


2

کتابخانه زهرائیه، تنها یک کتابخانه نیست، یک نماد است؛ نماد نوع دوستی و دانش پروری مردمان 
نجف آباد، یادگار مرحوم حاج سید مجتبی آیت، مردی که اسیر دنیای خاکی نبود و دغدغۀ نان و 
معیشت، گرفتار روزمّرگی اش نکرده بود. درد ندانستن دیگران آزارش می داد و دغدغۀ خدمت به 
خلق خدا، انگیزه بخش تالشش بود. سالک طریق معرفت و نیکی بود و در این راه، آسایش خویش 

را فروگذاشت تا راه دانایی مردمانش را فراهم آرد.
این یادنامه در دهمین سالگرد عروج آن بندۀ خوب خدا و برای زنده نگاه داشتن یاد وی و به پاس 
قدرشناسی از همت و همراهی تمام کسانی که از ابتدا تا امروز دستان گرمشان یاریگر کتابخانۀ 

عمومی زهرائیه بوده است، تهیه شده است.
از همه عزیزانی که در تهیۀ این یادنامه به هر شکلی ما را یاری کردند، سپاسگزاریم.
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لشکر غم حمله ور بر ایـن دیــــار                   اشک ریزان جملگی در هجر یـــار
ســـــیدی واالمـقـــام و با تبـار                   رهســــپار کوی جـانان باوقــــار
جمله یاران در رثــایش غـــمزده                   در عـــزایش خـــیمۀ مـــاتم زده
عمر واالیـش به خــدمت بهرعام                   دردمندانش به درمان صبح و شــام
عـــالم وارســتۀ خــودســاخـتـه                   هم به فرهنــگ و ادب پرداختــه
مجلس وعظش به هرجمعی عیان                    از کالمش بـهره ور پیــر و جــوان
چهره خندان، خلق و خوی احمدی                   لب به شــادی با صـفای سرمـدی
اسـتخارت هـای وی از بهر عـــام                   بهر هرکـس ره گشــا بـودی ٌمـدام
از صحــف تفســیر آیاتـش بیـان                   می نمـودی فعل هرشخصی عیان
نام پــاکش مجتـبی با ٌحسن ٌخلق                   کنیه اش آیت، نشان از ٌحسن ٌخلق
در مصــائب، چهره اش افــروخته                   صــــابری را بر هــمه آمــوختـه
این زمــان رحـل ســفر آغاز کرد                   روح پــاکش سـوی حق پرواز کرد

دررثایسیدجلیلالقدر
دکتر مرتضی صابری
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امانتداریامین
حجت السالم والمسلمین حاج احمدآقا منتظری 

با سالم و عرض ادب خدمت مردم نجیب و صبور نجف آباد و نیز حمد و سپاس فراوان خداوند جلیل 
و بی همتا را که افتخار نوشتن در مورد بندۀ خوب خود، مرحوم مغفور حاج آقا مجتبی آیت را نصیب 

این حقیر فرمود.
مرحوم مغفورآقای آیت فردی خدوم برای مردم نجف آباد و امانتداری امین برای حضرت آیت اهلل 
منتظری بود. او در طی ده ها سال به عنوان نماینده ایشان، عالوه بر یاری و پشتیبانی معظم له، راه ارتباطی 

مردم عزیز نجف آباد را با ایشان میّسر و هموار می کرد. 
همراه و یار انقالب و انقالبیون بودن در سالهای نزدیک پیروزی انقالب، بسیار بعید از ذهن و مهم 
نبود ولی در زمانی که تعداد انقالبیون اندک و خطر ساواک و دستگیری و زندان، بسیار بود، حاج آقا 
مجتبی آیت هرگزعافیت طلبی نکرد و مسلمانی را تنها در عبادات و مسجد و محراب ندید بلکه خدمت 
به مردم را وظیفه خود می دانست؛ لذا کمرهّمت خود را برای این مسیر پر از مشکالت و تضییقات بست.
در تمامی سالهای دهه هفتاد و هشتاد، که آیت اهلل منتظری از طرف نظام جمهوری اسالمی مورد حمله 
و تهاجم قرار گرفت و حتی بردن نام منتظری جرم محسوب می شد، حجره ایشان مأمن و پناهگاه و محل 
توزیع رساله توضیح المسائل معظم له، برای مقلّدان و دوستداران ایشان بود؛ همان حجره ای که سالهای قبل 

از انقالب محل توزیع رساله امام خمینی بود. 
چهرۀ خندان او غم را از دلها زایل می کرد و اخالق نیکویش راه گفتگو را برای پیر و جوان هموار 

می نمود. چه نیکوسعادتی، که نیک زیست و چنین نام نیکی از خود باقی گذاشت. 
اینجانب با تسلیت مجّدد خدمت مردم عزیز نجف آباد و نزدیکان آن مرحوم، علّو درجات ایشان و 

حشر با اولیاء خاصش را از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.                     
 والسالم   .   احمد منتظری 25/آذرماه/1393    
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فرهنگ،آزادی،آیت
مهندس مصطفی ایزدی

مهندس مصطفی ایزدی، از نویسندگان پرتالش نجف آبادی ساکن پایتخت است . ایشان 
افزون بر سابقه طوالنی خدمت در مناصب مختلف اجرایی، پیوسته در حوزۀ فرهنگ و 
اندیشه با نگارش مقاله در مطبوعات و تألیف کتاب های متعدد و ارزشمند، حضوری فعال 
و تأثیرگزار داشته است. 
گرچه مرحوم حاج آقا مجتبی آیت هیچ وقت حاضر نشد در رابطه با فعالیت های فرهنگی و 
خدمات اجتماعی خود  با رسانه های گروهی گفت و گو کند؛ اما جناب آقای مهندس مصطفی 
ایزدی این توفیق را یافت که با اصرار زیاد، ضمن گفتگوهایی به گوشه هایی از تالش 
های فرهنگی و اجتماعی ایشان دسترسی پیدا کند. مهندس مصطفی ایزدی از جمله 
اعضای هیأت امنای کتابخانه زهرائیه نیزمی باشند و این مقاله را در اجابِت درخواست 
همکاران کتابخانه برای درج در یادنامه » آیت همت و دانایی« که به مناسبت برگزاری 
یادمان دهمین سالگرد درگذشت  مرحوم حاج آقا مجتبی آیت چاپ می شود، نگاشته اند. 
از ایشان صمیمانه سپاسگزاریم.

