
  علي احمدي فراهاني
روزهايي ک�ه بر ما مي گ�ذرد، تداعي س�الروز 
ارتحال عالم رباني و معلم اخالق، زنده ياد آيت اهلل 
حاج ش�يخ احمد مجته�دي تهراني)اعلي اهلل 
مقامه الشريف(اس�ت. به همين مناس�بت و در 
تکريم مکان�ت علمي و تربيت�ي آن بزرگوار، با 
حجت االسالم والمس�لمين محمدعلي جاودان 
از تربيت يافتگان مکتب ايشان گفت وشنودي 
انجام داده اي�م که نتيج�ه آن در پ�ي مي آيد. 

  
شايد مناسب باشد در آغاز اين گفت وگو، 
قدري از سوابق تحصيلي مرحوم آيت اهلل 

مجتهدي سخن بگوييد. 
بس��م اهلل الرحمن الرحيم. با درخواس��ت رحمت و 
مغفرت براي روح اس��تاد فقيد حض��رت آيت اهلل 
مجتهدي)رض��وان اهلل تعال��ي علي��ه( ايش��ان در 
خانواده اي متدين، سنتي و قديمي تهراني متولد 
شدند. اصليت شان تهراني است و من پدر آيت اهلل را 
که از متدينين تهران بود، زيارت کرده بودم. ايشان 
از چنين خانواده اي با عشق و ش��ور فوق العاده اي 
به آموخت��ن علوم ديني پرداختن��د. البته آيت اهلل 
مجتهدي مقداري با مخالفت پدر رو به رو ش��دند، 
ولي در برابر آن مقاومت کردن��د و درس را با همه 
س��ختي هايي که در آن دوران مي توانست داشته 
باش��د، انتخاب کردند و به محضر اس��اتيد بزرگ 
آن دوران رس��يدند. تحصي��ات ابتدايي حوزوي 
را در مدرس��ه آي��ت اهلل برهان به پايان رس��اندند. 
آيت اهلل برهان از شاگردان مرحوم آيت اهلل سيدعلي 
قاضي طباطبايي، استاد اخاق نجف  اشراف بودند. 
تحصياتش��ان در نجف ب��ود و بعدها به مس��جد 
و مدرس��ه ل��رزاده در خياب��ان خراس��ان آمدند و 
امام جماعت شدند. نخستين دسته هاي طلبه هاي 
تربيت شده تهراني، از محضر اين عزيز به قم رفتند. 
ايشان مردي بسيار وارس��ته و استاد اخاق و واقعاً 
اخاقي بودند و خودشان در قله سلوک قرار داشتند 
و همگان عم��ل، ادب ، تدين و ت��رس از خدا را در 
اعمال و رفتارش مي ديدند. مرحوم مجتهدي گاهي 
از روش هاي تعليم و تربيت استادش مي فرمودند و 
من فکر مي کنم ايشان بيشترين تأثير را از مرحوم 
آيت اهلل بره��ان گرفتند. گمان مي کنم ايش��ان تا 
اوايل س��طح مقدماتي در ته��ران درس خواندند 
و بعد به قم رفتند. ش��ايد بخش��ي از معلول را هم 
در قم خوانده باش��ند. در هر ص��ورت درس لمعه 
را در قم پيش ش��هيد آيت اهلل صدوق��ي خواندند. 
از اس��اتيد بعدي ش��ان مرح��وم آيت اهلل العظمي 
سيدش��هاب الدين نجفي مرعش��ي بودند. ايشان 
قاعدتاً در آن مقطع، رسائل و مکاسب و کفايه درس 
مي فرمودند و مجتهدي هم اين دروس را از محضر 
ايش��ان آموختند. اين مقدار را ما فع��ًا مي دانيم. 
بعد هم به درس مرح��وم آيت اهلل بروجردي رفتند 
ولي متأسفانه نتوانستند خيلي ادامه دهند و فشار 
زندگي موجب شد به تهران برگردند. البته درس را 
ادامه دادند و در تهران به محضر آيت اهلل خوانساري، 
فقيه بزرگوار رسيدند و11 سال در درس فقه ايشان 

شرکت کردند. 
مختصري درباره چگونگي حضور ايشان 
در مدرسه و مسجد امين الدوله- که عامل 
تشکيل اين حوزه بوده است- بفرماييد.

