چک را در 
جیبشان می گذاشتند و باز حاج آقا یک دعای 
دیگــر در حق افرادی که بــه جبهه ها کمک 
می کردند می کرد و این قصه تکرار می شد تا 

چک را می گذارد برای کمک به جبهه ها.
باز از خصائص دعاهــای آقای مظاهری این 
قصه است که از تجمعات افراد برای کارهای 
خیر بهره وافر گرفته اند یعنی اینطور نبودند که 
بگویند خوب حاال صدتا دور هم جمع شدن 
یه دعایی بخوانیم توبه استغفار کنیم همین برا 
من بس اســت بلکه افراد را به سمت کارهای 
خیر و کمک به محرومین و نیازمندان ســوق 

می دادند.
چه بسیار خدمات و مراکز و مساجد و مدارس 
و خیریه ها و ... ایشان از کنار همین مجالس 

دعا ایجاد کردند.
و چه بســیار افرادی که با حضور در مجالس 
دعای ایشان مسیر زندگیشان عوض می شد و 

خیر می شدند.
چه مراکز خیری که ایشان بنیان گذاشتند یه 
زمانی است که بعضی دور هم جمع می شوند 
خیریه ای درســت می کننــد در حد خیلی 
مختصر اســت اما ایشان دستشــان را روی 
هرجایی که گذاشتند به حد اکمال رسید مثل 

همین انجمن ایتام مددکاری صاحب الزمان.
در بیاناتتان به حضور بزرگان و علما اشــاره 
کردید؟ چه چیز موجب شــده بود تا علمــا و بزرگان نیز در 

مجالس دعای ایشان شرکت کنند.؟
ایشــان همواره مورد اعتماد و وثوق علما و شــخصیت های 
بزرگ دینی بودنــد یعنی در اصفهان مــورد احترام آیت الله 
خادمی، مورد احترام آیت الله شــمس آبادی و بســیاری از 
بزرگان دیگر بودنــد و یادم نمی رود یک جمله ای از آیت الله 
تبریزی نقل است که ایشان گفتند: آقای مظاهری قیامت را 

باور کرده اند.
 این خیلی مهم هست که انسان راستی راستی باورش شود که 
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شخصــــی  روزی 
از آقایــان به ایشــان 
رســیده بــود و گفته 
بود که آقای مظاهری 
شنیده ام یک دعاهایی 
اگر  نزد شــما است. 
به  را  این دعا  می شود 

من هم بدهید.
جــواب  ایشــان 
دعا  بلــه  می دهنــد 
نمی توانم  اما  هست 
به شــما بدهــم چرا 
کــه آن دعــای مادرم 
است ، باعث شده که 
من اینطــور محبوب 

القلوب واقع بشوم.

خبری هست صرف خواندن دعا و مجلس گرم کردن و حاال 
چهارتا تو جلسه خودشان را زدند و.... ابدا و اصا هیچوقت 
من از ایشان نشنیدم که بگویند من از همه بهتر می خوانم یا 
ادعایی داشته باشند به نظرم به این علت بود که علمای بزرگ 
در دعای ایشان شرکت می کردند شخصیت های تراز اول در 

دعای ایشان شرکت می کردند به عنوان یک مستمع.
در اوایل انقاب و قبل از انقاب ایشــان مجالس دعایشــان 
را در تکیــه ملک برگزار می کردند همین تکیه ای که االن قبر 
مطهر آقای شمس آبادی، شهید آیت الله شهید اشرفی و بقیه 

شهدا هستند.
سابق قبرســتان تخت فوالد این چنین نبود باال پایین داشت 
حاال صاف شــده و قشــنگ شــده و خیلی به آن رسیدگی 

کردنده اند وگرنه قبرســتان بود و مردم در بین 
ایــن قبــور روی این خاک ها می نشســتند 
هرکســی با هر سمتی که داشــت روی این 
زمین ها می نشســت و حالی پیدا می کردند 

و اشکی می ریختند.
یک منبر هم گذاشــته بودن همین جایی که 
امروز قبر مطهر آیت الله شمس آبادی است 
در واقع وقتی مرحوم آیت الله شــمس آبادی 
را به شهادت رسید ایشــان جای منبرشان را 
تقدیم کردند به جنازه آیت الله شمس آبادی 

که مقبره و محل دفن ایشان شود.
در خصــوص فعالیت های ایشــان در زمان 

دوران دفاع مقدس بفرمایید؟
شیخ مهدی مظاهری عاقه واالیی به انقاب 
و امام داشــتند، به طوری کــه ما هیچ گاه از 
ایشــان تندی، داد و یا برخورد تندی داشــته 
باشــند مگر این که آن پشت سر امام حرف 

می زد ایشان آشفته می شدند.
در هر مجلســی هم بــرای نظــام مقدس 
جمهــوری اســامی و هم بــرای رهبر دعا 
 می کردند. ایشــان در این زمینه اعتقاد کامل 
داشتند نه این که بخواهند مثا یک سیاستی 

را پیاده کنند.
ایشــان از مجالس دعــای ابوحمزه و کمیل 
کمال اســتفاده را برای کمــک به جبهه ها، 
می کردنــد. یک زمانی مســئولین تقاضای 

چندین قایق بــزرگ را برای جبهه ها کرده بودند. ایشــان در 
مجلس دعا که همزمان با شب های قدر بود اعام کردند که 
ما پنج تا قایق می خواهیم و پولش اینقدر می شــود مردم پول 
می دادنــد و این گونی های بزرگ 60 کیلویــی را می آوردند و 

مردم تا حد ممکن در آن پول می ریختند.
نمی دانم اگر کســی دیگر می گفت این چنین می شــد یا نه 

اما مردم با ارادت، اعتماد و اعتقادی که به نفس حق ایشــان 
داشــتند کمک می کردند و مطمئن بودند محل مصرف این 

موارد نیز صحیح و حق است.
به نظر شــما چه عوامل شخصی موجب شد تا شیخ مهدی 
مظاهری به این جایگاه در بین مردم دست پیدا کند و مردم تا 

این میزان به ایشان اعتماد داشته باشند.؟ 
برای رســیدن به این جایگاه باید مقدماتی رعایت شود که این 
مقدمات مثا داشــتن خلوص نیت، دعای خیر پشت سرش 
باشــد، اعتقاد به قیامت و قبر داشــته باشــد، اگر کسی این 
خصوصیات را در خودش ایجاد کــرد و مردم به او اعتماد پیدا 
می کنند این آدمی است که خدا باور، خدا ترس باشد، حرفی که 
می زند از روی اعتقاد قلبی می زند، خودش اهل عمل به آن است 
و البته دعای مؤمنیــن و مؤمنات و بخصوص 