1      وقتی به گذشته های دور بر می گردم و پنجاه سال پیش را به یاد می آورم، ردیف به ردیف 
مغازه های کوچک و بزرگ بازار نجف آباد در ذهنم مجسم می شود که هر کدام از آنان را،  مردانی شریف 
و پاک طینت اداره می کردند. فکر نکنید اداره می کردند، یعنی دم  و دستگاهی داشتند و خدم و حشمی که 

یک مجتمع بزرگ تجاری را می گرداندند. نه!  مغازه دار خودش بود و یک شاگرد. 
بیشترشان تولیدی بودند. عباس آقا ملکی دوز و پسر بزرگش؛  محمد کاله مال بود و پسر بزرگش؛ 
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حاج حسن فتحی بود و شاگردش که کفش می دوخت و کفش می فروخت؛  مش فتح اهلل شیره پز بود 
و پسر بزرگش و یک شاگرد که مهمترین تولیدش حلوا چووی و گز و نبات بود؛ مش صادق مسگر و 

حج قنبر خیرالهی که دو نفری در یک مغازه، مسگری می کردند. 
مغازه یک   نفره هم داشتیم؛  مثل حج  آقاجون که قیچی و تیغ و دفتین برای قالیباف ها درست می کرد. 
و همینطور یکی در میان مغازه ها از اول بازار، دم باغ ملی، تا آخر بازار، سرشارا، از نصراهلل مردانی گرفته تا 
نصراهلل کبابی، یا تولید کننده بودند یا فروشنده. فروشنده ها هم یا خودشان بودند یا یک شاگرد )که در 
اکثر مواقع شاگردشان همان پسرشان بود( یا دونفر که با هم شریک بودند. حکایت از پنجاه سال پیش 
است، اسامی زیادی به یادم نمانده است؛ حج محمد امیدی که گوشت گوسفند می فروخت؛ ابراحیم ذبحی 
که گوشت شتر می فروخت. راستی این شتر کشتن هم در کاروانسرای صادق زنبوری و کاروانسرای فتح 

اهلل، داستانی داشت که نگو و نپرس! خب بگذریم. 
در مورد فروشنده ها می گفتم. حج سید صادق پزشکی و حج میز محمود معین و حج رضا انتشاری 
که پارچه می فروختند؛ حج  اسماعیل داوری و حج  علی محمد انتشاری که عطار بودند و ده شاهی و یک 
ریال برای مشتریانی که عمدۀ آن ها پیر زن بودند نسخه می پیچیدند و حج  میز مهدی شریف که هم عطار 
بود و هم دوا فروش. حج  غالمحسین کارشناس که لباف بود و حج  عباس طالفروش و آقا رضا آقایی 
خرازی فروش و حج اسداهلل رشیدی خواربار فروش و حج رجبعلی انتظاری سقط فروش. همینطور صدها 
مغازه و کارگاه در بازار و انشعابات آن مثل خیابان قباد و کوچه مال و کوچه ویرابی و خیابان عنصری و 
تیمچه های راستی و نوریان و رحمانی و ایزدی ها و الی آخر... وجود داشت که مردان متدین و زحمتکش 

بسیاری را معرفی می کرد. 
در این میان یک کتابفروش داشتیم که نامش سال  های سال بر تارک فرهنگ شهر ما خواهد 

درخشید. حج  آقا مجتبی آیت.
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2    چگونه می توان فردی را توصیف کرد و از سجایای وی سخن گفت که آگاهی های چندانی از 
منش و روش او در دست نیست. اصوالً انسان های استثنایی که راه خویش را به گونه ای انتخاب می کنند 
که درخت وجودشان ثمری با ارزش به بار آورد، سعی می کنند خود را از فضای تبلیغاتی و نگاه پر از اسم 
و رسم به دور نگه دارند. در این صورت شاید نزدیک ترین افراد به آن ها هم به زوایای ناپیدا و کم پیدای 
زندگی خالصانۀ آن ها ورود پیدا نکرده باشند و ندانند که در درون و برون چنین افرادی چه می گذشته 

است.
 مردان مومن و بی ادعا، وجود پر رمز و راز خود را در معرض دید دیگران قرار نمی دهند و از عرضۀ 
شایستگی های خویش در عرصۀ تماشای عموم به شدت پرهیز می کنند. مثل اینکه ارزش معنوی هر گامی 
که برداشته می شود و هر راهی که رفته می شود در نظر این ها باالتر از آن است که ترازوی تعریف و 

تمجید با تشویق های لحظه ای و زود گذر سنجیده شود.
 چنین پدیده های گرانقدری در مواجهه با تقاضای دیگران برای بازشناساندن خود و دستاوردهای 
تالش روزمر ۀ خویش، لب فرو می بندند، یا نقش سازندۀ  خود را در خلق ارزش های برآمده از زحمات 
سال های عمر پربرکتشان، اندک و ناچیز می شمارند تا مبادا ریا، این بالی ارزش  سوز اخالق و معنویت، 
جای خلوص و صداقت بنشیند. به این دلیل مردی را که نامش بر تارک فرهنگ دیار ما می درخشد 

نشناخته ایم. 
بدون شک درمیان بازاریان نجف آباد چهره های متدین و متعهد و پیشه ورانی که حبیب خدا بودند، 
فراوان دیده می شد. اگر چه ضرورت دارد برای پندآموزی از آن بزرگان در امر تجارت و تولید خرد یا 
کالن، کسانی همت کنند و به بازسازی شخصیت آنان بپردازند. بازار امروز بالد اسالمی بیش از هر چیز 
نیازمند شناخت و درس آموزی از الگوهای صداقت و پاکدستی در امر داد و ستد هستند تا ببینند در هر 

دوره ای می توان سالم و طبق موازین اخالقی و دینی رزق و روزی به دست آورد و زندگی کرد.
 سوگمندانه باید گفت که در روزگار ما کفۀ سودجویی از کفۀ خدمتگزاری در عرصه های گوناگون 
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اجتماع، اعم از سیاسی و اداری و نیز از تجارت و تولید، سنگین تر شده و دورۀ برتری حقوق دیگران بر 
نفع خود سپری شده است. اگر چه باز هم مردان متدین و متعهدی را در هریک از عرصه های یاد شده 

می توان سراغ گرفت و معرفی کرد. 
ای کاش دوباره زمان کسب وکارهای پاک و پاکیزه به طور فراگیر تکرار شود تا صداقت و قناعت 

زمینه ساز همۀ ارزش های متعالی در دل بازار و بازاریان گردد. 
این نوشته یاد و خاطرۀ یکی از بزرگان پهنۀ بازار است که وقت خویش را به طور هدفمند برای 
جوانان حال و آیندۀ دیارش صرف کرد تا اثری ارزشمند به یاد گذارد. او فردی نیست جز صاحب 
کتابفروشی اسالمی، بنیانگذار کتابخانه عمومی زهرائیه و نیز حوزه های علمیۀ خواهران فاطمیه و زهرائیه: 

» حاج سید  مجتبی  آیت«.

