
مي گفتند مقاومت را از اين آقاي رضاي كروني ياد 
بگيريد! اخوي ما معروف بودن��د به آقا رضا كروني. 
اخوي عجي��ب مقاومت   و هر ق��در اذيتش كردند، 
عمامه اش را برنداشتند و به هر زحمتي بود عمامه را 
حفظ كردند. آن روزها در اصفهان عده خيلي كمي 

اجازه داشتند عبا و عمامه شان را نگه دارند. 
از دوران تحصيل خودتان برايمان بگوييد. 

تحصيل را از كجا و چگونه آغاز كرديد؟ 
ابتدا در مدرسه اقدس��يه درس خواندم. يادم است 
آق��اي وحي��د خراس��اني در اصفهان، در مس��جد 
س��يد منبر مي رفتند. آن روزها ك��ه بلندگو و اين 
چيزها نبود. تش��هد ركعت چهارم نماز كه خوانده 
مي شد، بعضي ها فرادي مي كردند و لباس هايشان 
را برمي داشتند مي رفتند پاي منبر تا صداي آقاي 
وحيد را بهتر بش��نوند. من هم مي رفتم پاي منبر 
ايش��ان و با اينكه بچه بودم، عجيب لذت مي بردم. 
معموالً يك ساعت از وقت مدرسه گذشته بود كه به 
مدرسه مي رسيدم. معلم رياضي و خط ما آقا شيخ 
حسين اديب از من مي پرسيد:»تا حاال كجا بودي؟« 
جواب مي دادم: »پاي منبر آقاي وحيد بودم.« يك 
بابايي در مدرسه ما بود به اسم حميدي. آقاي اديب 
مي گفت:» تو وحي��دي كه هيچ��ي، حميدي هم 
نمي شوي! بيخود نرو پاي منبر ايشان. بيا سر كالس 
درس!« بعد هم تنبيه مي ش��دم كه چرا به مدرسه 
نيامده ام، اما دس��ت بردار نبودم.  13،12 سال هم 
بيشتر سن نداشتم، ولي عجيب به منبرهاي ايشان 
عالقه داشتم. آن روزها شايد آقاي وحيد نهايتاً 22 
سال سن داشتند. خودش��ان مي فرمودند:»من در 
منزل آيت اهلل آقا سيدابوالحسن اصفهاني منبر رفتم. 
آقاي شفتي منبر مرا كه شنيد، از من براي مسجد 
سيد اصفهان دعوت كرد و من هم يك ماه رمضان 

در مسجد سيد منبر رفتم.«
ايشان هميشه از نجف براي ماه رمضان به 

اصفهان مي آمدند؟ 
خير، يك ماه رمضان به دعوت آقاي شفتي آمدند و 

بعد به نجف برگشتند. 
در سال هايي كه آيت اهلل حائري حوزه قم 
را تشكيل دادند، وضعيت حوزه اصفهان 

چگونه بود؟ 
خوب بود و علماي بزرگي آنجا تدريس مي كردند. 
همگي هم ارادت زيادي به حوزه علميه قم و شخص 
آقاي حائ��ري داش��تند. در حوزه علمي��ه قم هم 
بزرگاني چون آيت اهلل سيدمحمدتقي خوانساري، 
آيت اهلل س��يدمحمدرضا گلپايگاني، آيت اهلل صدر 
پدر امام موسي صدر و آيت اهلل سيداحمد خوانساري 
بودند كه از ط��رف آيت اهلل بروجردي در مس��جد 

سيدعزيزاهلل تهران امام جماعت بودند. 
انگيزه شما براي ورود به حوزه چه بود؟ 

پدرم از علما بودند و منزل ما هم منزل يك روحاني 
بود و لذا همه اف��راد خانواده جذب عل��وم ديني و 
علمي مي ش��دند. پدرم دوست داش��تند ما طلبه 
شويم و هميش��ه مي گفتند دوست دارم شما نوكر 
امام حس��ين)ع( و امام زمان)عج( باشيد. خود من 
هم دوست داش��تم راه پدر را ادامه دهم. پسرم هم 

همين طور است و منبر خوبي مي رود. 
در دوره اي ك�ه ب�ه دبس�تان مي رفتيد، 
منبري ه�اي مهم آن دوران چه كس�اني 

بودند؟ 
حاج آقا ميرزا علي هس��ته اي از منبري هاي بسيار 
باسواد و بزرگوار بود. آقاي حسام الواعظين كه همه 
اهل منبر به ايشان استاد مي گفتند و هر جايي كه 
ايشان وارد مي شد، همه منبري ها در برابرش تواضع 
مي كردند. من منبر ايشان را خيلي دوست داشتم. 

