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به مناسبت نهمین سالروز درگذشت آیت ا ...مجتهدی تهرانی

استادی که خود را وقف مدرسه علمیه اش کرد

برنامه اصالح
اخالقی

امروز نهمین سالروز درگذشت حضرت آیتا ...احمد مجتهدی تهرانی است؛ استاد اخالق سالهای نهچندان دور .مردی که
گفتارهای کوتاه اخالقیاش اگرچه ساده ولی شیرین و دوستداشتنیبود و عمیق ًا به دل مینشست .با هم نگاهی داریم به سبک
زندگی و فعالیتهای ایشان:

در مسیر رشد

در سال  1302به دنیا پا گذاشت .هرچند پدرش
اوایل ،مخالف طلبگی او بود ولی روح جستوجوگر
او این را قبول نکرد .در سالهایی که روحانی شدن
دش��واری زیادی داشت ،در این مسیر گام گذاشت.
در س��ال  1336ب��ود که به مسجد محله بازارچه
نایبالسلطنه تهران (نایباالمام االن) وارد شد و
تصمیم گرفت آن را احیا کند .مسجدی قدیمی که
حتی فاقد فرش و زیلو بود و تنها در قسمت شبستانش
حصیرهایی کهنه و قدیمی وجود داشت که برخی
شایعه کرده بودند زیر آن مار خوابیده است و این هم
علتی میشد که م��ردم استقبالی به مسجد نشان
ندهند .مسجد موقوفهای نداشت و به تبع آن درآمدی
هم وجود نداشت که این امر فعالیت در آن را مشکلتر
میکرد اما این روحانی جوان که مردم محله رفتهرفته
فهمیدند که از شاگردان مرحوم حاجمحمدحسین
زاهد تهرانی و مرحوم حضرت آیتا...العظمی حاج
سیداحمد خوانساری است و مورد توجه آنها بوده،
عزم خود را جزم کرده بود .مسجد باید احیا میشد و
جوانان در آن تربیت میشدند.

تالش برای هدف

در یک مدت کوتاه همه اهل محل از پیر و جوان ،زن و مرد ،عامی
و تحصیلکرده ،شیفته عالیق و رفتار و گفتار و منش متواضعانه او
شدند .مسجد متروکه در مدت زمانی کوتاه به کانون گرم و پر از مهر و
محبتاهالیمحلتبدیلشد.حصیرهاوبوریاهابهزودیبهزیلوهای
نو و زیبا تبدیل شد و در یکی از شبهای قدر ماه مبارک رمضان به
اندازه کافی پول جمع شد تا یک قطعه فرش سه در چهار برای جلوی
محراب تهیه شود .حلقههای درس حوزوی شروع شد ،اما حضرت
ایشان بیش از صرف و نحو و معالم و معانیبیان ،به تقوا و اخالص
توجه داشت .ایشان تأکید میکردند :همه اینها مقدمهای است
برای آدمشدن ،یا به قول خودشان «مالشدن چه آسان ،آدمشدن چه
مشکل»تعداد شرکتکنندگان در حلقههای درس ،هر روز بیشتر و
بیشترمیشدوبعدهاسالنمتروکهایکهدرکنارشبستانبودبهآن
اضافه شد .عالوه برکسانی که پساز کارشان ،شبها برای درس و
بحث به مسجد میآمدند تعدادی طلبه تمام وقت هم به آنجا آمدند.
قسمتشرقمسجدبرایطالبکتابخانهوحجرهساختندومسجد
به حوزه علمیه و مدرسه تبدیل شد .مسجدی که زمانی بیشتر از20
نفر در آن حضور نمییافتند ،حاال چند هزار نفر در خود میبیند.
مردمی که سعی میکنند در مسیر آدم شدن قدم بردارند و این
مرهون زحمات کسی است که به خدا و کارش ایمان داشت.

پایانی بر
یک آغاز

پساز نماز تفسیر سادهای از قرآن میگفت و به تجزیه و ترکیب آیات تالوتشده میپرداخت.
در این درس همه شاگردان با سطوح مختلفی که داشتند شرکت میکردند و از هرکس به
فراخور سطح درسیاش سوالی میپرسید .آقای مجتهدی دائما در مسجد در حرکت بود و
برسر حلقههای درس حاضر میشد و وضعیت آن حلقه را بررسی میکرد .یادآوریهای الزم را
برای معلم و شاگرد که همواره همراه با خنده و مزاح بود به آنان ارائه میکرد .آیتا ...مجتهدی
به مفهوم این آیه شریفه بسیار باورمند بود که «کلمه پاک که مانند درختی پاک است ریشهاش
استوار و شاخهاش در آسمان است و میوهاش را هر دم به اذن پروردگارش میدهد ».این
عالم ربانی سختکوش و این معلم و مربی دلسوز که همواره با رفتار زاهدانه خویش که از مربی
سترگشمرحومحاجشیخمحمدحسینزاهدآموختهبود،شاگردانیراتربیتکردکههیچگاه
آنان خلق و خو و سلوک استاد خویش مرحوم آیتا ...مجتهدی را از یاد نخواهند برد.