3     سید مجتبی آیت فرزند سید مصطفی به سال 1294 خورشیدی پای بر گیتی نهاد. اگرچه پدرش 
به شغل کشاورزی مشغول بود، اما عموی وی از اعاظم علمای اصفهان بود که سید  مجتبی  از کودکی 
تحت تعلیم و پرورش آن بزرگوار قرار گرفت. سید  مجتبی  از همان روزها یا ماه های پس از تولد، مادر 
عزیزش را از دست داد. لذا او را برای تکمیل دوران شیرخوارگی به دامان زن عمو یعنی همسر آیت اهلل 
حاج سید علی آیت نجف آبادی که از اساتید بزرگ حوزۀ علمیۀ اصفهان بود سپردند. حضور در بیت یک 

مجتهد عالی مقام، سرنوشت سید مجتبی را به گونه ای دیگر رقم می زند.
 از هفت یا هشت سالگی تحصیل را آغاز کرد. ابتدا به یک مدرسۀ  غیر دولتی رفت؛ اما چند ماهی 
بیشتر درس نخوانده بود که مدرسه ای دولتی به نام نمرۀ چهار در نجف آباد تاسیس گردید. سید  مجتبی  
را به این مدرسه بردند. ده ساله بود که نام مدرسه به دهقان تغییر کرد و شخصی به نام نظام االسالم که به 
قول حاج آقا مجتبی مردی بسیار شریف و متدین بود، مدیریت آن را عهده دار شد. سید  مجتبی در مدرسۀ 

دهقان تا کالس سوم درس خواند و به علل نامعلومی ترک تحصیل کرد.
 پنج سال بعد یعنی در سال 1309 مجدداً امتحان داد و با گذراندن امتحان کالس ششم که در اصفهان 
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برگزار گردید وارد دبیرستان »ستارۀ صبح« در اصفهان شد. در این دبیرستان مقداری فارسی، ریاضی و 
زبان فرانسه خواند و دوباره ترک تحصیل کرد و به شغل خیاطی روی آورد. 

اما عشق به تحصیل و فراگیری علوم اسالمی او را وادار کرد با صاحب مغازۀ  خیاطی خداحافظی 
کند و به درس روحانیون زمان خود از جمله حاج شیخ احمد حججی و حاج شیخ ابراهیم ریاضی که از 
چهره های فعال، مردمی و نیک نام نجف آباد بودند حاضر شد و دروس طلبگی را آغاز کرد. آنگاه پای 
درس بزرگانی چون حاج علی منتظری )پدر فقیه عالیقدر(، حاج سید حسن مدرس و حاج غالمحسین 
مؤیدی که از کسبۀ بازار و دارای تحصیالت حوزوی بود نشست و مطالعات و دانسته های خود را افزایش 

داد.
سید  مجتبی آیت در جوانی به اتفاق پسر عموی خود، فرزند آیت اهلل سید علی نجف آبادی به اصفهان 
رفت و در مدرسۀ صدر نزد علمای حوزۀ بزرگ اصفهان چون سید آقاجان نحوی، حاج محمد علی حبیب 
آبادی، آشیخ احمد فیاض، آیت اهلل حاج شیخ محمد حسن عالم نجف آبادی و باالخره خدمت حضرت 
آیت اهلل العظمی منتظری تلمذ کرد. وی حدود چهار سال در اصفهان درس خواند و به نجف آباد بازگشت. 
آقا مجتبی در این زمان بیست و هشت ساله بود. این بیست و هشت سال در بیت و حجرۀ مرحوم آیت اهلل 
سید علی نجف آبادی تحت تاثیر آموزه های معنوی، اخالقی، علمی و عرفانی آن بزرگوار قرار داشت. 
لذا ویژگی های رفتاری و کرداری یک مجتهد بزرگ و یک عارف عالی قدر در وی تجلی داشت. وقتی 
حوزۀ علمیۀ اصفهان را برای همیشه ترک کرد و به فعالیت های آزاد روی آورد، دانش  آموخته ای متعهد و 
جوانی متدین و خوش رفتار بود. تاثیر آموزه های مستقیم و غیر مستقیم علمای وارستۀ حوزه های نجف آباد 
و اصفهان، او را آمادۀ خدمت به مردم و فرهنگ دوستان زادگاه خود نمود. خدمتی که بیش از شصت سال 

دوام یافت و او را در جامعه سربلند و پر آوازه کرد.
 سید   مجتبی آیت در سال 1322 به شغل کرباس فروشی پرداخت؛ اما مسئولیت او در قبال جوانان، به 
خصوص در دوره ای که فعالیت فرقۀ ضالۀ بهائیت رو به افزایش بود، وی را برانگیخت تا کرباس فروشی 

را رها سازد و به کتابفروشی بپردازد.
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»وقتی به نجف آباد بازگشتم سال 1322 بود. در این سال به کار خرید و فروش کرباس مشغول شدم، 
اما همیشه دلم می خواست در مقابل فرقه های ضاله ای که در نجف آباد فعالیت می کردند کاری انجام بدهم. 
دو سه نفر از اعضای فرقۀ منحرف و ضاله، که متأسفانه آن وقت ها در نجف آباد تعدادشان زیاد بود، کنار 
مسجد بازار کتابفروشی داشتند. جوان ها و باسواد ها که می رفتند تا از آن ها کتاب خوب بخرند، کتاب 
گمراه کننده به جای کتاب خوب به مردم می فروختند. حتی گاهی اوقات به جای قرآن یا کتاب دعا، به 
خانم ها کتاب های ضاله می دادند. باالخره تصمیم گرفتم جلوی فعالیت این افراد منحرف بایستم و برای 
مردم کتاب مذهبی بیاورم و بفروشم. مرحوم حاج شیخ ابراهیم ریاضی مبلغ صد تومان به من کمک کردند 
و من هم کتابفروشی اسالمی را برای فروش کتاب های دینی و علمی راه انداختم. در واقع انگیزۀ اصلی 
من از تغییر شغل کرباس فروشی به کتابفروشی مبارزه با کتاب فروش های منحرف و ترویج کتاب های 
مذهبی در نجف آباد بود. لذا در اول ناچار شدم با سرمایۀ مزجاتی کتابفروشی را باز کنم و کم کم سرمایۀ 