مادر.
حاج آقا اعتقاد داشــتند اگر هر برکت و خیری 
برای ایشان هست به برکت دعای مادر بوده که 
مکرر در مکرر می گفتند که ما ازدواج که کرده 
بودیم ظهــری که آمده بودیم بــرای بردن ناهار 
چیزی در خانه نبود و خوب من هم هنوز به آن 
صورت توان منبر نداشتم. مادرم دستش را باال 
برد و  شــروع کرد دعا کردن. از سوز دل برای من 
دعا می کرد که خدایا این آقا مهدی را محبوب 
خلقش قرارش بده. من گفتم مادر دعا کن خلق 

و خالق.
اگر بخواهیم دنبال موفقیت ایشان باشیم باید 
بگویم عل عاوه بر خلوص و خلوص باطنی و 
دعاهای مردم و اعتقاد به قیامتی، دعای مادرشان 
هم هســت که خودشــان معتقد بودند مادرم 
شــب ها و روزها دســت به دعا بلند می کرد و 
می گفت خدایا این آقا مهدی را مورد محبوبیت 
مخلوقت قرار بده و من می گفتم مادر دعا کن 
هم خدا هم مخلوقین، هر دو باشد. هم خدا از 
من راضی باشد و هم مردم محبت من در دلشان 
نیســت و عمده پیروزی ایشان دعای مادرشان 

هست.
روزی شــخصی از آقایان به ایشــان رسیده بود 
و گفتــه بود کــه آقای مظاهری شــنیده ام یک 
دعاهایی نزد شما است. اگر می شود این دعا را 

به من هم بدهید.
ایشان جواب می دهند بله دعا هست اما نمی توانم به شما بدهم 
چرا که آن دعای مادرم است ،باعث شده که من اینطور محبوب 

القلوب واقع بشوم.
البته مسلما رضایت پدر از ایشان نیز بی تأثیر نبوده است.
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 دارالقــرآن الكریم؛ تنفس در هواي پاك          
قرآن و عترت

و گســترش  نشــر  هــدف  بــا  الکریــم اصفهــان  دارالقــرآن 
از  جمعــی  توســط  جامعــه  در  عتــرت  و  قــرآن  فرهنــگ 

شــیفتگان معــارف اســالمی و با نظارت حجة  االســالم 
 ۱۳67 ســال  در  مظاهــری  مهــدی  حــاج  المســلمین  و 
در اصفهــان تأســیس و در ســایه ی عنایــات و توجهــات 
ــا یــاری قــرآن  دوســتان،  حضــرت ولــی  عصــر ؟جع؟ و ب
تاکنــون موفق به ارائه ي خدمات وســیع و چشــمگیری 

به ویژه در ســطح استان شده است.

 دارالقــرآن الکریــم اصفهــان با توجه به درخواســت و نیاز 
بــه  موجــود در شهرســتان  هــای تابعــه ی اســتان اقــدام 
تأســیس و راه  انــدازي مراکــز قرآنــی بــرای عالقــه  منــدان 
و قــرآن  آمــوزان خواهــر و بــرادر کــرده اســت. فعالیت  های 
عمده ی مراکز شهرســتانی این دارالقرآن شــامل برگزاری 
کالس  هــاي قــرآن در تمــام ســطوح ســنی قــرآن  آمــوزان، 
و  مفاهیــم  قرائــت،  تخصصــی  کالس  هــاي  برگــزاری 
تفســیر قــرآن کریــم، برقــراری مســابقات حفــظ، قرائت و 
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مفاهیــم قــرآن، برگزاری دوره  هــاي تربیت مربی و آموزش 
 هــای ضمن تدریس مربیــان، برپایی جلســات عمومی 
و محافــل انــس با قرآن در مراکز شهرســتان  ها، تشــکیل 
کالس  های ورزشی، فرهنگی، علمی برای قرآن  آموزان، 
برگزاری مراســم به مناســبت ایام  اهلل و اعیاد و ســوگواری 
قــرآن  آمــوزان،  و راهنمایــی خانــواده  هــای   هــا، مشــاوره 
بــه مناســبت  هــای مختلــف جهــت نشــر  تبلیغــات 
و آشــنایی بــا قــرآن کریــم و برگــزاری اردو، بازدیــد و اهدای 

جوایز به قرآن  آموزان است.

-  دارالقــرآن الکریــم اصفهان  در راســتاي نیل به اهداف 
فرهنگــي خــود در ســال ۱۳74   اقــدام بــه ایجــاد »واحــد 
تبلیغــات و انتشــارات« کــرد. ایــن واحــد عــالوه بــر تهیه 
و تنظیــم منابــع و جــزوات درســي تاکنون بیــش از دوازده 

عنوان کتاب منتشــر کرده است.
-  دانــش  آمــوزان مقاطع دبســتان و راهنمایی، در کالس 
 هــای آموزشــی »دوره  هــای دانــش  آمــوزی« بــا روخوانی و 
روانخوانــی قــرآن و نیــز معــارف اولیــه ی اســالم در قالبی 
شــیرین و جذاب آشــنا می  شــوند. فعالیت  های دانش  
آمــوزی ایــن مرکــز در ایــام تابســتان بــه  صــورت متمرکز و 

بیش  از دیگر ایام ســال انجام می  گیرد.
-  دارالقــرآن الکریــم اصفهــان بــه  منظــور ارائــه ی برنامــه  
های مؤثر براي جوانان و نوجوانان اقدام به تشــکیل مرکز 

قرآن  پژوهان جوان کرده  است. 
بــا  کــه  تشــکیل کمیتــه  هــای مختلــف  بــا  مرکــز  ایــن 
شــود،                 مــی  اداره  قــرآن  آمــوزان  مشــارکت  و  فعالیــت 
مختلــف،  روش  هــاي  از  اســتفاده  بــا  ــا  ت مــی  کوشــد 
فضایی جذاب، پرشــور و ســالم بــراي فعالیت و پرورش 
جوانان ایجاد کند و با شــرکت فعال آنان در برنامه  های 
فرهنگــی و ورزشــی مختلــف و کالس  های آموزشــی به 
ســبکی جدید جوانان را با معارف اســالمی بیشتر آشنا 
کنــد. مرکــز قرآن  پژوهــان جوان در بخش  هــای مختلف 
در  کنــد.  مــی   مربوطــه  کال س  هــاي  برگــزاری  بــه  اقــدام 
»کمیتــه ی قــرآن«، کالس  هــای آموزشــی قــرآن و معارف 
اســالمی، تشــکیل گــروه  هــای تحقیــق و برنامــه  ریزی و 
اجــرای جلســات و برنامــه  هــای قرآنــی برگــزار می  شــود. 
تهیــه ی محصــوالت مختلف قرآنی و تهیه ی نشــریات 
و جــزوات در مناســبت  هــا از فعالیــت  هــای »کمیته ی 
فرهنگــی« اســت. در »کمیته ی علمــی« نیز کالس  ها و 
دوره  هــای علمی ویــژه اعضا و برنامه  ریزی و مشــاوره ی 