در آن مقطع که آيت اهلل مجتهدي ت��ازه به تهران 
آمده بودند، مشکات مالي خيلي زياد بود و زندگي 

ايشان در نهايت سادگي بود. آيت اهلل تنها يک اتاق 
داشتند و با اهل بيتش��ان در خانه اي که هر اتاقش 
در اختيار افراد ديگري بود، زندگي مي کردند. غذا 
و لباس ايشان در نهايت س��ادگي بود. با وجود اين 
گويا مقداري که اي��ن خرج را هم تکف��ل کند در 
دسترس نبوده اس��ت، لذا وقتي  به تهران آمدند، 
از بس سختي کشيده بودند، اوايل شايد خيلي به 
ادامه راه معتقد نبودند و حتي مي خواستند تغيير 
لباس دهند و به دنبال کار به بازار بروند ولي تقدير 
الهي نگذاشت اين استعداد برجسته از دست برود. 
در خيابان15 خرداد کنوني تهران در کنار سقاخانه 
نوروزخان، پله هايي اس��ت که از آنج��ا مي توانيم 
به طرف ب��ازار بروي��م. آيت اهلل مجته��دي آنجا با 
آيت اهلل حق ش��ناس روبه رو مي شوند، احوالپرسي 
مي کنند و ايشان مي پرسند:»ش��ما کي به تهران 
آمديد؟ چند روز است؟ چه کار مي کنيد؟« مرحوم 
مجته��دي مي فرماين��د:»کاري ن��دارم!« مرحوم 
حق شناس مي گويند:»شب تشريف بياوريد مسجد 
امين الدوله.« اين مس��جد آن زم��ان خيلي آباد و 
محل آن بس��يار پرجمعيت بود و افراد برجسته و 
اخيار بس��ياري در آن منطقه زندگ��ي مي کردند. 
امامت مس��جد امين الدول��ه با آيت اهلل آقا ش��يخ 
محمدحس��ين زاهد تهراني بود که مربي و معلمي 
بزرگ ، زاهد و متقي و همه چيز تمام بودند. ايشان 
بن��اي تدريس و تعليم ط��اب را گذاش��ته بودند 
که در آن روزگار وانفس��اي باقيمان��ده پهلوي، در 

برابر طوفاني که آمده بود همه چي��ز را نابود کند.
ش��يخ محمدحس��ين به مثابه چراغي روشن بود 
که به مرور زمان نوراني تر ش��د و نور بيش��تري به 
پيرامون بخش��يد. نقل مي کنند که ايشان فرموده 
بودند: 5 هزار شاگرد تربيت کرده اند. در هر صورت 
آيت اهلل حق ش��ناس، آيت اهلل مجته��دي را دعوت 
مي کنند که ش��ب به مس��جد امين الدوله بيايند. 
آقاي حق ش��ناس بعد از نماز عش��ا، در مسجدي 
که امامتش با مرحوم آقا شيخ محمدحسين زاهد 
بود، براي مردم صحبت مي کردند و آن شب جاي 
خود را به آيت اهلل مجتهدي دادند و ايشان صحبت 
کردند. وقتي ايش��ان از منبر پايين آمدند، مرحوم 
آقاي زاهد فرمودند:»طيب اهلل« آقاي حق ش��ناس 
مي گويند:»ايشان به هر کسي طيب اهلل نمي گويند، 
معلوم مي شود صحبت شما مورد قبول شيخ زاهد 
است، فردا ش��ب هم بياييد« و ايشان آنجا ماندگار 
شدند. آقاشيخ محمدحس��ين زاهد که از پا افتاده 
بودند و اواخر عمر مبارکش��ان بود، دو سال بيشتر 
بعد از آن دوران زن��ده نماندند و آيت اهلل مجتهدي 
در اين دوس��ال به مرحوم آقا شيخ محمدحسين 
کمک کردند. بعد از وفات ايش��ان، آقاي مجتهدي 
متصدي امور شدند. آقاي زاهد فرموده بودند:»بعد 
از من براي امامت مس��جد به قم بروي��د و از آقاي 
حق شناس براي اداره مسجد دعوت کنيد. شاگردان 
درس مرا آقاي مجتهدي اداره کنند و دعا و مناجات 
را آقا س��يدعلي ميرهادي بخوانند.« ايشان در اين 
وصيت بصيرت بسيار نشان دادند و معلوم است که 
با روش��ني به آينده مي نگريستند. آقاي مجتهدي 
کارشان را از آنجا شروع کردند و چون زمان سختي 