ايشان بيشتر تاريخ مي گفت و اديب، شاعر و خطاط 
بود. ويژگي هاي بسيار خوبي داشت. حاج آقا ميرزا 
علي هس��ته اي از نظر علمي قوي تر ب��ود، اما آقاي 
حسام محدث و مورخ بود. به منبر آقاي صهري هم 

خيلي عالقه داشتم. 
آيا از آنها راهنمايي مي خواستيد؟ 

همه تش��ويق مي كردند. آقاي حسام الواعظين هر 
بچه طلبه اي را كه مي ديد، او را به تالش در تحصيل 

تشويق مي كرد. 
ظاهراً آقاي صهري خيل�ي حاضر جواب 

بودند. از ايشان خاطره اي داريد؟ 
در خيابان مسجد سيد، بازارچه بيدآباد، مدرسه اي 
به نام احمدي��ه بود كه من و آق��اي صهري و آقاي 
منصورزاده زي��ر نظر آقاي خادمي اين مدرس��ه را 
درس��ت كرديم. آقاي صهري بزرگ تر از همه ما و 
مهم تر بود. ق��رار بود آقاي خادمي 14 مدرس��ه به 
نام 14معصوم بس��ازند كه اولي آن همين مدرسه 

احمديه بود. 
اولين اس�اتيد ش�ما در حوزه چه كساني 

بودند؟ 
حاج احمد آق��اي مقدس ك��ه در ادبيات بس��يار 
باسواد بود و شاگردان ايش��ان از بهترين ها بودند. 
ايش��ان در مس��جد مي��رزا باقر تدري��س مي كرد. 
بعد كه به قم رفتم، درس آقاي مش��كيني و آقاي 
س��لطاني طباطباي��ي مي رفتم. س��پس دوباره به 
اصفهان برگش��تم و درس ش��هيد سيدابوالحسن 
ش��مس آبادي رفتم. حاج آقا باق��ر صديقين و حاج 
 ميرزا علي آقا صادق��ي هم مثل من از ش��اگردان 

شهيد شمس آبادي بودند. 
اشاره كرديد بيش از سواد علمي اساتيد، 
سبك و شيوه زندگي آنها روي شما تأثير 
گذاشته است. چه شاخص هايي بيشتر در 

ذهنتان مانده است؟ 
بعضي از اس��اتيد، واقعاً آدم هاي زاه��دي بودند و 
زندگي هاي بسيار فقيرانه اي داشتند. يكي از اساتيد 
ما آقاي حاج شيخ علي مشكات، پدر همسر شهيد 
شمس آبادي بود كه در مدرسه صدر درس مي داد. 
مرد بس��يار زاهد، بي آاليش و فقي��ري بود. غذاي 
ايشان غالباً نان و دوغ بود. سه پسر به نام هاي جعفر، 
محمد و زين العابدين داش��ت كه شب ها در حجره 
پدرشان بودند و با همان زندگي فقيرانه و مختصر 

مي ساختند. علم ايشان هم خيلي عالي و باال بود. 
يك��ي ديگر از اس��اتيد ما آق��اي في��اض بودند كه 
حجره شان در مدرسه صدر بود. ما از مدرسه ميرزا 
حسين در بيدآباد روزها به مدرسه صدر مي رفتيم 
كه درس بخوانيم. گاهي هم شب ها در مدرسه ميرزا 
حسين مي مانديم، ولي اكثراً به خانه برمي گشتيم. 
همانطور كه عرض ك��ردم، در قم ب��ه درس آقاي 
سلطاني طباطبايي � پدر همسر مرحوم حاج احمد 
آقا خميني � و درس آقاي مشكيني مي رفتم. رسائل 
و مكاسب را پيش ايشان خواندم. آقاي مشكيني هم 
بسيار متدين، باسواد و اهل عبادت و تهجد بودند. 
ايشان تا نماز تحيت نمي خواندند، منبر نمي رفتند. 
بسيار بزرگوار و مؤدب به آداب ديني و مستحبات 
بودند. يكي از خصوصيات ايش��ان اي��ن بود كه اگر 
طلبه اي كتابي را به دس��ت ايشان مي داد، هميشه 
اول آن با خط زيبا حديثي مي نوش��تند و كتاب را 
پس مي دادن��د و آن حديث ي��ادگاري براي طلبه 