شغل خرید و فروش کرباس را آوردم و به کتابفروشی اضافه کردم.«
انگیزۀ مقدس حاج آقا مجتبی آیت برای تأسیس کتابفروشی اسالمی در سال 1325 در وسط بازار، 
آنگونه که خود در گفت و گو با نگارنده بیان کرده، انگیزۀ خدمت فرهنگی و اسالمی به مردمی بود که 
پیوسته در معرض تبلیغات و فعالیت های فکری و سیاسی فرقۀ ضالۀ بهائیت بودند. این انگیزه و هدف 
برآمده از همان روحیه ای است که در محضر بزرگان حوزه شکل گرفته بود. این روحیه آثار سودمند 
دیگری نیز داشت که به مرور از پایگاه خیرخواهانۀ  حاج آقا مجتبی  آیت، یعنی کتابفروشی اسالمی بروز 
و ظهور پیدا می کرد. این مغازه که علی الظاهر سود مادی چشمگیری نداشت، مرکز مبادالت فرهنگی و 

علمی مهمی شده بود که به نمونه هایی از آن اشاره می شود. 
پیش از اینکه به این آثار پرداخته شود، یاداوری می کنم که پدر حاج آقا مجتبی کشاورز و دارای 
امالک و زمین های زیادی بود که می توانست دست مایۀ فعالیت های خیرخواهانۀ فرزندش باشد. حدس 

می زنم بخشی از توان مالی مرحوم  آیت در فعالیت های فرهنگی و مذهبی از همین منبع باشد.
اما آنچه به عنوان مبادالت فرهنگی و علمی و فعالیت های ماندگار حاج آقا مجتبی ذکر شد به طور 
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خالصه به شرح زیر است :
کتاب فروشی، زمینۀ ارتباط مردم با روحانیون و علما را فراهم کرد. از آنجا که مرحوم آیت   -1
سال هایی چند را در مدارس علمیه درس خوانده و با فضال و علما در ارتباط نزدیک بود، ارتباطش با 
اینگونه مراکز علمی و دانش آموخته های حوزه همچنان برقرار بود. لذا رفت و آمد روحانیون و طالب 
به کتابفروشی اسالمی فراوان و همیشگی بود. بدیهی است مردم کوچه و بازار آنگونه که الزم بود نمی 
توانستند به مدارس علمیه بروند. لذا یکی از جاهایی که مردم می توانستند مسائل خود را با اهل علم درمیان 
بگذارند مغازۀ حاج آقا مجتبی بود. این امر به حدی پیش رفت که کتابفروشی اسالمی، مرکز پرداخت 
وجوهات شرعی مردم به مراجع تقلید نیز شد. به ویژه از زمانی که حضرت  آیت اهلل منتظری نمایندۀ تام 
االختیار مراجع تقلید چون آیات عظام بروجردی و خمینی بود و متدینین نجف آباد، عموماً وجوهات خود 
را به آن بزرگوار می پرداختند، محل حساب و کتاب مردم و پرداخت آن به حاج آقا مجتبی بود زیرا  
آیت اهلل العظمی منتظری با توجه به اختیاری که از امام خمینی داشت برخی از این اختیار را به آقای  آیت 
تفویض کرده بودند و مرحوم  آیت مجاز بود که وجوهات را دریافت کرده و بر اساس دستورالعمل های 

خاص اقدام نمایند.
خرید و فروش کتاب و زندگی با کتاب باعث شده بود که حاج آقا مجتبی هرگز مطالعه و   -2
تحقیق را فروگذار نکند. مطالعۀ دائمی ایشان به گونه ای بود که بیشتر اوقات در مغازه اش او را مشغول 
کتاب خواندن می دیدیم. این مطالعه مستمر، آگاهی های علمی او را به طور مرتب افزایش می داد. بر حسب 
آنچه فرزندانش نقل می کنند در منزل هم حتی تا پاسی از شب در کتابخانۀ خانگی اش می نشست، مطالعه 

می کرد و یادداشت بر می داشت. 
خواندن و خواندن و خواندن، از او دانشمندی ساخته بود که می توانست پاسخگوی مسائل شرعی و 
دینی مردم باشد و نیز جلسات وعظ و تفسیر را اداره نماید. او سال های زیادی در جلسات مذهبی هفتگی 
حاضر می شد و برای اعضای این جلسات یا هیئت های مذهبی، بحث علمی و قرآنی می کرد. وی در هر 
هفته حداقل سه جلسه داشت که به صورت گردشی در منازل اعضا ء برگزار می شد. یکی از مراجعات 
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عمومی مردم که غیر از روزها، شب ها نیز صورت می گرفت، استخاره بود. اگر ادعا کنم که حاج آقا 
مجتبی بیشترین مراجعۀ حضوری یا تلفنی برای استخاره از گوشه و کنار شهر و دیگر شهرها را داشت، 
ادعای گزافی نیست. و نیز می توان گفت که در نجف آباد استخاره با نام حاج آقا مجتبی  آیت عجین شده 
بود، زیرا وی هم قلب و روح این کار را داشت و هم سواد و معلومات آن را. باالخره مردم در او خلوص 
و فهم و علم مشورت با قرآن را دیده بودند و او را رها نمی کردند. دیگر مراجعات مردم به ایشان برای 
رفع اختالفات و حل و فصل مشکالتشان بود. عالوه بر مغازه، منزل حاج آقا مجتبی نیز پایگاهی برای 

رسیدگی به گرفتاری های گرفتاران و نیازمندان بود.
مهمترین اثری که تأسیس کتابفروشی اسالمی در نجف آباد داشت، همانا شکل گیری کتابخانۀ   -3
زهرائیه است که ارزشمندترین باقیات الصالحات این انسان خوش فکر، آینده نگر و باگذشت می باشد. 
حکایت دلنشین تأسیس کتابخانۀ زهرائیه را از زبان بانی روشن ضمیر آن که نزدیک به بیست سال قبل 

برای نگارنده بیان کرده است بخوانید:
»از همان روزهای اول که کتابفروشی اسالمی را باز کردم دلم می خواست که یک کتابخانه هم داشته 
باشیم. ابتدا در همان فاطمیه )یکی از مدارس حوزوی که حاج آقا مجتبی برای خانم ها پایه گذاری کرد( 
یک حجره را به کتابخانه اختصاص دادیم و مقداری از کتاب ها را آن جا گذاشتیم که خانم ها استفاده کنند. 
به همین ترتیب هر کتابی را که می خریدم، ذخیره می کردم، به امید داشتن یک کتابخانۀ  بزرگ. پس از 
اینکه مدرسۀ زهرائیه )مدرسۀ حوزوی دیگری که حاج آقا مجتبی برای خانم ها پایه گذاری کرد( ساخته 
شد و خانم های طلبه در آن مشغول درس شدند، کتابخانۀ  زهرائیه را راه انداختیم. ساختمان کتابخانه که 
ساخته شد با کمک سه نفر از برادران عالقه مند که اتفاقا اسم هر سه نفر اسداهلل است، کتابخانه راه افتاد. 
آقای دکتر اسداهلل کارشناس در تهران برای کتابخانه کتاب می خرید. ایشان برای تهیۀ کتاب در تهران 
خیلی زحمت کشید. من مرتب پول می فرستادم و ایشان کتاب می خرید و می فرستاد. آقای اسد اهلل معین 
و آقای اسداهلل محمدی هم در نجف آباد همکاری زیادی کردند. زمانی آقای دکتر کارشناس مقداری 
کتاب خوب از آلمان خرید و تعدادی از آن را به کتابخانۀ دانشگاه تهران و تعدادی هم به کتابخانۀ زهرائیه 
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داد. این کتاب ها خیلی ارزش داشت.
وقتی زمین برای کتابخانه تهیه کردم با آقای مهندس مانی که از معماران متعهد اصفهان است تماس 
گرفتم. ایشان هم مرتب از اصفهان به نجف آباد می آمدند. نقشۀ کتابخانه را دادند و آقای اسداهلل معین پای کار 
ایستاد تا این که ساختمان کتابخانه به پایان رسید. البته آقای مهندس مانی همۀ کارها را مجانی انجام دادند.  