بود، ناگزير تعداد شاگردان ايشان زياد نبود. 
حوزه درس�ي و اخالقي مرحوم آيت اهلل 

مجتهدي چگونه توسعه يافت؟
آن روزها کساني که به اين مسائل مي انديشيدند، 
خيل��ي نبودند، اما محفل��ي که مرحوم آقا ش��يخ 
محمدحسين زاهد به راه انداخته بود، محفل پاک 
و با اخاص و درس��تي بود، بنابراين بديهي است 
که ماندگار مي ش��د و آقاي مجتهدي هم با همان 
استحکام و پشتکار، راه ايشان را ادامه دادند. ايشان 
مدتي در مس��جد امين الدول��ه درس مي دادند و 
همزمان در مسجد آقا سيد عزيز اهلل، مسجد مرکزي 
بازار که آيت اهلل العظمي سيداحمد خوانساري درس 
و نماز داش��تند، در درس ايشان شرکت مي کردند 
و بقيه وقتشان را هم به درس دادن و تمشيت امور 
طاب مي پرداختند. بعد از چند سال موضوع نقل 
مکان ب��ه مس��جد مامحمدجعفر پي��ش آمد که 
ساختمان آن بيش از100 س��ال است باقي است 
و علماي بزرگ��ي از تهران مانن��د مامحمدجعفر 
تهراني- که از علماي عصر قاجار بود- در آنجا نماز 
مي خواندند و آقا ش��يخ عيسي، پس��ر ايشان - که 
مجتهد بزرگ و صاحب مسند قضاوت بودند-  آنجا 
اقامه جماعت مي کردند. آق��اي مجتهدي به آنجا 
رفتند و آن مس��جد را که به اصط��اح بيکار مانده 
و حتي نيمه خراب ش��ده بود و کس��ي در آن نماز 
نمي خواند، آباد و بعد به تدريج مش��کات را حل 
کردند و جاي درس به آنجا منتقل شد. ايشان روزها 
براي طاب علوم ديني و عصر و شب براي کساني 
که بيرون حوزه بودند و مي خواستند از علوم ديني 

بهره مند شوند، درس مي گفتند. 
صحبت از تش�کيل حوزه و ادامه راه آقا 
شيخ محمدحسين زاهد توسط آيت اهلل 

اي�ن بزرگ�وار م�دام نشس�ته بودند 
درس  و  مس�ئله  م�ردم  ب�راي  و 
مي گفتن�د و ش�بانه روز مش�غول 
خدم�ت بودند. کس�اني که ب�ه ويژه 
در ادوار گذش�ته، ش�اگرد آي�ت اهلل 
مجتهدی بوده اند، عمومًا راه و رس�م 
ايش�ان را آموخته اند، ب�ه درد مردم 
خورده اند و تا مي توانن�د براي مردم 
وق�ت مي گذارند و خدم�ت مي کنند
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مدرسه مرحوم مجتهدی با وجود 
فشارهای ساواک به کار خود ادامه داد