تحصیلــی ویــژه ی اعضا برگزار می  شــود. فعالیت  های 
»کمیته ی تبلیغات« شــامل طراحی و اجرای تبلیغات 
مرکــز و برنامــه  هــای آن، تشــکیل گــروه  هــای خبرنگاران 
جوان قرآنی و تهیه ی فیلم و گزارش و عکس از فعالیت  
هــای مرکــز اســت. در »کمیتــه ی همایش هــا«، اردوهای 
متنوع، جلســات بحث و گفت وگو و پرســش و پاســخ و 
گرامیداشــت اعیــاد و وفیات برگزار می  شــود. »کمیته ی 
هنــری« نیــز بــه برگــزاری برنامــه  هــای آموزشــی هنــری و 

تهیــه ی محصوالت هنری با محوریت قرآن می  پردازد.
تاریــخ  در  اصفهــان  الکریــم  دارالقــرآن  کتابخانــه ی   -
۸ اســفند مــاه ۱۳72 بــا تعــداد ۱5 جلــد قــرآن  مجیــد و 
تفســیر اهدایی آغــاز به  کار کرد. ایــن کتابخانه به منظور 
اســتفاده ی دانشجویان مؤسســه ی آموزش عالی و سایر 
عالقــه منــدان علوم قرآنــی روز  به  روز گســترش یافت به 
نحوی که در پایان سال 7۳ تعداد ۳۳0۱ جلد، سال 75 
تعداد 572۳ جلد و در حال حاضر تعداد 27۳46 جلد 

کتاب در این کتابخانه موجود اســت. 
در راســتای ســاماندهی و تهیه ی کتب مهــم و مورد نیاز 
در ســال  های اخیرتالش  های چشمگیری انجام گرفته 
اســت و در حــال حاضــر ایــن کتابخانــه از جملــه منابع 
مهــم و مطمئــن تهیــه ی کتــاب در زمینــه  هــای علــوم 
قرآنی، فقه، اصول، اخالق، کالم، تاریخ، فلسفه، کتب 
معتبــر تفســیر و حدیــث اســت. از جملــه کتب تفســیر 
شــیعه ی موجود در کتابخانه می  توان به تفســیر تبیان، 
مجمــع  البیــان، نور الثقلیــن، برهــان، المیــزان، نمونــه، 
منشــور  و  کشــف  االســرار  کنز الدقائــق،  روض  الجنــان، 
جاوید اشاره کرد. و از کتب تفسیری اهل سنت؛ تفسیر 
زمخشــری،  کشــاف  ســیوطی،  دار النشــور  رازی،  کبیــر 
تفسیر بیضاوی و تفسیر طبری را می توان نام برد. کتب 
حدیث چون بحار االنوار، اصول کافی، فروع کافی، روضه 
کافــی، وســائل  الشــیعه، عیــون  اخبــار  الرضــا و... نیــز از 
دیگــر کتب اصلی موجود هســتند. عــالوه بر کتب فوق 
الذکر کتاب  هایی نیز در ســایر موضوعات نظیر ادبیات 
و کامپیوتــر جهت اســتفاده ی دانشــجویان فراهم شــده 
اســت. از جملــه فعالیــت  هــاي کتابخانــه ي مرکــزی، 
ــر نمودن کتابخانه در برخی شــعب تابعه ی دارالقرآن  دائ
الکریــم و تأمیــن کتــب مــورد نیــاز آن هــا بــوده اســت که 
طبــق آئیــن  نامــه ی ویژه ای تحــت نظــارت کتابخانه ی 
مرکــزی فعالیت می  کنند. تعــداد اعضای کتابخانه ی 
مرکــزی از 45 نفــر در ســال 7۳ بــه ۱۸00 نفــر در ســال ۸5 
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ــگاه  ـ دانــشـ ــن  ایـ
ــنا  ـ ـ ـ غـ ــظور  ـ ـ ــه منـ ب
ــیدن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بخـ
ـــات  ـالعـ مطـ ــه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب
ــای  ـ ـ ـ ـ ـ ــوزش هـ ـ آمـ و 
ــری و کالمــی  ـ ـ تفسیـ
ــر  ـ ـ ـ ـ ـــالوه ب ـ ــود، عـ ـ خـ
ــمر  ـتـ ـ ـ ـ ــاط مسـ ـ ـ ارتبـ
ــگاه های  ـ دانشـ ــا  ـ ـ ـ ب
و  ــشور  ـ ـ ـ کـ ــتبر  ـ معـ
ــوزه های علمیه،  ـ حـ
ـــش های  ـ ــخـ ـ ب ــا  ـ ـ ـ ب
وکالم  قــرآن  تفســیر 
»حــوزه علمیــه قــم« 
و  داشــته  ارتبــاط 
از  رهگــذر  ایــن  از 
تجــارب مفید حوزه 
و دانشــگاه اســتفاده 

می کند.

رســیده  اســت. امانــت کتــاب از کتابخانــه مخصــوص 
افرادی اســت که دارای کارت عضویت هستند، افرادی 

کــه در کتابخانــه عضویــت ندارنــد و مایل 
هســتند،  موجــود  کتــب  از  اســتفاده  بــه 
مــی  تواننــد بــا ســپردن مــدرك شناســایي 
معتبــر کتــاب مــورد نظر خــود را در ســالن 
مطالعــه ی کتابخانــه مــورد اســتفاده قــرار 

دهند. 

دانشگاه دارالقرآن

به هنگام رواج دین گریزی و دین ســتیزی 
تکیــه  چــه  مفاســد،  و  فتنه هــا  هجــوم  و 
گاهــی بهتــر از قــرآن وجود دارد؟ قــرآن کریم 
و  فرهنــگ  امــور،  تمامــی  منشــأ  و  منبــع 
معارف اســالمی بوده، هدایتگری مبارک 
و نشــان دهنده راه خداست، راه پاکی ها، 
دو  هــر  رســتگاری  و ضامــن  راه ســعادت 

سراست.
اهتمــام  بــه  اصفهــان  الکریــم  دارالقــرآن 
دانشــمند گرامــی جناب حجة االســالم و 
المســلمین حــاج آقــا مهــدی مظاهری و 
بــا همــکاری جمعــی از عالقه منــدان به 

ساحت مقدس قرآن کریم در سال ۱۳67 تأسیس گردید 
و پــس از یــك ســال از درون آن مجموعه قرآنی دانشــکده 
معارف قرآنــی اصفهان با هدف تربیت نیروهای کارآمد 
اهل بیــت؟مهع؟  و  قــرآن  معــارف  و  فرهنــگ  تبلیــغ  بــرای 
ـ ایجــاد گردیــد و اکنــون بیــش از دو دهــه توانســته اســت 
حــدود ۱5000 دانشــجو و مبّلــغ در رشــته های مختلــف 
قــرآن و نهــج البالغــه تربیــت نمایــد. ایــن مرکــز در ســال 
۱۳۹۱ توســط شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، 

تحقیقــات و فناوری به دانشــگاه معــارف قرآن و عترت 
؟مهع؟ ارتقاء یافت.