حتی رفت و آمد از اصفهان هم به خرج خودشان بود. 
زمین کتابخانه حدود 630 متر مربع است و ساختمان کتابخانه در سه طبقه با زیر بنای 1200 متر مربع 
ساخته شده است. در سال 1366 کتابخانه طی مراسمی با حضور عالقه مندان و تعدادی از اساتید دانشگاه تهران 
و مسئوالن محلی افتتاح شد. کتابخانه در آن هنگام حدود بیست و هفت هزار جلد کتاب غیر التین داشت و 
اآلن )1374( نزدیک به سی و سه هزار جلد کتاب غیر التین و حدود 3500 جلد کتاب التین دارد... الحمدهلل 
این کتابخانه به صورت کتابخانۀ آبرومندی درآمده است و یک بار شنیدم که می خواهند در نجف آباد دانشگاه 
بسازند و چون دانشگاه کتابخانه می خواهد، کتابخانۀ  زهرائیه را بررسی کردند و گفتند این کتابخانه خیلی 
مناسب دانشگاه است و شاید در ابتدای امر زیادتر از یک کتابخانۀ دانشگاه هم باشد. در حال حاضر شخصًا 

هزینه های جاری زهرائیه را می پردازم«  
کتابفروشی اسالمی پیش از آنکه کتابخانۀ زهرائیه تاسیس شود محل امانت گرفتن کتاب از حاج آقا 
مجتبی بود. طلبه ها، دانش آموزان و دانشجویان زیادی به کتابفروشی مراجعه می کردند برای به امانت گرفتن 
کتاب. در آن زمان عالقه مندان کتاب و مطالعه، از بضاعت مالی چندانی برخوردار نبودند که بتوانند کتاب 
بخرند و مطالعه کنند و مرحوم آقای  آیت از این امر به خوبی آگاه بود؛ لذا بر اساس حس خیرخواهانه و به 
ویژه ترغیب جوانان به مطالعه، بدون اینکه پولی دریافت کنند کتاب های مورد درخواست جوانان را به آنان 

می داد تا پس از مطالعه آنها را باز گردانند. 
به نظر می رسد که این شیوۀ خدمتگزاری به فرهنگ مردم در سطح کتابفروشی های کشور بسیار کمیاب 
است؛ چراکه کتاب اگر یک بار خوانده شود از ظاهر نو بودن در می آید و چه بسی دیگر قابل فروش نباشد. 
امکان امانت دادن در سطح کتابخانه های شخصی و خانگی زیاد است، اما برای یک کتابفروشی که کتاب ها 
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سرمایۀ زندگی و کسب و کار صاحب آن است، امانت دادن کتاب ضرر مالی فراوانی دارد،  به خصوص 
اگر عالقه مندان زیادی داشته باشد. با وجود این ضرر و زیان، آقای آیت سال های زیادی این کار پسندیده 

را انجام می داد تا از ثواب اخروی آن برخوردار شود.
مرحوم حاج آقا مجتبی عالوه بر خدمت به مردم از طریق کتاب و کتابخانه، اقدامات فرهنگی و   -4

خیرخواهانۀ دیگری نیز داشت که الزم است در این نوشته از آنها یاد شود.
بنیانگذاری و ادارۀ  حوزۀ  علمیۀ  بانوان در نجف آباد از طریق ساخت مدرسۀ فاطمیه و مدرسۀ زهرائیه 
)که ذکر آنان به میان آمد(. در شرایطی که حوزه های علمیه در سراسر کشور متعلق به آقایان بود و در 
خانواده های مذهبی، تحصیل دختران چندان که باید و شاید رونق نداشت و حتی از نظر متعصبین، درس 
خواندن بانوان، کار درستی نبود، تالش مرحوم  آیت، با تشویق و مساعدت عالم مجاهد، حضرت آیت اهلل 
العظمی منتظری، برای تأسیس و توسعۀ  مدارس علوم اسالمی بانوان، تالشی بسیار بجا و خدا پسندانه بود. در 
آن موقع که بنیادهای فرهنگی و سازمان های آموزشی رژیم پهلوی در صدد غیر مذهبی کردن مدارس و 
دانشگاه ها بودند و به خصوص در پی اجرائی کردن بخشنامه های دولتی مبنی بر بی حجاب نمودن دختران 
دبیرستانی بودند، تأسیس مدارس دینی دخترانه، چراغ امید را برای خانواده های متدین و مذهبی روشن نمود 
تا چنانچه عوامل رژیم شاه موفق شدند که چهرۀ دختران دبیرستانی را تغییر دهند، این گونه خانواده ها مجبور 
نشوند فرزندان دختر خود را از تحصیل باز دارند و خانه نشین سازند، وضعی که در بسیاری از شهرهای ایران 
پیش آمد.یادآور می شود که در شهرهای بزرگ ایران، دبیرستان های غیر دولتی مذهبی برای آموزش و 
تحصیل دختران وجود داشت، اما شرایط نجف آباد در آن زمان اقتضای چنان دبیرستان ها را نداشت، لذا در این 
شهر، مدارس فاطمیه و زهرائیه توانست توجه ها را به خود جلب کند، به خصوص اینکه از اینگونه مدارس، 
به جز در قم، در هیچ شهر دیگری در آن تاریخ وجود نداشت. البته وجود عالم مجتهدۀ بزرگی در اصفهان به 
نام حاجیه خانم امین، مشهور به بانوی ایرانی، که شاگردان اندیشمندی تربیت کرده بود، یافتن استاد برای راه 
اندازی چنین مدارسی، آسان بود. امروزه در بسیاری از شهرهای کشور، مدرسۀ علمیۀ بانوان با مرکزیت حوزۀ 

علمیۀ قم وجود دارد؛ اما در آن زمان، کار آقای آیت، قابل تحسین همگان بود.
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کمک به احداث بناها و مؤسسات عام المنفعه، از جمله مسجد جامع، حوزۀ علمیۀ الحجه )ریاضی(،   -5
سالن اجتماعات جنت الشهداء، حسینۀ نجف آبادی ها در جوار بارگاه امام رضا )ع( و نیز کمک به امور 

خیریه ای که مردمان خّیر و با همت را طلب می کرد.