  شاهد توحيدي
دش��مني عليه حاکميت 
دين��ي در تاريخ بش��ر و 
خصوص��اً تاريخ اس��ام 
ب��ر دو بخ��ش اساس��ي 
قابل تقس��يم است؛ اول 
دش��مني عليه اساس و 
بنيان ي��ک حاکميت که 
مدع��ي عدم ح��ق براي 
وجود آن حاکميت است 
و عموماً تا قبل از ايج��اد و قاطعيت حاکميت بروز 
داش��ته و پس از ثبوت حاکميت به شکلي بيروني 
اين دش��مني ادامه دارد و دوم دش��مني در درون 
حاکميت است که به داليل گوناگون و براي تأمين 
منافع مختلف، مانند حسادت ها، تفاوت ديدگاه در 
تعريف منفعت، تأمين منافع دشمن بيروني و غيره 
از درون حاکميت بارز مي شود. موارد مطروحه در 
مجموعه حاضر معطوف به توصيف و توضيح دشمن 
دروني بوده و در ساحت هاي گوناگون اين دشمني 

را مورد بررسي قرار داده است. 
در اثري که در معرفي آن سخن مي رود و در هشت 
جلد توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است، 
تاش شده با شيوه اي جديد ابعاد پيچيده رفتار عليه 
حاکميت توحيدي، از درون حاکميت و تابعين آن 
در س��احت هاي گوناگون مورد کنکاش قرار گيرد 
و براي اي��ن مهم از رواب��ط نشانه شناس��انه در ارائه 
مفاهيم اس��تفاده شده اس��ت و موضوعات از وجوه 
گوناگون و به ش��کل مجموعه مقاالت کونته مورد 
بررس��ي قرار گرفته که حاصل مجموع مطالب ارائه 
شده؛ فهمي از دش��مني عليه يک حقيقت تاريخي 
و تحليلي مس��تند اس��ت؛ بر جريان تاريخ انقاب 
اسامي در وجوه ش��خصيت هاي عليه حاکميت و 
تطور و تبديل آنها، جريان هاي سياسي، تحوالت و 
ديدگاه ها و شخصيت هاي انقابي و پيشرو در تبيين 
انقاب اسامي با ديدگاهي جهاني که به مقابله با اين 
دشمني پرداخته و شهيد شده اند. اميد است مطالعه 
اين مجموعه ديدي حقيقت جو به مخاطب خود داده 

و مطلعي باشد بر تحقيقي جامع تر و انگيزه اي براي 
کنکاش حقيقت انقاب اسامي. 

آنچه از آن سخن مي رود، تاشي است براي واکاوي 
برخي ابعاد زندگ��ي دو روحاني نامدار که دس��ت 
تقدير، لب��اس مرجعيت را بر قامت آنان پوش��اند، 
ولي هر يک به داليلي خاص، از بزرگ ترين جنبش 
روحاني��ت و مرجعي��ت در تاريخ تش��يع ) انقاب 

اسامي( دل بريده و مسيري ديگر گزيدند. 
مقاله  اول اين کتاب، مروري دارد بر زندگاني آيت اهلل 
سيدکاظم شريعتمداري از والدت تا وفات. در اين 
مقاله به اجمال برخي گلوگاه هاي سياسي حساس 

در زندگاني ايشان بررسي شده است. 
مقاله دوم ب��ه يکي از نکات پيچي��ده تاريخ معاصر 
نظر کرده است. مواضع علني آيت اهلل شريعتمداري 
ک��ه در بيانيه ها و مصاحبه هاي ايش��ان به چش��م 
مي خورد، از ايشان تصويري انقابي ساخته بود که 
کمتر کسي در آن ترديد روا مي داشت، اما با نگاه به 
اسناد ساواک که حاصل جلسات مخفيانه با آيت اهلل 
شريعتمداري يا ش��نود منزل ايش��ان است نکات 
ديگري بر پژوهنده هويدا مي ش��ود ک��ه اين مقاله 

سعي دارد به همان دانستني ها بپردازد. 
مقاله س��وم، نگاهي انداخته است بر روابط آيت اهلل 