دارالقــرآن الکریم اصفهان در ســال ۱۳67 
بــه  منــدان  عالقــه  از  جمعــی  به همــت 
ســاحت مقدس قرآن کریم تأســیس شــد 
و پس از یک ســال این مجموعه قرآنی به 
دانشــکده معارف قرآنــی اصفهان تبدیل 
تربیــت  هــدف  بــا  دانشــکده  ایــن  شــد. 
نیروهــای کارآمــد بــرای تبلیــغ فرهنــگ و 
معارف قرآن و اهل  بیت؟مهع؟ ایجاد شــد.

ارتقاء به دانشگاه
توســط شــورای   ۱۳۹۱ مرکــز در ســال  ایــن 
علــوم،  وزارت  عالــی  آمــوزش  گســترش 
تحقیقات و فناوری به دانشــگاه معارف 
قــرآن و عتــرت ؟مهع؟ ارتقــاء یافــت. اکنون 
فعالیــت  از دو دهــه  پــس  دانشــگاه  ایــن 
توانســته اســت حــدود ۱5 هــزار دانشــجو 
و  قــرآن  رشــته های مختلــف  در  مبّلــغ  و 

نماید. تربیت  نهج البالغه 
ساختار سازمانی

ایــن نهــاد مقــدس یک مرکــز غیــر دولتی 
آن  مقــررات  و  قوانیــن  کلیــه  کــه  اســت 
مصــوب شــورای عالی انقــالب فرهنگی 
فّنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  و 
اســت. ایــن مرکــز بــا بیــش از ۱00 مــدرس 
شــامل هیــأت علمــی تمام وقــت، نیمه 
وقت، اســاتید مدعو از دانشــمندان حوزه 
و مدرســین مبّرز دانشــگاه ها و همچنین 
از  کشــور،  قرآنــی  شــاخص  چهره هــای 

ســطح آموزش مطلوبی برخوردار است.
تحصیلی رشته های 

اعتقاد و التزام عملی به شــریعت اســالم 
)فقه شــیعه( و نظام جمهوری اســالمی از جمله شرایط 
و ضوابــط پذیــرش دانشــجو در این دانشــگاه اســت. این 
دانشــکده  بــودن ســه  دارا  بــا  در حــال حاضــر  دانشــگاه 
و  قــرآن  علــوم  دانشــکده  اســالمی،  معــارف  و  الهیــات 
حدیث و دانشکده تعلیم و تربیت اسالمی در رشته  های 
کارشناسی ارشــد علوم قرآن وحدیث، کارشناسی ارشد 
معــارف نهــج البالغــه، کارشناســی ارشــد تفســیر قــرآن 
مجید، کارشناسی ارشد معارف قرآن کریم، کارشناسی 
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انقالب  فرزانــه  رهبــر 
لعظمــی  هلل ا یت ا آ
دیــدار  در  خامنــه ای 
ایــن  مســئوالن 
در  کــه  دانشــگاه 
انجــام   ۹2 مهرمــاه 
»کار  فرمودنــد:  شــد، 
معــارف  دانشــگاه 
؟ع؟  عتــرت  و  قــرآن 
خیلی خوب است. 
بــه  کــه  سفارشــی 
شــما دارم این است 
را  دانشــجویان  کــه 
بــا ســواد و عالــم بــار 

بیاورید.
 خواندن چند کتاب 
باید  کافــی نیســت. 
اعتقــاد  بــا  و  باســواد 
کنیــد  شــوند. کاری 
بتواننــد  این هــا  کــه 
جهانــی  جامعــه  در 
ینــی  فر نقش آ
کننــد. باید کســانی 
تربیــت شــوند که به 
تأثیرپذیــری،  جــای 

تأثیرگذار باشند«.

کارشناســی  کالم(،  )گرایــش  شناســی  شــیعه  ارشــد 
ارشــد مدرســی معارف اســالمی )گرایش تاریخ و تمدن 

کارشناســی  طــالب(،  ویــژه  اســالمی 
ارشــد مدرســی معارف اســالمی )گرایش 
آشــنایی بــا منابع اســالمی ویژه طالب(، 
کریــم،  قــرآن  معلــم  تربیــت  کارشناســی 
علــوم  و  اســالمی  معــارف  کارشناســی 
تربیتی، کارشناسی علوم قرآن و حدیث، 
کارشناســی  قــرآن،  معــارف  کارشناســی 
فقه ومبانی حقوق اســالمی، کارشناسی 
فلســفه وکالم اســالمی، کارشناسی زبان 
و ادبیــات عربــی، کارشناســی ناپیوســته 
کارشناســی  کریــم،  قــرآن  معلــم  تربیــت 
ــی،  ـ ـ ـ ـ ـ عرب ــی  ـ ـ ـ دینـ ــوزش  ـ ـ آمـ ــته  ـ ناپیوسـ
کارشناســی ناپیوســته تربیــت مربــی امور 
تربیتــی، کاردانــی تربیت معلــم قرآن کریم 
بــا اعطــای مــدرک رســمی توســط وزارت 
دانشــجو  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم، 

می پذیرد.
پذیرش دانشجو

پذیرش دانشــجو در این دانشگاه از طریق 
آزمون های ســازمان سنجش و در برخی از 
دوره هــا به صــورت بدون آزمون )براســاس 
ســوابق تحصیلــی( اســت. کالس هــای 
بــا  نهج البالغــه  و  مجیــد  قــرآن  تفســیر 
حضــور اســاتید دانشــگاه در طــول ســال 

ویژه آقایان و بانوان برگزار می شــود.
ارتباطات

ایــن دانشــگاه به منظــور غنــا بخشــیدن 
بــه مطالعــات و آموزش هــای تفســیری و 
کالمــی خــود، عالوه بــر ارتباط مســتمر با 
دانشــگاه های معتبــر کشــور و حوزه هــای 
علمیه، با بخش های تفســیر قرآن وکالم 
»حــوزه علمیه قم« ارتباط داشــته و از این 
رهگــذر از تجارب مفید حوزه و دانشــگاه 

استفاده می کند.
ارتقــای  جهــت  مناســب  بسترســازی 
نهادهــا  کارکنــان  تحصیــالت  ســطح 
انعقــاد  بــا  مختلــف  ســازمان های  و 

ارتبــاط  رســانه های  بــا  تعامــل  مشــترک،  تفاهم نامــه 

علمــی،  ظرفیت هــای  انعــکاس  به منظــور  جمعــی 
برنامه هــای  تأمیــن  و  دانشــگاه  فرهنگــی  و  پژوهشــی 
مــورد نیــاز آنــان در حــوزه معــارف دیــن، 
ایجــاد زمینــه فعالیــت و تدریــس بــرای 
ایجــاد  اســتاد،  و  مــدرس   ۱00 از  بیــش 
شــغل برای حدود 70 نفر کارمند رسمی 
و قــراردادی، به کارگیــری تعــداد زیادی از 
فارغ التحصیــالن در ســازمان آمــوزش و 
پرورش، ادارات و سازمان های مختلف 
و تأمیــن مربیان شــعب دارالقرآن الکریم 
اصفهــان و مراکز قرآنی دیگر از مهمترین 
ایــن  برنامه هــای اجرایــی  و  فعالیت هــا 