4     حاج آقا مجتبی آیت، در زندگی شخصی و رفتار اجتماعی خود، دارای ویژگی های قابل تحسینی 
بودکه یاد آوری آن در این نوشته می تواند سودمند و آموزنده باشد:

1-  فردی بود بسیار مؤدب، آرام، متواضع، خنده رو و پرکار. صبح ها با دوچرخه به باغ خود در حومۀ 
شهر می رفت. در مغازه اش به همۀ سؤال ها و درخواست ها با مهربانی پاسخ می داد. به ویژه جوانان را احترام 
می کرد و از هر مساعدتی به آنان دریغ نمی نمود. بنده در دبیرستان که بودم کتابی را تألیف کردم و برای 
چاپ به یکی از ناشران تهران سپردم. ناشری که قصد چاپ کتاب مرا داشت به دنبال آن بود که تعدادی از 
آنها را پیش فروش کند تا بتواند کتاب را منتشر نماید. درخواست ناشر را با حاج آقا مجتبی درمیان گذاشتم، 
بالفاصله آن را پذیرفت و پول پانصد نسخه از کتاب را پیشاپیش پرداخت کرد و پس از انتشار، پانصد نسخه 
را تحویل گرفت، بدون اینکه بداند آیا این تعداد کتاب در شهر نجف آباد به فروش می رسد یا نه. در چهل و 
پنج سال قبل، این اقدام پسندیده را هیچ کتابفروشی بزرگی در تهران و اصفهان در حق یک جوان بیست سالۀ 

نوقلم که می خواهد اولین کتابش را منتشر کند نمی کرد.
مرحوم آقای آیت شخصیت واالیی داشت که همیشه و همه جا مورد مشورت و اعتماد آحاد   -2
جامعه بود. مردم در هر کاری با او به تبادل نظر و مشورت می پرداختند. چه بسیار امانت های خود را نزد وی 
می گذاشتند و با اطمینان تمام به او می نگریستند. از نوجوانی ام خاطره های زیادی دارم که هر وقت حاج آقا 
مجتبی به دیدن پدرم در مغازه می آمد ، پدر از وی مشورت می گرفت. بازاریان دیگر نیز از مرحوم آیت در 

موضوعات گوناگون نظرخواهی می کردند و او با حوصله و سعه صدر به آنان مشورت می داد. 
3-  وی در مسائلی که برایش پیش می آمد صبور بود. در زمان حیات خود همسر، فرزند و دامادش 
درگذشتند و غم فقدان آنها را با شکیبایی تحمل می کرد. همسرش که فوت کرد تا سالروز درگذشت او، هر 
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روز برای تالوت قرآن بر سر قبر او حضور می یافت. نقل می کنند که در همۀ ماه مبارک رمضان از زمان 
بلوغ تا وفات برای مادرش نمازهای یومیه را می خواند و بعد از فوت پدر نیز عالوه بر نماز های یومیۀ مادر، 
برای پدر نیز هفده رکعت نماز می خواند و این امر تا وقتی که از دنیا رفت ادامه یافت. چنین وفای پر ثوابی 

به مادر، پدر، همسر و فرزند، مثال زدنی است و می تواند آموزنده باشد.
4-  برای رفع نیازهای مستمندان و نیازمندان آبرومند، اقدامات به موقعی را انجام می داد. بسیاری از 
روزها یا ماه های سال به ویژه ماه مبارک رمضان مواد غذایی تهیه می کرد و خود و گاهی اوقات فرزندانش 
آنها را بین مستمندان یا طالب بی بضاعت توزیع می کردند. وسعت این کار برای هیچ کس آشکار نشده است 

و آنچه من از آن یاد کردم همان هایی است که از آن مرحوم مشاهده شده است.
5-  آقای آیت همیشه و همه جا گام به گام با روحانیون مجاهد و اندیشمندان مبارز بود. او از مخالفان 
سلطنت پهلوی ها بود. به همین دلیل مأموران ساواک هیچ گاه او را راحت نمی گذاشتند. اگر چه او با زیرکی 
و روشن بینی تعقیبات ساواک را تا حدی بی اثر می کرد، اما هرگز از مبارزه به شیوه ای که مناسب می دید 

دست بر نمی داشت. 
در پایان موعظه ای از مرحوم حاج آقا مجتبی آیت رحمت اهلل علیه نقل می کنم، هنگامی که از او خواستم 

سفارشی به عالقه مندانش داشته باشد:
»من قابل اینکه بخواهم سفارشی بکنم نیستم، فقط خدمتتان عرض می کنم: اول العلم معرفه الجبار و آخر 
العلم تفویض االمر الیه. اگر انسان به دنبال وسیله ای است که شیطان را دور کند باید به دنبال علم با عمل باشد. 
جهل، انسان را به فساد می کشاند. اگر ما از اول مربی خوب داشته باشیم و خوب تربیت بشویم، دشمن نمی 
تواند بر ما فایق آید. مطلب دیگر اینکه اگر علم باشد و عمل  به آن نباشد، این علم، شیطان است. اگر علم نباشد 

و تنها عمل باشد باز هم شیطان است. بی علمی و عمل نکردن، انسان را به گمراهی می کشاند.«
خداوند بر درجات عالی مرحوم آقای آیت بیفزاید و همۀ ما را هدایت کند که تتمۀ عمرمان را در راه 

رضای خودش، از طریق امور خیرخواهانه و مخلصانه بگذرانیم.
مصطفی ایزدی  ،  1393/9/20



18

عالمروشناندیش
آیت اهلل شیخ نعمت اهلل صالحی نجف آبادی ره

مرحوم حاج سید مجتبی آیت، عالمی روشن اندیش واهل استدالل و دارای کماالت علمی 
و اهل فضل و دانش بود و نسبت به بدفهمی ها و ناآگاهی های جامعه حساس بود و 
بی تفاوت از کنار بدعت ها نمی گذشت. 
خاطرۀ زیر به خوبی روحیۀ حقیقت جویی و بینش مرحوم آیت و دغدغۀ ایشان را نسبت 
به جامعه و احساس وظیفه شان را در مقابل وضعیت آگاهی و اعتقاد مردم نشان می دهد.