منتظري با قوه قضائيه جمهوري اسامي. 
مهم ترين مسئوليت آيت اهلل منتظري - که در دهه 
اول با عنوان قائم مقام رهبري در جامعه ش��ناخته 
مي شد - مسئوليت در دستگاه قضايي بود؛ اين در 
حالي بود که بسياري از انتقادات آيت اهلل منتظري 
نيز به اين دس��تگاه وارد مي ش��د. در اين نوشتار، 
برآنيم که ب��ه تبيين جايگاه آي��ت اهلل منتظري در 
قوه قضائيه دهه اول جمهوري اس��امي بپردازيم و 
سپس با مشخص کردن انتقادات وي و نحوه بيان 
آنها به برخي از نمونه هاي عملکرد آيت اهلل منتظري 
در امر قضا، با توجه به مس��تندات موجود اش��اره 

خواهيم کرد. 
مقاله چهارم کتاب نيز بر کليدي ترين ايراد آيت اهلل 
منتظري به جمهوري اسامي دست گذاشته است 
که نقش مهمي هم در جدايي ايش��ان از نظام ايفا 
نمود. مسئله ادعايي ش��کنجه در زندان ها، مطلبي 
نبود که آيت اهلل منتظري با روحيه ظلم ستيز خود 
بتواند در برابر آن ساکت بنشيند، اما اينکه چگونه 
تصوير زندان هاي جمهوري اسامي در ذهن آيت اهلل 
منتظري بدل شد به »شکنجه خانه« و » کشتارگاه« 
مطلبي است که اين مقاله با رجوع به برخي منابع 

دست اول، سعي در روشن کردن آن دارد. 

 در حاشيه انتشار مجموعه مقاالتي 
در بررسي تاريخ انقالب اسالمي

مرجعيت و انقالب 
كاميابي ها و ناكامي ها

    آيت اهلل سيد محمدکاظم شريعتمداری
 در کنار مهندس مهدی بازرگان

مجته�دي ش�د. درب�اره سيس�تم 
آموزشي حوزه و نحوه درس خواندن 

طالب هم به نکاتي اشاره کنيد.
امروز وضعيت با40-30 سال پيش، تفاوت هايي 
کرده است. در حال حاضر کس��ي که خواهان 
خواندن اينگونه درس هاس��ت، بع��د از گرفتن 
ديپلم،در امتحانات ورودي حوزه هاي کش��ور 
ش��رکت مي کند و اگر قبول ش��د، در مصاحبه 
شرکت مي کند و در يکي از مدارسي که انتخاب 
کرده، وارد مي شود. تعداد دروس دوره طلبگي 
بسيار زياد است، به ويژه در زمان ما درس هايي 
اضافه ش��ده که بس��يار هم ضروري است. مثًا 
طاب بايد يک دوره تجويد، يک دوره فقه ساده 
فارسي در حد سال اول و عقايد و ادبيات عرب 
بخوانند که دوره اش بين سه تا چهار سال است. 
اگر کسي بخواهد عاوه بر اينها خودش درسي 
بخواند، بايد به طور خصوصي پيش استاد برود و 
دروسي را که الزم مي داند بخواند. طلبه در طول 
اين سه سال، آن مقداري از زبان عربي مي آموزد 
که بعدها بتواند براس��اس آن به تفس��ير قرآن 
بپردازد و تحقيقات فقهي درباره آيات و روايات 
را بفهمد. طلبه باي��د در ادبيات ع��رب، تا حد 
مناسبي اهل نظر شود، بنابراين کتاب هايي که 
طاب مي خوانند، خيلي جدي هستند. از جمله 
مغني قديم و جديد. کوش��ش مي شود طلبه با 
خواندن آنها به معلوماتي برسد که بتواند درباره 
مسائل ادبيات عرب- که براي تفسير قرآن الزم 
است- نظر دهد. طلبه براي تفسير، بايد به طور 
جدي ادبي��ات بداند تا بتواند آي��ات را بفهمد و 
همينطور در مسائل فقهي، گاه و بيگاه الزم است 
نظر دهد که اگر نتواند به نظر برس��د، نمي توان 
به او مجتهد گفت. يکي از علومي که بايد بداند، 
ادبيات در حد اهل نظر بودن است. در بعضي از 
حوزه ها مکالمه زبان عربي هم جزو درس هاست. 
در مدرسه آيت اهلل مجتهدي هم مکالمه عربي- 
ک��ه درس جديدي اس��ت- تدريس مي ش��ود 
و الزم اس��ت طاب اين درس را ي��اد بگيرند و 
امتحان دهند. طاب در سال بعد، اعتقادات در 
سطح باالتر و فقه عربي مي خواندند. اين فقه در 
تمام دوران طلبگي يک بحث ثابت است، چون 
بس��يار مهم اس��ت و در ميان علوم ديني ما، از 
همه پيشرفته تر و نبوغ هم در اين زمينه خيلي 
بيشتر است، لذا در تمام دوران تحصيل، درس 
فقه يک��ي از درس هاي اصلي اس��ت،اما بعدها 
ممکن است دوره تخصصي فقه و اصول بخوانند 
يا تخصص هاي ديگري را انتخاب کنند. اما فقه 
به عنوان يک زير بنا براي تمامي علوم اسامي 
الزم است،يعني اگر بخواهيد به عقليات يعني به 
فلسفه،کام و عرفان هم بپردازيد، اگر اصول فقه 
نخوانده باشيد، تحصياتتان اسامي نمي شود، 
چون براي دستيابي به اطاعات، اسناد و مدارک 
چاره اي نداريد جز اينکه از طريق فقه و اصول به 
آن برسيد و مقدمات فهم آن را در فقه و اصول 
تهيه و بعد کار خاص تفس��يري و عقاني کنيد 
يا مثًا در رش��ته تاريخ اگ��ر بخواهيد تخصص 
اسامي داش��ته باش��يد يا عقايد اسامي و هر 
تخصص اسامي را بخوانيد، بايد دوره اي از علوم 