مي ماند. 
قبل از اينكه به قم برويد، چند س�ال در 
اصفهان و نزد چه كساني درس خوانديد؟ 
حدود10 س��ال در حوزه اصفهان در مدرسه جده 
بزرگ درس خواندم. مدتي در مدرسه جده بزرگ 
به درس آقاي حاج ش��يخ محمدحسن نجف آبادي 
از مدرس��ان حوزه علمي��ه اصفهان رفتم. ايش��ان 
شرح لمعه، رسائل و مكاسب مي گفتند.همچنين 
در كالس هاي آقاي حاج ش��يخ عباس��علي اديب 
ش��ركت مي كردم. ايش��ان مي گفتند من 60 سال 
اس��ت دارم تدريس مي كنم. ايش��ان روزي چهار، 
پنج ساعت درس مي گفتند. بس��يار اديب، فاضل 
و باسواد بودند و تأدباً و براي رعايت ادب و احترام، 
به درس حاج س��يدمحمدرضا خراساني مي رفتند 
در حالي كه نيازي به آموزش نداشتند و خودشان 
از بسياري از اين اساتيد، بلندمرتبه تر بودند. آقاي 
اديب رسائل، مكاسب و نجوم درس مي دادند. االن 
هم كت��اب تقويم آقاي اديب هس��ت. آدم خيلي با 

كماالتي بودند. 
يادم اس��ت حدود 10 س��ال داش��تم كه دو نفر از 
علماي شاخص، يكي آقاي شيخ محمدرضا نجفي- 
كه در مس��جد نو ب��ازار تدريس مي كردن��د و نماز 
مي خواندن��د از دنيا رفتند- و يك��ي هم آقاي حاج 
س��يدعلي نجف آبادي. اينها به فاصله يك هفته از 
دنيا رفتند. يادم اس��ت مرش��د با صداي سوزناكي 
مي خواند:»رضا رضا گويم يا علي علي/ به هر دو تا 
گريم يا به حاج س��يد علي« و جنازه را با احترام به 

تخت فوالد بردند. 
از ديگ��ر اس��اتيد آقاي س��يدمهدي درچ��ه اي و 
برادرشان بودند كه در مدرسه نيم آور درس خوانده 
بودند و مادرش��ان گفته بودند راضي نيس��تم شما 
دو تا با هم مباحثه كنيد! مادرش��ان ديده بودند در 
بحث هاي طلبگي افراد غالباً با هم تند مي ش��وند و 

در 15 خ�رداد 1342  اصفه�ان بودم، 
ولي در حد مقدور گاهي ب�ا عده اي از 
دوستان به قم مي رفتيم و فرمايش هاي 
ام�ام را دريافت مي كردي�م و تا جايي 
كه امكان داش�ت، كارهاي�ي را انجام 
مي دادي�م. آن روزه�ا عمومًا ب�ه امام 
گرايش پي�دا كرده بودن�د، مخصوصًا 
آقاي گلپايگاني خيل�ي به امام ارادت 
داش�تند. همچنين عالمه طباطبايي 
خيل�ي ب�ه ام�ام عالقه من�د بودن�د
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 در گفت وشنود با زنده ياد حجت االسالم والمسلمين حاج شيخ مهدي مظاهري

رضاخان دستور داد عمامه به سرها را 
در کوچه و خیابان دستگیر کنند!
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گفته بود راضي نيس��تم! به همين دليل اين دو 
برادر با هم مباحث��ه نمي كردند و حرمت حرف 
مادر را نگه مي داش��تند. هر دو از علماي بزرگ 