دانشگاه است.
فعالیت هــای دانشــجویی  فرهنگــی - 

پژوهشی
ســخنرانی،  متعــدد  برگزاری جلســات 
ــدیشی،  آزادانـ ــی های  کرسـ همایــش، 
و  ملــی  مناســبت های  بزرگداشــت 
تفریحــی،  اردوهــای  برگــزاری  مذهبــی، 
اردوهــای  و  برگــزاری  علمــی،  و  زیارتــی 
جهادی و راهیان نور، برگزاری نمایشگاه  
در موضوعــات مختلــف )دفاع مقدس  
عفــاف و حجــاب جنگ نــرم( و اجرای 
مهمتریــن  از  مختلــف  مســابقات 
ایــن  آموزشــی  و  فرهنگــی  برنامه هــای 

دانشگاه است.
دیدگاه مقام معظم رهبری

آیت اهلل العظمــی  انقــالب  فرزانــه  رهبــر 
ایــن  مســئوالن  دیــدار  در  خامنــه ای 
دانشــگاه کــه در مهرمــاه ۹2 انجام شــد، 
قــرآن  معــارف  دانشــگاه  »کار  فرمودنــد: 
اســت.  خــوب  خیلــی  ؟ع؟  عتــرت  و 
سفارشــی کــه بــه شــما دارم ایــن اســت 
کــه دانشــجویان را بــا ســواد و عالــم بــار 

بیاورید.
 خواندن چند کتاب کافی نیست. باید 
باســواد و بــا اعتقــاد شــوند. کاری کنید 
کــه این هــا بتواننــد در جامعــه جهانــی 
نقش آفرینــی کنند. باید کســانی تربیت 

شــوند که به جای تأثیرپذیری، تأثیرگذار باشند«.
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انجمن مددكاری امام زمان ؟جع؟

مرحــوم  کــه  ســفری  در   ۱۳4۹ ســال  در 
مظاهری به مشهد مقدس داشت، دایی 
مقام معظم رهبری ایده تأســیس انجمن 
ویژه ایتام را با ایشان مطرح می کنند. این 
ایده در مشــهد در ابتدا از یک مغازه شروع 
شــده بود. حجة االسالم مظاهری از چند 
خانواده یتیم نیز در این شهر بازدید کرده و 
پس از بازگشــت به اصفهان در منابر وعظ 
به این موضوع اشــاره می کنند. ســرانجام 
خیریــن،  از  جمعــی  آمــدن  گــرد  از  پــس 
علمــای اصفهــان همچــون مرحــوم آیت 
اهلل شــمس آبادی از این مسئله استقبال 
می کننــد و انجمــن مــددکاری امــام زمان 

؟جع؟ در ماه رمضان تشــکیل می شود.

این مرکز که با همت جمعي از انسانهاي 
خیراندیــش و بــا احســاس و در پاســخ بــه 
نــداي ملکوتــي اهلل ، اهلل  فــي االیتــام )خدا 
آوریــد(  درنظــر  یتیمــان  امــر  در  را  را، خــدا 
پــدر یتیمــان، حضــرت علي؟ع؟ در شــهر 
راه  و  گرفــت  شــکل  اصفهــان  تاریخــي 
از  درحمایــت  را  بزرگــوار  امــام  آن  روش  و 

خانواده هــای یتیــم نیازمنــد، ســر مشــق و برنامه خویش 
قــرار داد. ایــن نهاد تازه تأســیس که با امکانــات محدود 
و جــذب چنــد خانوار نیازمند، سرپرســتی تعدادي افراد 
یتیــم را آغــاز کــرده بــود، بــا افزایــش کمک هــای مردمي و 
کســب تجربه های ارزشــمند، به ســرعت رو به گسترش 
نهاد و در ســال ۱۳4۹ بنام مقدس »منجی عالم بشریت 
حضرت امام زمان ؟جع؟« مزّین گشت و رسمًا به ثبت 
شــرکتها رســید و تــا امــروز بیش از ده هــزار خانــواده یتیم 

نیازمنــد را در برنامه هــای وســیع و منظم تحت پوشــش 
داشته است.

انجمــن مــدد کاري امام زمــان ؟جع؟ به 
نیــت  برکــت اســتقبال پرشــور مردمــی و 
بانیــان  صادقانــه  عملکــرد  و  خالصانــه 
خیرخــواه آن بــه ســرعت جایــگاه واقعــی 
و  نمــود  پیــدا  جامعــه  ســطح  در  را  خــود 
رفتــه رفته فرهنگ حمایــت از یتیم، این 
خصلــت فراموش شــده انبیــاء و اوصیاء 
بــه  و  احیــاء  کشــور  سرتاســر  در  را  الهــي 
شــکل کنوني ســاماندهي کرد، بطوریکه 
امــروزه شــاهد تأســیس نهادهاي مشــابه 
خود جــوش و مردمی به صورت مســتقل 
از  بســیاری  در  گوناگــون  نامهــای  بــا  و 
شــهرهای کوچک و بزرگ میهن عزیزمان 

می باشیم.

درمانــگاه این انجمــن در طبقه دوم یکی 
از ســاختمان های انجمــن به مســاحت 
550 متــر مربــع واقــع در خیابــان چهار باغ 
و دارای چنــد مطــب  گرفتــه  قــرار  پاییــن 
پانســمان،  تزریقــات،  بخش هــای  و 
داروخانه، و دندانپزشــکی است. در حال 
حاضــر حــدودأ 7500 نفــر در ســطح شــهر 
انجمــن  ایــن  پوشــش  تحــت  اصفهــان 

هستند.