فقه و اصول را بگذرانيد. 
نگاه م�ردم و دانش آموختگان حوزه 
يک نگاه معنوي است. درباره جريان 
معنويت در حوزه قدري بيشتر توضيح 

دهيد.
همانطور که درباره زندگ��ي آيت اهلل مجتهدي 
عرض کردم، مثًا درباره س��ادگي حتي در اين 
اواخر که وضع مالي ايش��ان  خوب ب��ود و گاه 
مردم نذرهاي هنگفتي هم براي شخص ايشان 
مي کردند و اين نذر، پول پاک و حالي هم بود 
که از آن حال تر نداري��م، اين پول را هم صرف 
خودشان نمي کردند. مثًا وقتي يک پيکان براي 
شخص خودشان خريدند و بعد گفتند چه لزومي 
دارد من ماش��ين داشته باش��م؟و... و آن را هم 
دادند به حوزه و گفتند خدا براي ما مي رساند. 
بعدها مي گفتند هر وقت سر خيابان مي ايستم، 
ماشين جلوي پاي من ترمز مي کند و مردم من 
را به هر جايي که بخواهم، مي رسانند. بعدها هم 
که مدرسه يک ماشين داشت، به عنوان استاد 
حوزه  با اين ماشين مي رساندنش. لباس ايشان 
حتي اين اواخر، ارزان ترين لباس و عباي ممکن 
بود. عباي ما که شاگردان ايشان بوديم و خيلي 
هم از نظر وضع مالي با آيت اهلل فرق داش��تيم و 
کمتر بوديم، خيلي بهتر بود. عباي ايشان ساده 
بود و شايد 7، 8 هزار تومان بيشتر نمي شد و 10 
س��ال با آن زندگي مي کردند. ما طاب، لباس 
طلبگي خود را 20-10 س��ال داريم وتا تنگ يا 
پاره نشود، از همان اس��تفاده مي کنيم. ايشان 
در اين زمينه خيلي پيش��قدم بودند. در حوزه، 
ساده زيستي حرف اصلي را مي زند و اگر کسي 
از آن خارج شود، از زي طلبگي خارج مي شود و 
ناگزير بايد از راه ديگري تأمين شود و مثًا برود 
تجارت کند، استاد دانشگاه شود يا وکيل مدافع 
ش��ود واال کس��ي از طريق زندگي طلبگي، به 
توسعه زندگي نمي رسد. زندگي طلبه و روحاني 
بايد در حد زندگي مردم عادي باش��د. معموالً 
علما و طاب در حد مردم عادي هستند، حتي 
شايد بگوييم زير خط فقر و واقعاً به طور جدي 
گرفتار مش��کات زندگي اند. اصل ديگري که 
يک روحاني بايد رعايت کند تا به کمال برسد، 
پرهيز از شهرت است. کس��ي که از مال پرهيز 
کرد - که يک لغزشگاه و امتحان بزرگي است- و 
از شهرت هم فرار کرد، مي تواند پاکدامن بماند. 
اگر هيچ يک از اينها نبود، زندگي طلبه به پاکي 
مي گ��ذرد و مي تواند به آن معنويتي که ش��ما 