اصفهان بودند. 
مراجع آن زمان چه كساني بودند؟ 

زمان آقا سيدمحمدباقر درچه اي را يادم نمي آيد، 
ولي زمان آقا س��يدمهدي يادم است. بچه بودم 
كه جنازه ايشان را از درچه تخت فوالد آوردند 
و در تكيه كازروني در كنار قبر اخوي ش��ان آقا 

سيدمحمدباقر درچه اي دفن كردند. 
عكس العمل مردم چه بود؟ 

تش��ييع جنازه بسيار باش��كوهي بود و مردم با 
سينه زني و عزاداري، جنازه ها را به تخت فوالد 
آوردن��د. البته آقا س��يدمحمدباقر مهم تر از آقا 
سيدمهدي بود. آقا سيدمهدي هم مرد بزرگي 

بود، اما آقا سيدمحمدباقر چيز ديگري بود. 
در دوران كودكي و تحصيل شما وضع 

معيشت مردم اصفهان چگونه بود؟ 
م��ردم عموم��اً فقير بودن��د. يادم اس��ت فقط 
كساني كه خيلي متمكن بودند، قالي داشتند. 
همه مردم در اتاق هايش��ان نمد مي انداختند. 
زندگي ها خيلي مختصر بود و تش��ريفات حاال 
اصاًل وجود نداش��ت. همه توجه ش��ان به درس 
خواندن و تدريس و اين حرف ه��ا بود و خيلي 
اهل حرف هاي مادي نبودن��د. عموم مردم هم 
چندان در قيد مادي��ات نبودند. از خوراك هاي 
آنچناني و لباس ه��اي گران قيمت خبري نبود. 
مردم كوچه و بازار فقي��ر بودند. علما هم از مال 

دنيا چيزي نداشتند. 
هنگامي كه ش�ما به ح�وزه علميه قم 
رفتيد، حوزه سر و سامان گرفته بود؟ 

بله، علماي شاخصي مثل آقاي سيدمحمدتقي 
خوانساري، آقاي شيخ محمدعلي اراكي، آقاي 
صدر، آقاي س��يدمحمدرضا گلپايگاني، آقاي 
سيداحمد خوانساري، آقاي سيدمحمدحسين 
طباطبايي صاحب تفس��ير الميزان و چند عالم 

شاخص ديگر بودند. 
در قم در كدام مدرسه مستقر شديد؟ 
وقتي به ق��م رفتم، ازدواج كرده ب��ودم و منزل 
داش��تم. پس��ر بزرگم هم به دنيا آمده بود. اين 
را كه دارم مي گويم مربوط به بيش از 60 سال 
قبل است. من منزل حاج آقا جواد علم الهدي را 
اجاره كرده بودم. سن زيادي هم نداشتم. يادم 
است آقاي خامنه اي)سلمه اهلل( و آقا سيدمحمد 
اخوي ايشان، آقاي ش��يخ نصراهلل - كه همگي 
اهل مش��هد بودند- دور هم جمع بودند. با هم 
به درس مي رفتند و با هم رفيق بودند. هفته اي 
يك بار دور هم جمع مي شدند و ما هم در منزلي 
كه بودي��م از مالقات با آن��ان به خصوص آقاي 

خامنه اي بهره مند مي شديم. 
شما تا انتهاي سطح در قم بوديد؟ 

بل��ه، درس خ��ارج را درس آق��اي بروج��ردي 
مي رفت��م. آقاي س��يدمحمدتقي خوانس��اري 
و آقاي س��يدمحمدرضا گلپايگان��ي از علماي 
وقت ق��م بودند،ام��ا عماًل درسش��ان را تحويل 
آقاي بروج��ردي داده بودند. آق��اي بروجردي 
در مسجدي در باالس��ر حضرت معصومه)س( 
تدريس مي كردند. بعد هم كه مس��جد اعظم را 
ساختند و رياست حوزه به عهده ايشان بود. آقاي 
بروجردي به دليل بيماري از بروجرد رفته بودند 
تهران و آقايان قم با اصرار ايشان را به قم آوردند و 