مجتمع ابا بصیر

نام هــای  بــه  اصفهــان  در  موسســه  دو   ۱۳4۸ ســال  در 
فعالیــت  نابینایــان  حــوزه  در  »نورایــی«  و  »کریســتوفر« 
می کردنــد. نابینایــان پس از تحصیل در این مؤسســات 
به آموزش هایی می پرداختند که به آنها جهت اشتغال 

ــازه  ـ ـ ـ ت ــاد  ـ ـ نهـ ــن  ـ ـ ایـ
بــا  ــه  ـ کـ ـــس  ـ تأسیـ
محــدود  امکانــات 
ــد  ـ ـ ـ چنـ ـــذب  جـ و 
نیازمنــد،  ــوار  ـ ـ ـان ـ خـ
تعدادي  سرپرســتي 
آغــاز  را  یتیــم  افــراد 
کــرده بود، بــا افزایش 
کمک هــای مردمــي 
و کسب تجربه های 
ــه  ـ ـ ـ ـ ـ ب ــند،  ـ ـ ـمـ ارزشـ
ــه  ـ ـ ـ ـ ب رو  ـــت  ـ ـ ـرعـ سـ
در  و  نهــاد  گســترش 
نــام  بــه   ۱۳4۹ ســال 
ـــجي  ـ »منـ مقــدس 
ــریت  ـ بــشـ ــم  ـ ـالـ ـ عـ
زمــان  حضرت امــام 
ــن  ـ ـ ـ ـ ـ زّی ـ ـ مـ ؟جع؟« 

گشت
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بــا  مظاهــری  مرحــوم 
اطــالع از این موضوع، 
تصمیــم بــه تأســیس 
مرکزی ویــژه نابینایان 
بــا  مرکــز  ایــن  گرفــت. 
خیریــن  همــکاری 
حجــة  پیگیــری  و 
ــری  ـ مظـاهـ ــام  االسـلـ
ــنوان  ـ ـ عـ ـــت  تــحـ
تأســیس  »ابابصیــر« 
شــد. شــهید مطهری 
در یکــی از کتــب خود 
بــه خــوش ســلیقگی 
در  اصفهانی هــا 
نامگــذاری ایــن مرکــز 

اشاره کرده اند.

کمک می کرد. در ضمن این آموزش ها احساس می شد 
انجــام  مســیحیت  جهــت  تبلیغــی  فعالیــت  نوعــی 

می گیــرد که وابســتگی موسســه به کشــور 
انگلیــس، آن را تقویــت می کــرد. مرحــوم 
مظاهری با اطالع از این موضوع، تصمیم 
به تأســیس مرکزی ویــژه نابینایان گرفت. 
ایــن مرکز بــا همکاری خیریــن و پیگیری 
االســالم مظاهــری تحــت عنــوان  حجــة 
»ابابصیر« تأســیس شد. شــهید مطهری 
در یکی از کتب خود به خوش ســلیقگی 
اصفهانی ها در نامگذاری این مرکز اشاره 

کرده اند.

 ارائــه خدمات حرفــه ای مــددکاری، ارائه 
خدمات فرهنگی آموزشی، ارائه خدمات 
پزشــکی، فعالیت های ورزشی، برگزاری 
نمایشگاه، فعالیت های اشتغال زایی و 
ارائــه خدمات پوشــش بیمــه ای از جمله 

فعالیت های این مرکز است. 

مطابــق بــا آنچــه در پایــگاه اطالع رســانی 
این مرکز آمده، تأمین و توزیع مواد غذایی 
اطالعــات  تمامــی  درج   ،) کاال )ســبد 
بانــک  در  آنهــا  ســوابق  و  مددجویــان 
هزینه هــای  تأمیــن  ابابصیــر،  اطالعاتــی 
پیگیــری  و  مشــاوره  پزشــکی،  و  دارویــی 
بــه  قرض الحســنه  وام  پرداخــت  درمــان، 

مددجویــان،  بــه  جهیزیــه  تحویــل  و  تهیــه  مددجویــان، 
از  نابینایــان  ویــژه  آموزشــی  کمــک  وســایل  فراهم کــردن 
قبیــل دســتگاه ضبــط صــدا، کاغذ بریــل، کتــب گویا، 
ــدگی از قبیــل  پرکینــز و...، تأمیــن وســایل مــورد نیــاز زنـ
یخچال، فرش، بخاری، ظروف آشــپزخانه و ...، ارتباط 
با سازمان ها، ارگان ها، ادارات و مراکز درمانگاهی خیریه 
جهــت حــل مشــکالت روشــندالن، دریافــت تقاضــا، 
شناســایی و زیرپوشــش قــرار دادن مددجویــان جدیــد و 
بازدیــد از منــازل ایشــان، برگــزاری کالس هــای آموزشــی 
شــامل بهداشــتی، مهارت هــای زندگی، احــکام و قرآن 
و...ویــژه مددجویــان و خانواده های ایشــان، اجرای طرح 
تشــویقی برای شــرکت کنندگان در کالس های آموزشی 

شامل کتاب، بسته های بهداشتی و هدایای نقدی، 
اردوهــای ســیاحتی و تفریحــی، راه انــدازی کتابخانــه 
بریــل و گویــا، فراهم کــردن وســایل کمک 
آموزشی ویژه نابینایان از قبیل دستگاه 
ضبــط صــدا، کاغــذ بریــل، کتــب گویا، 
بــا  وهمــکاری  هماهنگــی  پرکینــزو...، 
مؤسسات مشــاوره ای در جهت ارتقای 
ارائه خدمات هر چه بهتر به مددجویان 
موسســه، اجــرای طــرح پایــش ســالمت 
چشــم مددجویــان از معاینــه تــا درمان، 
همــه  بــرای  پزشــکی  پرونــده  تشــکیل 
بانــک  در  پوشــش  تحــت  مددجویــان 
ــگی با مراکز  اطالعاتی مربوطه، هماهنـ
ــانی بــرای رفــع نیازهای  بهداشــتی درمـ
درمانی و امور آزمایشــگاهی مددجویان، 
تهیــه عینــک طبــی و آفتابی مــورد نیاز 
بررســی  خیریــن،  طریــق  از  مددجویــان 
وضعیــت بیمه درمانــی مددجویان و در 
صــورت نیــاز ارجاع به مراکــز بیمه گذار، 
OCT- تخصصــی  آزمایشــات  انجــام 
همچنیــن  و  چشــم  پریمتــری   -  CCT
چشــم  تخصصــی  فــوق  مشــاوره های 
در درمانــگاه گلوکــوم و درمانــگاه قرنیــه، 
آزمایشــگاهی،  مراکــز  بــا  هماهنگــی 
جهــت  در  و...  ســونوگرافی  رادیولــوژی، 
ارجاع مددجویان و خانواده های ایشــان 
به ایــن مراکز، هماهنگــی و اخذ قرارداد 
رفــع  جهــت  دندانپزشــکی  خیریــه  درمانگاه هــای  بــا 
مشــکالت دهــان و دنــدان مددجویــان همــراه بــا ارائه 
تخفیــف، کمک به مددجویان بی بضاعتی که دچار 
بیماری های صعب العالج شــده اند به صورت تقبل 
تمام یا قســمتی از هزینه های درمان، اعمال جراحی، 
و...،  دارویــی  هزینه هــای  تهیــه  درمانــی،  شــیمی 
سرکشــی مرتــب مــددکار موسســه از مددجویــان بیمار 
بســتری شــده در بیمارســتان یا منــزل جهت کمک و 
پیگیــری مراحــل درمــان از جمله خدمــات مجموعه 

ابابصیر در طی ســالیان بوده است.