 منبع خاطره: کتاب » غلو، درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین » تألیف محقق 
ارجمند مرحوم آیت اهلل حاج شیخ نعمت اهلل صالحی نجف آبادی، صفحات 82 تا 84

» ...چند سال پیش فاضل متقی آقای حاج آقا مجتبی آیت می گفتند: شنیدم آقای صغیر اصفهانی 
به نجف آباد آمده است؛ با او مالقات کرده و ضمن سخنانی از او پرسیدم: شما واقعاً عقیده دارید که 

حضرت علی )ع( خداست؟ 
گفت: آری.

 گفتم: علی خداست یعنی چه؟ 
گفت: یعنی علی مرا خلق کرده، تو را خلق کرده و این جهان را خلق کرده است. 

گفتم: دلیل شما چیست؟ 
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گفت: خود حضرت علی)ع( فرموده است: » ... انا صنایع ربنا والناس بعد صنایع لنا...« )نهج البالغه 
فیض، ص 894(. یعنی مردم مخلوق ما هستند. 

گفتم معنای سخن امام این است که خدا اول نعمت دین را به ما داد و ما را ساخت و تربیت کرد و بعداً 
ما مردم را ساختیم و تربیت کردیم؛ حضرت علی)ع( نمی خواهد بفرماید که ما مردم را خلق کردیم، این 
کفر و شرک است. ] صنایع جمع صنیعه است و صنیعه کسی است که شما او را تربیت و به او احسان 

می کنید؛ و این ابداً به معنی آفرینش و خلق نیست[ 
صغیر گفت: همین است که می گویم؛ علی می فرماید: مردم مخلوق ما هستند.

من هرچه با او بحث کردم قانع نشد و در آخر گفت: بگذار همۀ مردم به خاطر دوستی علی به بهشت 
بروند و من به خاطر دوستی علی جهنم بروم!

و من چون از او مأیوس شدم خداحافظی کرده، جلسه را ترک نمودم.  ....«

تأمل در اینگونه خاطرات است که برای ما نوع نگاه مرحوم حاج آقا مجتبی آیت را روشن می کند؛ 
اینکه چرا از میان کارهای خیرگوناگونی که در جامعه رایج بود وهست، ایشان همت خود را 

مصروف تأسیس کتابخانه می کند!؟
 نسبت به شرایط جامعه بی تفاوت نبودن و خود را در برابر وضعیت  مردم مسئول دانستن، 
وارتقای سطح دانایی جامعه را، مقدم برهر کار خیر دانستن، بینشی عمیق واندیشه ای واال 

می خواهد که درشخصیت آن مرد بزرگ با همتی ستودنی عجین گردید و حاصلش یادگارهایی 
علمی و فرهنگی - چون کتابخانه بزرگ زهرائیه - شد که سالهاست جویندگان دانش و آگاهی از 

آنها بهرمند می شوند. 
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بانیکتابخانۀزهرائیه
دکتر اسداهلل کارشناس

جناب آقای دکتر اسداهلل کارشناس، از فرهیختگان نجف آبادی مقیم تهران و از نیکوکاران 
و خِیّرینی هستند که همواره دغدغۀ ارتقای دانش و فرهنگ نجف آباد را داشته و در امور 
خیر پیشگام بوده اند. ایشان از پیش از تأسیس کتابخانه تا همین اکنون که به عنوان یکی 
از اعضای هیأت امنای کتابخانه می باشند، از همیاران و یاوران بی اّدعا و صّدیق و پرتالش 
کتابخانه بوده و پیوسته با نیت خیر و پیگیری های مستدام، انگیزه بخش دست اندرکاران 
این مجموعۀ علمی- فرهنگی و مردمی بوده اند.

ایشان یادداشت زیر را به درخواست همکاران کتابخانه، به مناسبت برگزاری بزرگداشت 
دهمین سالگرد درگذشت مرحوم حاج آقا مجتبی آیت)ره( و برای چاپ در یادنامه  حاضر 
نگاشته اند که صمیمانه از ایشان سپاسگزاری می شود. زندگی توأم با عزّت و سالمتی، 
برای ایشان و تمامی عزیزانی که به هر شکل در تمام این سالها یاور کتابخانه بوده اند، از 
خداوند طلب می نماییم.   

در دورۀ دبستان و حدوداً تا دورۀ اول دبیرستان)سال 1326(، اینجانب اسداهلل کارشناس نجف آبادی 
خدمت مرحوم حاج آقا مجتبی آیت در کتابفروشی ایشان می رسیدم و ایشان از کتاب های داستانی و 
خواندنی به من مرحمت می فرمودند تا مطالعه کنم و خدمت ایشان برگردانم؛ مشروط بر اینکه در سالم 
نگه داشتن کتاب دقت کامل نمایم. من این مأموریت را به خوبی انجام می دادم و ایشان نیز با اشتیاق کامل 

باز هم لطف می فرمودند. 
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رابطۀ آشنایی بنده با ایشان از آن حدود شروع شد تا اینکه پس از گذراندن دورۀ دبیرستان و دانشگاه 
و استخدام در دانشگاه تهران)1339( و ازدواج، هر وقت به نجف آباد می رفتم اولین مغازه ای که سر می زدم 
مغازۀ آن جناب و احوال پرسی از آن عزیز بود. در این زمان های کوتاه که در خدمتشان بودم اغلب اوقات 

اتفاقات عجیبی پیش می آمد و هرکسی مشکلی پیدا می کرد چاره اش را نزد ایشان می یافت. 
در یکی از این دیدارها متوجه شدم حاج آقا مجتبی از ناحیۀ پا ناراحتند. با آشنایی که از دکترهای 
تهران داشتم، از یک متخصص مرتبط وقت گرفتم و از ایشان دعوت کردم که به تهران تشریف بیاورند. 
در این رفت و  آمدها، ایشان متوجه شدند که بنده در منزل کتابخانه ای دارم و با کتاب مانوس هستم؛ 

فرمودند: 
»من درصدد هستم کتابخانه ای در نجف آباد ایجاد نمایم که برای محّصلین و دانشجویان دانشگاه ها 
مورد استفاده قرار گیرد و می خواهم خرید کتاب های علمی و دانشگاهی را به عهدۀ شما واگذارم، البته 

خرید کتاب های فقهی و مذهبی را خودم بر عهده می گیرم.« 
خدمت ایشان عرض کردم که از جان و دل آمادگی دارم. ناخودآگاه به یاد کودکی خود و عشق 
به کتاب که حاج آقا در دلم ایجاد کرده بود، افتادم و با تمام وجود متعهد گردیدم که این مأموریت را 
به انجام برسانم. ایشان قرار گذاشتند که بنده این مأموریت را در تهران انجام دهم و مبلغ قابل توجهی در 