بعد هم كه به آن مقام عظمي رسيدند. 
با مرحوم عالمه طباطبايي هم مراوده 

داشتيد؟ 
در قم كه بودم كمي، ولي در اصفهان به منزل ما 
تشريف آوردند. آيت اهلل بهبهاني هم سالي چند 
ماه، از اهواز به اصفهان مي آمدند و در مس��جد 
س��يد نماز جماعت مي خواندند و روزها هم در 

مدرسه صدر تدريس مي كردند. 
وقتي در قم بوديد از حضرت امام خبر 

داشتيد؟ 
در آن ايام ايش��ان خيلي عادي بودند و خبري 
از مرجعيت ايش��ان نبود. به عنوان استاد حوزه 
تدريس مي كردند. خيلي هم بي تش��كيالت و 
رفت و آمد بودند. فقط مي آمدند درس مي دادند 

و مي رفتند. بسيار ساده زندگي مي كردند. 
ش�هيدآيت اهلل بهش�تي را چط�ور 

شناختيد؟ 
من در اصفهان بودم كه ايشان به قم رفتند و مشغول 
تحصيل شدند. بعد هم كه با شهيد قدوسي مدرسه 
حقاني را تأسيس كردند كه مدرسه نمونه اي بود و 

طالب باسوادي را تربيت كرد. 

در ماجراي 15 خرداد س�ال 1342 در 
قم بوديد؟ 

خي��ر، در اصفهان ب��ودم، ولي در ح��د مقدور 
گاهي با عده اي از دوس��تان به ق��م مي رفتيم و 
فرمايش هاي امام را دريافت مي كرديم و تا جايي 
كه امكان داشت، كارهايي را انجام مي داديم. آن 
روزها عموماً به امام گراي��ش پيدا كرده بودند، 
مخصوصاً آقاي گلپايگاني خيلي به امام ارادت 
داش��تند. همچنين عالمه طباطبايي خيلي به 

امام عالقه مند بودند. 
از چه زماني و چگونه با شهيد آيت اهلل 
سيدابوالحس�ن ش�مس آبادي آشنا 

شديد؟ 
آش��نايي من با ايش��ان به دليل ارادت زيادي 
بود كه ب��ه اهل بيت)ع( داش��ت. م��ن دعاها، 
زيارت ها، توسالت و اظهار ارادت هاي ايشان را 
به اهل بيت)ع( بسيار دوست داشتم. ايشان قبل 
از انقالب، از علماي بزرگ اصفهان و شاگرد آيات 
عظام سيدابوالحس��ن اصفهاني، سيدابوالقاسم 
خويي و ميرزا عبدالهادي ش��يرازي بود. ايشان 
وقتي به اصفهان آمد، صبح ها در مدرسه صدر و 
عصرها در مسجد رحيم خان تدريس مي كرد. 

چه ويژگي هايي در ايش�ان براي شما 
جالب بود؟ 

ايشان بسيار مورد احترام مراجع نجف و مردم 
اصفهان بود. اگر در امور واليي خطايي از كسي 
مي ديد، بالفاصله موضع گيري مي كرد و در اين 

باره اهل مسامحه و چشمپوشي نبود. 
علت دشمني باند سيدمهدي هاشمي 

با ايشان چه بود؟ 
به دليل همي��ن موضع گي��ري در برابر عقايد 
انحراف��ي و ضد واليي. يادم اس��ت يك س��يد 
جوادي بود كه عقايد مخصوصي داشت. آقاي 
شمس آبادي مواظب بود كه هر جا او خواست 
منبر برود و مردم را ب��ه عقايد خود دعوت كند 
و خالصه دم و دس��تگاهي براي خ��ودش راه 
بيندازد، جلس��اتش را به هم بزنن��د و در برابر 
او بايس��تند. به همين دليل مهدي هاشمي و 
دار و دسته اش كه از اين نوع عقايد داشتند، با 
ايشان دشمن شدند و سرانجام هم ايشان را به 