آیتا ...مجتهدی  9سال پیش در چنین روزی دعوت حق را لبیک گفت و سفر ابدی خود را
آغاز کرد .قبل از آن وصیتنامهای از خود به یادگار گذاشت که نشاندهنده تمام تمرکز او
برهدف واالیی است که در سنین جوانی انتخاب کرده بود .فرازهایی از وصیتنامه ایشان
را میخوانیم:
«هفته اول فوت بهخصوص شب و روز نماز مسجد و اداره کالس عمومی ،به کمک آقای
نصیری و مدرسین اداره شود و بعد از یک هفته هر که را صالح میدانند برای نماز صبح،

نماز ظهر ،عصر ،مغرب و عشا تعیین فرمایند و شهریه مدرسه توسط آقای خودکار اداره شود
و رسیدها که نزد حقیر است اعالن کنند که صاحبش مراجعه کنند و بگیرند ان شاءا...
خداوند و حضرت مهدی(عج) نمیگذارند مدرسه برای شهریه لنگ شود .از طالب مدرسه
حاللیت میطلبم ،آقایان مدرسین انشاءا ...با جدیت تمام به درسها مشغول باشند و
مقبره حقیر در خود مدرسه است ...ضمن ًا کتابهای حقیر توسط جناب آقای حبیبی به
منابع :همشهری آنالین و خبرگزاری فارس
طالب داده شود که استفاده نمایند» .

دور دنیا

بریده ها

قلب،مهمانخانهنیست

شلوارهای راهنما!

قلب ،مهمانخانه نیست که آدم ها بیایند دو سه ساعت یا دو سه
روز توی آن بمانند و بعد بروند .قلب ،النه گنجشک نیست که
در بهار ساخته بشود و در پاییز باد آن را با خودش ببرد .قلب؟
راستش نمی دانم چیست ،اما این را می دانم که فقط جای
آدم های خیلی خوب است!

آدیتی سنترال /شرکت فرانسوی «اسپینالی»
مجموعه ای از شلوار های جین را طراحی کرده
است که با  GPSتلفن همراه هماهنگ شده و
در صورتی که هنگام رانندگی جهت اشتباه را
بروید به لرزش درمی آید! حسگر هایی در دو
طرف شلوار ها متصل است و به صورت بی سیم
با  GPSهماهنگ می شود و شما را از رانندگی در مسیر اشتباه باز می دارد!



فضایاجتماعیواخالقیجامعهدردهه 30و 40شمسی،برایجوانانبسیارنامناسببود
و در این اوضاع ،آیتا ...مجتهدی با کولهباری از علم و تقوا و توکل به خداوند متعال ،مسجد
حاجمالمحمدجعفر(حوزهعلمیهآیتا...مجتهدیکنونی)رابهعنوانپایگاهخویشانتخاب
کرد .عبدالحسین معزی از شاگردان ایشان 2 ،برنامه اصلی ایشان را در آن روزها ،این گونه
توضیحدادهاست:
 -1تربیت طالب جوان :در آغاز تا چند سال روزها در مسجد حاج سید عزیزا ...بازار تهران
در حجرهای که در طبقه فوقانی آن مسجد بود به طالب جوانی که چند نفری بیش نبودند
درسه��ای مقدماتی حوزوی میآموخت .آی��تا ...مجتهدی بسیار تیزبین بود و از هوش
سرشاری برخوردار بود .تعبیری داشت که همواره آن را با لبخند یاد میکردومیگفت :با یک
نظر تشخیص میدهم که کدام جوان میتواند برای طلبگی و در آینده روحانی شدن مفید
باشد؛ لذا با نگاه تیز خود جوانان حلقه درس را زیر نظر میگرفت و در فرصتهای مختلف با
آن جوان گفتوگو میکرد و او را برای طلبه شدن آماده میساخت و در دل برخی از آنها شور و
شوق درس خواندن و طلبه شدن آن چنان پدید میآمد که برخی شغل و کار خویش را رها کرده
و طلبگی پیشه میکردند وگاه با پدر آن جوانان تماس میگرفت و با سخنان گرم و گیرای خود
که از باور عمیق او حکایت میکرد از آنان میخواست که به فرزند خویش توصیه کنند که طلبه
شود و به کسوت روحانیت درآید.
 -2تربیت عموم مردم :شبها در مسجد پساز برگزاری نماز جماعت و بیان چند مسئله
فقهی ،اعتقادی و اخالقی ،حلقههای دروس مقدماتی حوزوی را تشکیل میداد .هر گروه
دوریک معلم (که همان طلبههایی بودند که در روز نزد آقای مجتهدی درس خوانده بودند)
حلقه میزدند و درس میخواندند .تقریبا تمام جمعیت را جوانان تشکیل میدادند و مسجد و
حلقههایدرسبسیارچشمگیر،پرشوروشوقوروحانیبود.شبهایدوشنبهآقایمجتهدی