مي گوييد، برسد. 

شيوه مرحوم استاد در انتخاب طالب 
حوزه چگونه بود؟

شيوه ايش��ان جالب و ش��خصي بود و فقط در 
شخص ايشان وجود داشت. اشاره مي فرمودند 
که من بايد يک نظر طلبه را ببينم و بپس��ندم! 
شم قيافه شناسي بسيار قوي اي داشتند و اين 
توانايي کس��ي اس��ت که مدت هاي مديد،کار 
تعليم و تربيت کرده اس��ت. ايش��ان اين شم را 
داشتند و  بر اساس آن عمل مي کردند و ما هم 
مي ديديم که درس��ت تش��خيص مي دهند. از 
زمان آقا شيخ محمدحس��ين تا حاال، يعني در 
طول 65 س��ال کار تعليم و تربيت، آن فهم در 
ايشان پديد آمده بود که با يک نظر و با اندکي 
معاش��رت، مي توانستند تش��خيص دهند که 
داوطلب طلبگي ب��ه درد اي��ن کار مي خورد و 
استعدادش را دارد يا نه؟ضمناً ايشان در طول 
سال هاي طوالني تعليم و تربيت، فنوني را هم 
براي جذب جوانان و پدراني که فرزندانشان را 
به طلبگي مي س��پردند، آموخته بودند و اغلب 
اين فنون، کارس��از بودند و نتيجه اين بود که 
معموالً طلبه هايي که زير دست ايشان پرورش 
يافتند، به درد بخور شدند و بسياري از آنان در 
علم و تعليم و تبليغ ، ترويج و پرورش شاگرد، 

افراد برجسته اي شدند. 
عالوه بر پش�تکاري ک�ه در تدريس 
استاد فرموديد چه عوامل ديگري را 

از رموز موفقيتشان مي دانيد؟
ي��ک نکت��ه خيل��ي اساس��ي در کار ايش��ان، 
مردمداري بود. نمره مردمداري ايشان واقعا 20 
بود و مرحوم مجتهدي خس��تگي ناپذير بودند. 
صبح تا ظه��ر درس مي گفتن��د. آن زمان که 
حال داشتند، شب براي مردم صحبت عمومي 
داشتند و تفس��ير ، اخاق و مسئله مي گفتند 
و بعد از آن باز براي شاگردانش��ان چند درس 
داشتند. تمام وقت ايشان پر بود. شايد فقط چند 
روزي را - که در طول س��ال به مشهد مشرف 
مي ش��دند- دوران استراحتشان بود- تابستان 
و زمستان نداشتند. البته در تابستان کارشان 
کمتر مي ش��د، ش��اگردان عوض مي ش��دند و 
شاگردان ديگري مي آمدند، ولي باز کار داشتند. 
مدام نشسته بودند و براي مردم مسئله و درس 
مي گفتند و شبانه روز مشغول بودند. کساني که 
به ويژه در ادوار گذشته، شاگرد آيت اهلل بوده اند، 
عموماً راه و رسم ايش��ان را آموخته اند، به درد 
مردم خورده اند و تا مي توانند براي مردم وقت 
مي گذارند و خدمت مي کنند. مردم مي ديدند 
ايشان آدم مطمئني هستند و وجوهات شرعي 
که به دس��ت مرحوم مجتهدي مي رسد، حرام 
نمي شود و بجا مصرف مي شود، لذا با  اطمينان 
کامل وجوهاتش��ان را ب��ه ايش��ان مي دادند و 
فرزندانشان را به دس��ت آيت اهلل مي سپردند و 