شهادت رساندند. 
از داس�تان ش�هادت ايش�ان چ�ه 

مي دانيد؟ 
مرحوم آقاي شمس آبادي مقيد بودند هميشه 
نماز را در مسجد و به جماعت بخوانند. آن روزها 
مسجدي به اسم مسجد جعفر طيار در چهارراه 
سرتيپ بود. ايش��ان تازه از سفر عمره برگشته 
و كمي هم ناخوش بودند و بن��ده به عيادتش 
رفتم. آقاي شمس آبادي اوالد نداشتند. صبح با 
خانمش از خانه بيرون مي آمدند و هر روز صبح 
ماشيني مي آمد و ايش��ان را تا مسجد مي برد. 
آن روز ماش��ين نيامده بود. ايشان كمي كه از 
خانه دور شد، ماش��يني جلوي پايشان توقف 
كرد و ي��ك نفر از جلو پياده ش��د و به ايش��ان 
تعارف كرد سوار شود. خودش هم رفت پشت 
نشست و به خانم ش��مس آبادي هم اجازه نداد 
سوار ش��وند. ماش��ين حركت كرد و به سرعت 
رفت. مردم هرچه در مس��جد منتظ��ر ماندند 
آقاي ش��مس آبادي نيامد. همه به شدت نگران 
شدند. اوايل صبح سر و صدا بلند شد كه آقاي 
ش��مس آبادي مفقود ش��ده است! س��ه، چهار 
س��اعت به ظهر مانده، معلوم شد آقا را به جاده 
درچه برده  و خفه كرده اند و جنازه اش را همان 
جا در جاده انداخته و رفته بودند! آقايي كه قبل 
از ديگران باالي سر جنازه رسيده بود مي گفت 
ديدم مأموران ساواك آمده اند. معلوم بود دار و 
دسته اي كه ايشان را به شهادت رسانده بودند، 
با س��اواك ارتباط داش��ته اند. خالصه جنازه را 
آوردند و تشييع جنازه مفصلي بود. من در جايي 
كه قبر ايشان هست، در شب هاي جمعه قبل از 
انقالب احيا مي گرفتم. از من اجازه خواس��تند 
ايش��ان را اينجا دف��ن كنند. به ايش��ان ارادت 
داشتم و گفتم اشكال ندارد. حاال هم كه حدود 
9،8 هزار ش��هيد در اين محل دفن ش��ده اند. 
همچنين پيكر مرحوم ش��هيد آيت اهلل اشرفي 

اصفهاني، شهيد محراب. 
و سخن آخر؟ 

من به اهل عل��م توصي��ه اي دارم و آن هم اين 
اس��ت كه در كنار تبليغ، دعا و عبادت، كارهاي 
اجتماعي مفيد هم انجام دهند. كارهايي مثل 
انجمن هاي مددكاري راه بيندازيد. همچنين به 
طالب توصيه مي كنم با علم روز پيش بروند. االن 
حتي در دهات دوردست هم مردم تحصيلكرده 
شده و ليسانس و فوق ليسانس و تخصص دارند. 
تحصيالت طلبه ه��ا بايد عميق باش��د. بايد در 
كنار دروس فقهي به ادبيات هم مسلط باشند، 
زب��ان بدانند، رياض��ي ياد بگيرند و يك س��ر و 
گردن از مخاطب خود باالتر باش��ند تا او گوش 
به حرف هايش��ان بدهد. از نظر ادبي و تقوا بايد 
بسيار دقيق باشند. حرف و عملشان يكي باشد. 
خداي ناكرده اينطور نباشد كه مردم را نصيحت 
كنند، اما خودش��ان خالف آن عم��ل نمايند. 
دشمن در پي آن اس��ت كه مردم را از اهل علم 
جدا كند، اما اگر ما مراعات كنيم و تقوا داش��ته 
باش��يم، موفق نخواهند ش��د. االن تحصيالت 
حوزوي خيلي بهتر از سابق است. حوزه ها نظمي 
دارد. قديم هر كي هر كي بود. هر كس هر قدر 
دلش مي خواست درس مي خواند و فقط گاهي 
امتحان مي گرفتند، آن هم براي ش��هريه، ولي 
حاال نظم خوبي دارد. حيف است  از اين فرصت 

و امكانات استفاده صحيح نشود. 
با تش�كر از فرصتي ك�ه در اختيار ما 

قرار داديد. 