برگرفته از کتاب «یک عاشقانه آرام» اثر نادر ابراهیمی

کاریکلماتور

زندگی سالم
*حسمیکنمیهارتباطیبینکسانیکهکیویروباپوستمیخورنوکسانیکهدمپایی
الانگشتی رو با جوراب میپوشن وجود داره .به عنوان تز دکترا روش کار میکنم!
* چرا ُاملت باید  12هزار تومان باشه تو کافه؟  2تا تخم مرغه و دو قاشق رب
دیگه ،گوجه هم نه! با هر فرمولی حساب کنی نباید این قدر بشه!
مثل چای
مثل چای می مونه ،باید به موقع بگی شون .دیر که بگی ِ
*بعضی حرف ها ِ
که سرد شده دیگه فایده نداره و از دهن افتاده!
* این روز ها هرجا چراغی روشنه از ترس مشروط شدنه!
* دیروز از جلوی باشگاه استقالل رد شدم یهو یکی یه رضایتنامه داد دستم
گفت تو هم برو!
* هیچ وقت به اون صدایی که توی مغزتون که میگه «بگیر بخواب ،صبح زود
بلند میشی درس می خونی» ،اعتماد نکنید ،اون صدا یک دروغگوئه!
* معموال وقتی می خوایم  5-6دقیقه صبر کنیم تا ساعت رند بشه و کارهامون رو
شروع کنیم ،این چند دقیقه میشه چند ساعت!
* ساعت سه نشسته بودم راز بقا نگاه می کردم ،توش می گفت حتی شامپانزه ها
برنامه خواب منظمی دارند ،قشنگ می خواست خجالتم بده!
*خوبه خوشحالی و حوصله رو نمی فروشن وگرنه این قدر گرون بود که یه غصه
به غصه هامون اضافه می شد!

هتل ترسناک دلقکها!
بورد پاندا /در قلب صحرای «نوادا»ی آمریکا
هتلی وج��ود دارد که تنها پناهگاه مسافران
این منطقه است اما این هتل عجیب ،بسیار
ترسناک است! «هتل دلقک» در نزدیک یک
گورستان ساخته شده است و سرتاسر در و
دیوار هایش با عروسک هایی شبیه به دلقک
پوشانده شده است! اما به این دلیل که در یک جاده متروک ساخته شده ،تنها جایی
است که مسافران برای در امان ماندن از شر خرس ها می توانند به آن جا بروند و
مجبورند ترس ناشی از این عروسک ها را تحمل کنند!

Comment

شعر طنز

فرشی از گل!
گینس ورلد رک��ورد /هرچند «هلند» کشور
گل ها نامگذاری شده است اما اخیرا کشور
مکزیک توانست رکورد عجیبی را با استفاده
از گل به نام خودش ثبت کند .بزرگترین فرش
ساخته شده از گل در این کشور ساخته شد.
برای ساختن این فرش از  125هزار گلدان پر
از گل استفاده شد .برای کسب این رکورد ،یک سال زحمت کشیده شده بود و با آغاز
سال  2017میالدی این رکورد نصیب کشور مکزیک شد.

ریشه ضرب المثل

شانه خالی کردن

 برگرفته از کتاب «فرهنگنامه امثال و حکم ایرانی» گردآوری امنی خضرایی

یادش بخیر

مورفی نامه

اصو ًال شانه خالی کردن یا پهلو تهی کردن ،اصطالحی مرتبط
با سواری و سوارکاری است .گاهی اسب ضمن حرکت ،شانه
خود را از یک طرف می دزدد که آن را بغل خالی کردن هم
می گویند .در این حالت چنان چه سوار ناشی باشد سقوط
می کند .این حرکت ناگهانی اسب عیب به حساب می آید.
رفته رفته این اصطالح در مورد آدم هایی که شانه از زیر بار
مسئولیت خالی می کنند نیز به کار رفت و هرگاه کسی از
انجام کاری طفره برود یا وظیفه خود را به درستی انجام ندهد،
اصطالح «شانه خالی کردن» در مورد او به کار می رود.