 

صاصی  
خت

مه ا
ژه نا

ـــ
وی

سلمین         
والم

جةاالسالم 
ح

ی مظاهری
خ مهد

شی
حاج 

ـتـان                        
زمـس

  

13
96

منفـعت عــام

60

در   57 ســال  در 
ندبه  دعــای  مراســم 
محتاجی  شــخص 
بــرای کمــک گرفتن 
جهیزیــه  جهــت 
فرزنــدش بــه مرحــوم 
مراجعــه  مظاهــری  
ایشــان  و  کنــد  مــی 
بــا  را  موضــوع  ایــن 
مــی  میــان  در  مــردم 
گذارنــد . مــردم برای 
کمــک بــه او  مبلــغ 
قابــل توجهــی اهــدا 

می کنند.

بیمارستان فروغی ابری
)شهید چمران(

مرکز فوق تخصصی قلب شــهید چمران 
از لحــاظ جغرافیایــی در قســمت شــرقی 
شــهر اصفهان در فاصله پنــج کیلومتری 
ســلمان  خیابــان  در  واقــع  بزرگمهــر  پــل 
شــده  واقــع  رود  زاینــده  حریــم  در  فارســی 

است .
بــه   ۱۳47 ســال  در  مرکــز  ایــن  زمیــن   
فــرد خیــری  توســط  ۱0 هکتــار  مســاحت 
بــه نــام مرحوم حــاج عبــاس فروغــی ابری 
اهــدا شــد و ســاختمان های اولیــه آن بــه 
توســط  مربــع  متــر  هــزار   پنــج  مســاحت 
وزارت بهداری وقت به عنوان آسایشــگاه 
مســلولین در ســه بلــوک دوطبقــه و یــک 
بلوک اداری ساخته شده و در مرداد ۱۳4۸ 
مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفتــه و تــا ســال 
۱۳55 تعداد یک هــزارو ۸05 نفر از بیماران 
چهــار   ، اصفهــان  اســتان های  مســلول 
محــال بختیاری، لرســتان، یــزد، فارس، 
خوزســتان و بوشــهر در این مرکز بســتری و 

تحــت درمان قرار گرفتند .
تصمیــم  بــه  توجــه  بــا   ۱۳55 ســال  در   

وزارت بهــداری وقــت مبنــی بــر عــدم لــزوم جداســازی 
بیمــاران مســلول پس از شــروع معالجه عــالوه بر افتتاح 
بخش های عمومی ، هســته اولیه بخش جراحی قلب 
بــا حضــور دو فــوق تخصص جراحــی قلب بــه نام های 
آقــای دکتــر محمدعلــی نفیســی از ایــران و آقــای دکتــر 
الزمن از آمریکا و حضور دو دستیار به نام های آقای دکتر 
اســماعیل نورمحمــدی و آقــای دکتر غالمرضــا بهدادفر 
شــکل گرفت. بــا توجه به کمبــود فضا  بــرای بیماران با 
توصیــه آقای دکتر پور مقــدس، مرحوم مهدی مظاهری 
این موضوع را برای مردم و خیرین مطرح کرده و با کمک  
مردم، زمین ســاختمان جدید آماده و چندین مرحله از 
ســاختمان ســازی آن انجام شــد و بعد از آن دانشــگاه و 
دولت وارد عمل شــده و ســاختمان را به پایان رساندند. 
اســتفاده  صــورت  بــه  بیمارســتان  مســجد  همچنیــن 

مشــترک مردم و بیمارستان راه اندازی شد.
توجهــی  قابــل  تعــداد  وجــود  دلیــل  بــه   ۱۳62 ســال  در   

و  ســوختگی  دچــار  تحمیلــی  جنــگ  مجروحــان  از 
عــدم وجــود مرکــزی خــاص جهــت ســرویس دهــی بــه 
بیمــاران ســوختگی، بخش هــای درمان 
ســوختگی نیــز به ایــن مرکز الحاق شــد 
کــه عالوه بر مجروحــان جنگ و بیماران 
ســطح اســتان ، بیماران مناطق جنوب 
تحــت  نیــز  را  کشــور  غــرب  جنــوب  و 

پوشش قرار می داد .
امــام   در ســال ۱۳6۹ کــه مرکــز پزشــکی 
مرکــز  عنــوان  بــه  ؟ع؟  کاظــم  موســی 
تخصصــی ســوانح و ســوختگی به بهره 
درمــان  هــای  بخــش   ، رســید  بــرداری 
ســوختگی ایــن مرکــز  بــه مرکــز پزشــکی 
فــوق انتقال یافت و از آن تاریخ این مرکز 
بــه عنــوان مرکز فــوق تخصصــی قلب و 
عــروق به فعالیت خود ادامه داده اســت 
هــای  ســال  طــول  در  خوشــبختانه  کــه 
اخیر روند روبه پیشــرفتی را در خصوص 
و  قلبــی  بیمــاران  درمــان  و  تشــخیص 
عروقی مطابق با اســتانداردهای روز دنیا 

داشته است.
 انجمن صرع

فــر،  اعتمــادی  دکتــر   ۱۳۸۳ ســال  در 
ایــده  اعصــاب،  و  مغــز  متخصــص 
خــود جهــت تاســیس انجمــن صــرع را با حجة االســالم 
مظاهری در میان گذاشــت. بعد از برگزاری جلســات با 
خیرین ، ســاختمان این انجمن توسط شخص خیری 
که فرزندش در اثر این بیماری از دنیا رفته بود، اهدا شد.  
همچنیــن با حضور پزشــکان خیر، انجمن صرع رســما 
افتتــاح شــد. ایــن مرکز هم اکنــون عالوه بر رســیدگی به 
امــور مرتبط با بیمــاران، به مکانی جهــت پژوهش های 

علمی این بیماری تبدیل شــده است.

انجمن خیریه ام اس 

در ســال ۱۳۸۳پــس از راه انــدازی موفــق انجمــن صــرع  ، 
انجمــن ام اس بــا پیگــری های حجة االســالم مظاهری 
راه اندازی شــد و شــروع به خدمت رســانی بــه مردم کرد. 
هــم اکنون ایــن انجمن کمک هایی بــه صورت دارویی 
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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  یکــی  اســت.  انجمــن  ایــن  فعالیت هــای  دیگــر  از 
اقدامــات مانــدگار انجمــن خیریــه ام. اس اصفهــان کــه 
اســت،  بی نظیــر  خاورمیانــه  حتــی  و  کشــور  ســطح  در 
و درمانــی  پژوهشــی  آموزشــی،  مرکــز  احــداث کامل تریــن 
ام اس اســت. مرکــز تحقیقاتی، آموزشــی و درمانی ام. اس 
اصفهان در چند طبقه ســاخته شــده اســت. طبقه اول 
آن مربوط به کلینیک ها و داروخانه اســت. در طبقه دوم 
درمانگاه های بازتوانی و انواع وســایل توان بخشــی تعبیه 

شده است. 
طبقــه ســوم آن نیــز مربــوط بــه مرکــز تحقیقــات شــامل 
آزمایشــگاه های مخصــوص کارهــای تحقیقاتی و طبقه 
چهــارم نیــز بــه انجمــن ام. اس و کالس هــای آموزشــی و 

برگزاری سمینار اختصاص دارد.