مردم هرچه در مسجد منتظر ماندند 
آقاي شمس آبادي نيامد. همه به شدت 
نگران شدند. اوايل صبح سر و صدا بلند 
شد كه آقاي شمس آبادي مفقود شده 
است! سه، چهار ساعت به ظهر مانده، 
معلوم شد آقا را به جاده درچه برده  و 
خفه كرده اند و جنازه اش را همان جا در 
جاده انداخته و رفته بودند! آقايي كه 
قبل از ديگران باالي سر جنازه رسيده 
بود مي گفت ديدم مأموران س�اواك 
آمده اند. معل�وم بود دار و دس�ته اي 
ك�ه ايش�ان را به ش�هادت رس�انده 
بودند، با س�اواك ارتباط داش�ته اند

   محمدرضا كائيني
روزهايي كه برما مي گ�ذرد، تداعي گر ياد و خاطره 
معلم اخالق و ذاكر با فضيلت، زنده ياد حجت االسالم 
والمسلمين حاج شيخ مهدي مظاهري است. او براي 
مردم اصفهان نمادي از تقوا و تربيت س�لف صالح 
به ش�مار مي رفت و از اين روي ك�ه كالمش از دل 
برمي خاس�ت، الجرم ب�ردل مي نشس�ت. زندگي 
طوالني و پرماجراي آن بزرگ- در گفت وش�نودي 
كه پي�ش رو داري�د، ش�مه اي از آن را نق�ل كرده 
اس�ت- آئين�ه اي از تاريخچ�ه ح�وزه اصفهان و 
فضايل و مكارم تربيت ش�دگان اس�ت و بي ش�ك 
براي طالب ج�وان و راهيان طريقت گذش�تگان، 
مفيد و عبرت آموز تواند بود. خدايش رحمت كند. 

   
در باره محيط خانوادگي خود و تحصيالتتان 
اطالعات مختصري ارائه بفرماييد و راجع به 
پدر بزرگوارتان كه از علماي بزرگ اصفهان 

بودند، برايمان بگوييد. 
بس��م اهلل الرحمن الرحيم. الحم��دهلل رب العالمي��ن و 
صلي اهلل علي محمد و آله الطاهرين)ع(. بنده در سال 
1310 در اصفهان متولد ش��دم. پدرم مرحوم ش��يخ 
محمدحس��ين مظاهري از علما و مدرسان اصفهان، 
امام جماعت و سخنران بودند. چهار برادر و سه خواهر 
دارم. برادر بزرگ ما حاج آقا مرتضي در كارخانه صنايع 
منش��ي بودند. يكي از برادرها به نام حاج آقا رضا اهل 
منبر و محراب بود. برادر ديگرم محمد، ساعت فروشي 

داشت. من هم كه فرزند آخر بودم. 
علماي بزرگ آن زمان اصفهان چه كس�اني 

بودند؟ 
علماي ب��زرگ كه در اصفهان ف��راوان بودند، از جمله 
آقاي حاج س��يدمهدي درچ��ه اي، آقا ش��يخ مهدي 
نجفي كه در مسجد شاه آن موقع امام جماعت بودند، 
حاج آقا رحي��م ارباب كه از رفقاي پ��درم بودند، آقاي 
طيب اصفهاني صاحب تفسير »اطيب البيان«، حاج آقا 

حسين خادمي، آقاي دهكردي و ديگران. 
از حاج آقا رحيم ارباب برايمان بگوييد. چه 

شخصيت و منشي داشتند؟ 
ايشان در زمره شاگردان جهانگيرخان قشقايي بودند 
كه كاله به سر مي گذاش��تند. حاج آقا رحيم ارباب هم 
كاله پوستي به سر مي گذاشتند. هنگام نماز جماعت 
هم شالي به سرشان مي بستند، اما در ساعات غير نماز، 
فقط كاله پوستي و پالتو داش��تند و عبايي روي شانه 
مي انداختند، اما يادم نمي آيد عمامه گذاشته باشند. 