اسم «قوانین مورفی» به گوشتان خورده؟ ما اینجا با قوانین مورفی شوخی می کنیم

امپراتور کیروش!
ن
تاج! فور ًا درد من را چاره ک 
تا نکردی ،بنده هستم با تو قه ر
ِ
م
حرف برانکو ناخوش 
خیلی از
ت
قهر و استعفا دگر تکراری اس 
د
در حضو ِر من فقط ماکت شوی 
عابدینی! تاج! و ایض ًا بهروان !

***

***



امیرحسنی خوش حال

برارم ِجمال کالس اوله تو امتحان هاش آمده بود خانه ما تا
ُ
مثال خیر سرش درس بخوانه .تنها فرقش با خانه شان ای بود
که اجازه نداده بودن پلی استیشنش ره بیِره و َایم مثل معتادا
که استخون درد مِ گیرن ،هی به خودش ِمپیچید و مثال درس
مِ خواند .درس خواندن اینا کجا و مال ماها کجا .زمان ما درس
ارج و قرب داشت ،چون نمره داشتِم .نه مثل حاال که «خوب
بود» و «ای بدک نبود» و «بیشتر دقت کن گلم» و «واقعا از تو
توقع نداشتم نازنینم»! ما ره ِمنداختن تو اتاق و در ره مِبستَن
و ُمگفتن یا درسخون میِی بیرون یا میِم جنازه ته درمیا ِرم! ای
برار شازده باید میوه و بستنی و مغز آجیلش کنار دستش باشه
تا مثال دو کالم درس بخوانه .فرستاده بودنش خانه ما که تو
رودرواسی کاملیاخانم بیشینه سر کتاب و دفترش.
دیدم نشسته پشت میز و سرش پایینه .با چشم
آمدم خانه ُ
شب ُ
پرسیدم که جریان چیه؟ اشاره کرد که
و ابرو از کاملیا خانم
ُ
بودم
داره درس ِمخوانه .تا حاال تو عمر  7ساله اش ندیده ُ
ای جور جایی آروم گیریفته باشه .کاملیاخانم داشت مجله
مخواند .یواش گفت« :کاریش نداشته باش .قرار شده یه ربع
کردم .هموجور
دیگه تموم کنه تا شام بخوریم ».از دور سالم ُ
سر پایین جواب داد .دست و رومه شس ُتم و دوتا چای ریخ ُتم
و نشس ُتم کنار عیال .یواش حرف مزدم که حواس ِجمال پرت
پرسیدم« :از ظهر همی جوره؟» عیال گفت:
نره .یواشکی
ُ
«براش برنامه ریختم ،تا حاال دقیق طبق برنامه خونده ».ایول
پرسیدم« :چی
برم مدیریت تو ذاتشه.
ُ
به ای عیال .قربونش ُ
جوری تِنستی ایجور آروم��ش کنی؟» گفت« :ق��رار شده اگه
خوب درس بخونه ،شام براش پیتزای خونگی درست کنم».
پس همی بود .پیتزاهای عیال تَکه .کامال بهداشتی و سالم،
بدون سوسیس و کالباس و پنیر پیتزا ،ولی محشر.
َیگ ربعی گذشت و عیال اشاره کرد بهش ُبگم بسه .یواشکی
کردم تو َی َخنِش ،از بچگی از
رف ُتم پشتش و دست های سردمه ُ
ای کار خوشش می آمد .انگار نه انگار .کاملیاخانم جادوش
رتیدم.
واچ ُ
کرده بود .رف ُتم باالی سرش ...اِنا حاال خوب رفت! ُ
الکردار تبلت ره گذاشته بود الی کتاباش و داشت بازی مِکرد!
گف ُتم« :احسنت!» َیگهو جا خورد و کتاباشه ریخت رو تبلت و
مکردم!» گف ُتم« :معلومه! خسته
گفت« :داش ُتم خستگی در
ُ
ن ِ
ِبشن!» ورداشت با َیگ خط خرچنگ قوربغه گوشه دفترش
نوشت« :پیتزا حواسم را پرت کرده بود نتانستم درس بخانم.
جان ما به زن داداش نگن» َایم از ای!
آق کمال

ما و شما

شماره پیامک2000999 :

1sargarmi.ir

طراح:محمدمهدیرنجبر پیامک کنین .جایزه نقدی به قید قرعه برای کسانی واریز می شه که پاسخ صحیح 3مسابقه پیاپی
تصویرساز :سعید مرادی رو فرستاده باشن .پاسخ در ستون «ما و شما»ی بعدی! متن کل پیامک های رسیده در وب سایت!