پشت سر ايشان نماز مي خواندند. 
از برکات حوزه و درس استاد، تربيت 
ش�اگرداني بوده اس�ت ک�ه در پيام 
تسليت مقام معظم رهبري نيز به آن 
اشاره شده است. عالوه بر حضرتعالي، 
از چه کساني مي توان نام برد که در قم 
و تهران سمت شاگردي حضرت استاد 

را داشته اند؟
اگر بخواهيم تعداد شاگردان ايشان را بشماريم، 
قابل شماره نيست و فقط به تعدادي از شاگردان 
برجسته ايشان اشاره مي کنم. حضرت آيت اهلل  
حبيبي که امروز بحق به جاي ايشان نشسته اند 
و راه ايشان را در مدرسه ادامه مي دهند؛ صبح 
به دانش��گاه مي روند و از آنجا دوباره به مسجد 
مي رون��د و حدود س��اعت11 ش��ب ب��ه خانه 
مي رسند. ايش��ان تمام روز مش��غول کارند. با 
اين حال بعد از وفات اس��تاد اي��ن کار بزرگ را 
که مسئوليت حوزه است، پذيرفتند. الحمدهلل 
با پرچمي که به دس��ت پاک مرحوم آقا ش��يخ 
محمدحس��ين زاهد برداش��ته ش��د و مرحوم 
آيت اهلل مجتهدي پنجاه و چند سال اين پرچم 
را به دست داش��تند و در دوران سخت پهلوي 
با فشاري که س��اواک عليه اين مدرسه داشت، 
توانس��تند اينجا را حفظ کنن��د، حاال آيت اهلل 
حبيب��ي اي��ن راه را ادامه مي دهن��د. ما در قم 
اس��اتيد بزرگي داريم که از همه نمي توان نام 
برد، مدرس��ه هاي متعددي داريم که بعضي از 
شاگردان ايش��ان در قم و جاهاي ديگر کشور 
طبق روال کار حاج آقا تأس��يس کرده اند. يک 
وقت مي گفتند که تعداد آنها 14تاس��ت ولي 
مي دانم االن خيلي بيش��تر شده اس��ت. البته 
اين غير از مدارس آموزش و  پرورش��ي اس��ت 
که توسط شاگردان ايشان تأس��يس شده اند. 
برخي از م��دارس طلبگي در قم، کردس��تان 
و سيستان و بلوچس��تان و نقاط ديگر کش��ور 
طبق روال کار ايشان است و معموالً هم موفق 
هستند. از شاگردان ديگر ايشان و اساتيد بزرگ 
حوزه آيت اهلل سيدمحس��ن خرازي اند که جزو 
مدرسان برجسته، متقي و مورد قبول مديريت 
حوزه هس��تند و االن س��ال هاي درازي است 
که درس خاج فقه مي دهند. آيت اهلل اس��تادي 
و آقايان ديگري هس��تند که امي��دوارم خداي 

متعال بر عمر و توفيقشان بيفزايد. 
و سخن آخر... 

ما که طلبه ايم و کوچکيم، بايد به راه اين بزرگان 
برويم، درس��تي ثمره مي دهد، پاکدامني ثمر 
مي دهد، آبرو م��ي آورد، دنيا و آخرت مي آورد، 
نام ماندگار مي آورد و اگر متقي و باسواد باشيم 
مفيد خواهيم بود و اين همان چيزي است که 
آيت اهلل مجتهدي در تمام عمر گفت و عمل کرد 
و نشان داد ما هم اگر همين راه را برويم عاقبت 

بخير مي شويم. 