حاج آق��ا رحيم ارباب از ب��زرگان دي��ن و آدم مهذب، 
بزرگوار، متين، موقر و باسوادي بودند. طالب و علماي 
فاضل و با كمال، به درس ايشان مي رفتند. استاد بسيار 
بزرگي بودند. ايشان فقه و اصول درس و خارج  درس 

مي دادند، ولي بيشتر سطح تدريس مي كردند. 
از آقاي طيب اصفهاني و آق�اي خادمي چه 

خاطراتي داريد؟ 
آقاي طيب اصفهاني صاحب تفسير »اطيب« منزل و 
مسجدشان در همسايگي منزل ما بود. ابوي هميشه 
به ما توصي��ه مي كردند پاي منبر آق��اي طيب برويم 
و مي گفتند ايش��ان گوهر گرانبهايي اس��ت. بزرگي و 
بزرگواري آقاي خادمي هم كه بر همگان آشكار است و 

نيازي به سخن بنده ندارد. 
از مرحوم حاج مي�رزا علي آقاي ش�يرازي 

خاطره اي داريد؟ 
بله، ايشان هم از منبري هاي شهير اصفهان بودند، اما 
امامت نمي كردند و جماعت نمي خواندند، مگر گاهي 
به نيابت از حاج شيخ محمدحسن نجف آبادي يا ديگر 
علما. وقتي در مسجدي نماز مي خواندند، مردم پشت 
سر ايشان صف مي بستند و ايشان براي اينكه اينطور 
نش��ود، مي رفتند و به ديوار مس��جد چس��بيده نماز 
مي خواندند كه كسي به ايشان اقتدا نكند. به كلي از اين 
عوالم دور بودند. مرد بسيار بزرگواري بودند و منبرهاي 
پرمحتوايي داش��تند. تدريس ايش��ان در نهج البالغه 
زبانزد خاص و عام بود و در اين زمينه توان بسيار بااليي 

داشتند. شهرتشان بيشتر در اين موضوع بود. 
زماني كه حضرتعالي درس را در حوزه شروع 
كرديد، دوره خفقان رضاشاهي بود. از حال و 

هواي آن روزها برايمان بگوييد. 
يادم است چادر زن ها را از سرشان مي كشيدند و آنها 
را اذي��ت مي كردند. زن ه��ا براي اينكه كس��ي به آنها 
تعرض نكند، بين الطلوعين به حم��ام مي رفتند، ولي 
بعضي از پاسبان هاي ش��رور، در آن وقت هم دست از 
سرشان برنمي داشتند. اوضاع سختي بود تا وقتي كه 
انگليسي ها او را از مملكت بيرون كردند و پسرش آمد 
كه كمي در اينگونه زمينه ها آزادي داد و ديگر چادرها 
را از سر زن ها نمي كشيدند و عمامه ها را برنمي داشتند، 
در حالي كه در زمان رضاخان بعض��ي از آقايان را كه 
عمامه سرش��ان بود، اگر به قول خودشان اجازه را در 
خيابان به همراه نداش��تند دس��تگير مي كردند و به 
زندان مي بردند. بايد همه بي عمامه و لباس هايش��ان 

متحدالشكل مي بود. 
خاطره خاصي از آن ايام  يادتان هست؟ 

اخ��وي مي گفتن��د در منزلي منبر مي رفت��م و روضه 
مي خواندم... 

در همان ايامي كه منبر و روضه ممنوع بود؟ 
بله، كسي حق نداشت روضه بخواند يا مجلس عزاداري 
برگزار كند. اخوي مي گفتند داشتم روضه مي خواندم 
و پاسباني گوش ايس��تاده بود! وقتي خواستم بيرون 
بيايم، صاحبخانه تا چش��مش به پاس��بان افتاد، مرا 
هل داد بيرون! چنين اوضاع��ي بود. در دوره رضاخان 
ابداً اجازه س��ينه زني و روضه نمي دادند. اگر هم كسي 
مي خواست جلس��ه روضه برگزار كند، به شكل خيلي 
مخفيانه و در خانه ها آن هم اغلب بعد از اذان صبح اين 

كار را انجام مي دادند. 
اخوي ش�ما هيچ وق�ت براي لب�اس گرفتار 

مشكلي شدند؟ 
بل��ه، پاس��بان ها دائم��اً سراغش��ان مي آمدن��د ك��ه 
عمامه هايش��ان را بردارند. ايش��ان هم فرار مي كرد و 
در خانه اي جايي مخفي مي شد. آقاي خادمي هميشه 