ایلهان برک

خشک تر از دسته ی راکت شوید!
پیش من باید همه ساکت! شوید!
ِ

آق کمال مراقب درس خواندن میشود



با نگاه طنز ،زیر هر تصویر ،کلمه معناداری نوشتیم .بعدش هر حرف الفبا رو به عالمتی تبدیل کردیم.

بعضی ترانه ها را
می توان
بارها و بارها
گوش داد
بعضی انسان ها را
میتوان
بارها و بارها
ت
دوست داش 

او نمی داند که بنده کی روشم
با ِر بعدی من خودم را می کشم!

سی و دو عدد دندان کامال سالم دارید که تاکنون هیچ کرمی حتی خیال خام تعدی به آنها را
هم به ذهن خود راهنداده است .یعنی دندانهایتان طوریمرتب و تمیز است که اگر مصطفی
رحماندوست قبل از سرودن شعر معروفش درباره دانههای انار ،دندانهای شما را دیده بود
میلیونها دانشآموز تا حاال توی کتاب فارسی دبستانشان خوانده بودند« :سی و دو دندان،
شام باشکوهترین
دسته به دسته ،با نظم و ترتیب ،یکجا نشسته»بعد درست در سر سفره ِ
ریاضت هیچ
مهمانی زندگیتان که دری به تخته خورده و شما به آن دعوت شدهاید و دوهفته
ِ
چیز نخوردن و صابون زدن به در و دیوار معدهتان را تحمل کردهاید ،به چنان دنداندردی
گرفتار میشوید کهگویی لشکری از زامبیهای دندانخور به سرزمین بیدفاع دهانتان حملهور
شدهاند طوری که شما سر سفره حتی یک عدد زیتون پرورده هم نمیتوانید بخورید.

شما بگین کلمات چی هستن! پاسخ رو تا ساعت  23فقط به خط اختصاصی 300072252

بعضی ها

در جوابم «خیر»ها را «آره» کن!
عکس هایم را سریع ًا پاره کن

قانون دندان درد درمهمانی باشکوه

مسابقه شماره 128

اندکی صبر

Like

کله چغوکی

بزرگانخفناستریپرابشناسید!
سالم 30.درخواست «بررسی پیامک»
در صف اع�لام ش��دن هستن .سایت
1sargarmi.irرو چک کنین تا اگر
شماره ت��ون قبال اع�لام نشده و فکر
می کنین ب��االی 90پیامک برامون
فرستادین،درخواستبدین .فعال!
102 :09155...165پیامک*
79 :09151...472پیامک
55 :09368...124پیامک
84 :09157...515پیامک
23 :09151...855پیامک
108 :09157...468پیامک*
42 :09155...859پیامک
25 :09153...655پیامک
60 :09155...451پیامک
76 :09359...507پیامک
62 :09397...573پیامک
60 :09153...220پیامک
7 :09158...355پیامک!!
60 :09155...528پیامک
88 :09151...361پیامک
31 :09155...780پیامک

* جمع کنین «همشهری سالم» رو! می دونین چند وقته «دی
امید ،مشهد
روزنامه» نذاشتین؟
* چه عجب ستون «سخن بزرگان» رو بعد از مدت ها چاپ
انصاری ،نیشابور
کردین.
* درباره پرونده دیروزتون باید بگم امیرکبیر در حمام فین
کاشان به شهادت رسید ولی مزار او در حرم امام حسین(ع)
واقع شده و چون در بخش زنانه حرم است ،آقایان نمی توانند
بر سر مزارش حضور یابند و باید از دور فاتحه قرائت کنند.
* مطلب ستون «داستان های واقعی» با عنوان «کاش هیچ
بختیار
شهیدی مادر نداشت» خیلی جالب بود.
* لطفا تا حد امکان باز هم از کتاب «مارک و پلو» اثر آقای
ضابطیان چاپ کنید .من خیلی نوشته ها و کار های ایشان را
ناهید ،بردسکن
میپسندم .
* م��ردی که می خواهد همسرش مانند فرشته ها بی نظیر
باشد ،باید مکانی چون بهشت برایش فراهم کند.



مسعود مجنون پور ،مشهد

* پس مسابقه «این کیه؟» کو؟
ماوشما :مسابقه «این کیه؟» این هفته ،به خاطر عزای عمومی
به مناسبت درگذشت آی��ت ا ...هاشمی رفسنجانی ،چاپ
نشد.