صندوق جهیزیه صاحب الزمان

در ســال 57 در 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 
 ۱۳5۸ ســال  در  شــود.  احــداث  نیازمنــدان  جهیزیــه  بــه 
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 اخــالق در خانــواده بــرای نــو عروســان 

برگزار می شود. 

بنیاد خیریه راهبری آالء

دغدغه تأســیس بنیاد  از آن جا شــروع شد که مؤسسین 
بــه فکــر ســازمانی بودنــد کــه در آن، امــور خیر را به شــکل 
نویــن ارائــه بدهند و کار خیرشــان بشــود، انجــام کارهای 
زمیــن مانده، کارهایی که شــاید کمتر کســی ســراغ آن ها 
می رود. انتخاِب عنوان بنیاد هم به جای خیریه بیشــتر 
بــه همیــن خاطر بود و همین طــور دوری از ذهنیت های 
معمــول در مــورد خیریه های موجود در کشور.ســال ۱۳۸۸ 
نقطه شروع این حرکت بود، حرکتی که در طول مسیرش 
حجــة االســالم شــیخ مهــدی مظاهــری را به عنــوان پدر 
راهنمایی هــای  از  و  می دیــده  خــودش  کنــار  در  معنــوی 

ایشان بهره می برده است.
مرکــز پیشــگیری و کنتــرل ســرطان آالء ، مدرســه عالــی 
خاتــم االوصیــاء؟جع؟، مرکز تربیتــی و پرورش اســتعداد 
مرکــز  ؟س؟،  زینــب  حضــرت  مقــدس  آســتان  ســالله، 
ــر و  مرکز خیر  جامعــة المرتضــی ؟ع؟، مرکز مددکاری کوث
مانــدگار  هفــت مرکزی هســتند که بســتر فعالیت های 

بنیــاد خیریه راهبری آالء خواهد بود.
داشــتن نگاه تشــکیالتی به انجام فعالیت ها را می توان 
یکی از نقاط قوت بنیاد دانست، نگاهی که سعی شده 
ــا نــگاه جهــادی و مردمــی آمیخته شــود تــا از آفت های  ب

معمول فعالیت های تشــکیالتی دور شود.
تدویــن ســند راهبــردی و برنامــه ریزی هــای بلنــد مدت 
و کوتــاه مــدت نیــز ثمره داشــتن همین نوع نگاه اســت و 
شاید وجه تمایز این بنیاد با دیگر مراکز خیریه در همین 
جا باشــد. عــالوه بــر آن داشــتن کمیته هــای تخصصی 
برای هر طرح متشــکل از نخبه ها و متخصصان ســرآمد 
در حوزه هــای مختلــف بــر غنــای برنامــه ریزی هــا افزوده 
اســت و توانســته مجموعــه قابــل قبولــی از کارشناســان 

متعهــد را در حوزه های متنوع دور هم جمع کند.



 

صاصی  
خت

مه ا
ژه نا

ـــ
وی

سلمین         
والم

جةاالسالم 
ح

ی مظاهری
خ مهد

شی
حاج 

ـتـان                        
زمـس

  

13
96

ݡگزݤاݤرݤشݤ تصوݤیرݤیݤ

62

گزارش تصویری و آلبوم تصاویـر
مراسمات  تشـییع،تـرحـیم  وبزرگداشت

مراسم بزرگداشت حجة االسام والمسلمین مظاهری در 
اصفهان، قم و تهران

حجة االسام و المسلمین حاج شیخ مهدی مظاهری؟هر؟، 
از علمای خدوم و خطبای توانمند، شامگاه روز پنجشنبه 21 
دی ماه 13۹6 پس 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 40 سال 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 22 دی 
ماه با پیکر مرحوم حجة االســام شیخ مهدی مظاهری اولین 

چهره ماندگار تبلیغ در حسینیه دیانی اصفهان، وداع کردند.

مراســم تشــییع پیکر روحانی خدمتگزار و واعظ شهیر 
حجة االسام والمسلمین حاج شــیخ مهدی مظاهری صبح 
روز شــنبه مورخ 23 دی ماه با حضور اقشــار مختلف مردم 
برگزار شد. مراسم تشــییع با حضور آیت الله مظاهری رئیس 
حــوزه علمیه اصفهان، آیت الله طباطبایــی نژاد نماینده ولی 
فقیه در استان، آیت الله مهدوی عضو مجلس خبرگان رهبری، 
استاندار و فرماندار، نمایندگان اصفهان در مجلس، مسئوالن 
نظامی و انتظامی، طاب و روحانیون و اقشار مختلف مردم از 

مسجد سید اصفهان برگزار شد.
در ابتدای این مراســم ختــم قرآن همراه بــا قرائت زیارت 
عاشــورا و روضه خوانی انجام شد، ســپس اقامه نماز بر پیکر 
حجة االسام والمســلمین مهدی مظاهری به امامت آیت الله 
مظاهری از مراجع 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 مزار 

شهید محراب آیت الله اشرفی اصفهانی به خاک سپرده شد.
حضور شخصیت های نظام در مراسم ترحیم

 مراســم ترحیم آیت الله شــیخ مهدی مظاهری از علمای 
برجســته اصفهان عصر روز سه شنبه 26 دی ماه در مسجد امام 
صادق ؟ع؟ واقع در میدان فلســطین تهــران با حضور مقامات 

لشگری و کشوری برگزار شد.
در این مراسم حجة االسام 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 
انقاب، حجة االســام رهبــر؛ عضو جامعــه روحانیت مبارز، 
سردار اشــتری؛ فرمانده نیروی انتظامی، مرتضی طایی؛ عضو 

سابق شورای شهر تهران و تعدادی از مسئولین حضور داشتند.
 مراسم بزرگداشت حجة االســام والمسلمین مظاهری در 

قم 
مراســم بزرگداشت حجة االسام والمســلمین شیخ مهدی 
مظاهری از اســاتید و خطبای حوزه علمیــه اصفهان و فعاالن 
عرصه های تبلیغی با حضور مراجع عظام علما و مسئوالن مردم 
قدرشناس کشــور عصر روز سه شنبه سوم بهمن ماه در مسجد 

اعظم برگزار شد.
در این مراســم آیت اللــه العظمی مکارم شــیرازی، آیت الله 
العظمی سبحانی از مراجع تقلید و آیت الله یزدی رئیس شورای 
عالی جامعه مدرســین حوزه علمیه قم، آیت الله خاتمی عضو 
مجلس خبرگان رهبری، اعضای جامعه مدرســین حوزه علمیه 

قم و نمایندگان بیوت و اساتید حوزه حضور داشتند.

*

*

*

*

*
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