اختیارم قرار دادند.
 در مدتی که بنده در اول انقالب اسالمی در ستاد انقالب فرهنگی بودم از انبارهای وزارت علوم 
آگاهی یافتم و با جناب آقای دکتر عارف که در آن موقع عهده دار یکی از معاونت های وزارت علوم 
بودند، آشنایی داشتم. خدمت ایشان رفتم و مسئلۀ ایجاد کتابخانه در نجف آباد توسط فردی خّیر، که از 
ارادتمندان حضرت آیت اهلل العظمی منتظری)ره( می باشند، را تعریف کردم. آن جناب اجازه دادند تا در 

انبار حضور پیدا کنم و هر اندازه کتاب خواستم انتخاب و با 30 درصد تخفیف خریداری نمایم.
 بنده بعدازظهرها داخل انبارهایی که در خیابان آفریقای شمالی قرار داشت، می رفتم و کتاب های مورد 
نیاز کتابخانه را انتخاب می کردم. کتاب ها به اندازه ای ارزان و مناسب بود که با این تخفیف توانستم تعداد 
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زیادی کتاب مناسب خریداری کنم، به صورتی که  تا مدت ها حاج آقا مصطفی چوپانی روزهای پنجشنبه 
با وانت مزدای خود از نجف آباد به تهران می آمدند و از این انبار برای کتابخانه کتاب می بردند.

 دومین فعالیت خرید کتاب مربوط به کتاب فروشی ابن سینا واقع در منطقۀ بهارستان بود که انبار وسیع 
و بزرگ این کتاب فروشی در میدان هفت تیر قرار داشت. از این انبار نیز کتاب های مورد نیاز کتابخانه 
را با تخفیف مناسب تهیه کردم؛ و نوبت سوم خرید، تهیۀ کتاب از کتابفروشی های روبروی دانشگاه 
تهران در خیابان انقالب بود، انتشارات دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف و پلی تکنیک و دیگر 

کتاب فروشی های این منطقه برای تهیۀ کتاب زیر پایم بود. 
برای سیستم دادن به کتاب ها و نحوۀ استفاده از آنها در کتابخانه ای که به نام زهرائیه نام گذاری شده بود 
با مرحوم دکتر ایرج افشار که آن موقع رئیس کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران بودند مذاکره کردم. ایشان 
یکی از آگاه ترین افراد به این کار را معرفی فرمودند و به ایشان مأموریت دادند که برای انجام این کار 
کمک نمایند. ایشان از بنده خواستند که چند نفر از افرادی را که قرار است در کتابخانۀ زهرائیه فعالیت 
داشته باشند برای آموزش معرفی کنم تا به تهران عزیمت نمایند. آموزش کارکنان و خرید تجهیزات و 

کامپیوترهای مورد نیاز با تخصیص بودجه توسط حاج آقا آیت به خوبی پیش رفت. 
برادر بزرگوار حاج حسین آقا ایزدی از فرهنگیان با سابقه شهر، از کسانی بودند که در دورۀ آموزشی 
کتابداری به همراه برخی دیگر از عزیزان شرکت کردند. حاج حسین آقا ایزدی از پیش از راه اندازی 
کتابخانه تا همین اواخر مسئولیت بخش فنی و کتابداری کتابخانه را به عهده داشتند و سالهای بسیاری از 
دورۀ فعالیت کتابخانه نیز عالوه بر مسئولیت بخش فنی، به عنوان مدیر کتابخانه نیز، مشغول خدمت بودند. 

هم اکنون نیز - علی رغم وضعیت جسمی  شان- ارتباط خود را با کتابخانه حفظ کرده اند.     
برای افتتاح کتابخانه با توجه به آشنایی که جناب آقای دکتر مهدی محقق استاد دانشگاه تهران و 
همسر ایشان خانم دکتر نوش آفرین انصاری استاد همین دانشگاه با امور کتابداری داشتند و نحوۀ سخنرانی 
دلنشین آنان، با اجازۀ جناب حاج آقا آیت از این عزیزان دعوت به عمل آوردم که آن عزیزان فرمودند 

دعوت به شهر حضرت آیت اهلل العظمی منتظری را با افتخار می پذیرند.
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 کتابخانه با داشتن کتاب هایی پربار و با فضایی بسیار مناسب، با حضور این دو شخصیت و سخنرانی 
جالب آنها و با حضور شخصیت های فرهنگی و علمی نجف آباد افتتاح شد. از آنجایی که افتتاح کتابخانه 
در زمان جنگ تحمیلی بود و نجف آباد شهدای زیادی را در این راه تقدیم کرده بود، سخنرانی های آنان 
چنان حّضار را تحت تأثیر قرار داد که سلسله سخنرانی های ایشان به مدت یک هفته ادامه یافت. آقای 
دکتر محقق و سرکار خانم دکتر انصاری، دیداری از مرحوم حاج علی منتظری و خانوادۀ ایشان در منزل 
معظم له داشتند که اجازه فرمودند بنده نیز در خدمتشان باشم. نصایح آن عزیز ارجمند برای همگی ما 
بسیار دلپذیر بود و هر وقت با جناب آقای دکتر محقق تماس می گیرم و یا در محضرشان هستم با حالتی 

شنیدنی از آن سفر یاد می فرمایند. 
تا مدامی که مرحوم حاج آقا مجتبی آیت در قید حیات بودند کلیۀ پرداخت های کتابخانه به وسیلۀ 
ایشان انجام می شد و همچنین بعد از آن تا مدتی که حضرت آیت اهلل العظمی منتظری)ره( در قید حیات 
بودند این پرداخت ها از دفتر معظم له انجام می گرفت. پرداخت وجه برای خرید کتاب  بعد از آن زمان 
توسط خانوادۀ محترم حاج آقا مجتبی آیت و اعضای هیئت امناء کتابخانه و حاج آقا تقی رجایی )دفتر 
مرحوم مغفور حضرت آیت اهلل العظمی منتظری( صورت می گرفت که امیدوارم خداوند سالمتی و طول 

عمر به آنان عطا فرماید. 
هزینه های سنگین ادارۀ کتابخانه، نگرانی و دلهرۀ من را موجب شده بود که از مدیر فعلی کتابخانه 
خبردار شدم با همراهی هیات أمنا و همیاران خّیری که کتابخانه را یاری می کنند به یاری خداوند مّنان 
راه آن مرحوم ادامه می یابد و انشااهلل موجبات خوشنودی روح پرفتوح آن عزیز سفرکرده فراهم می شود.
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دستنوشتهایازحاجآقامجتبیآیت
حجت االسالم شیخ صادق صالحی 

در مقالۀ » سید مجتبی آیت، عارفی ره یافته از تبار علی)ع( » به قلم آقای صادق صالحی 
چنین آمده که دست نوشته ای از مرحوم آیت به یادگار مانده که  ایشان آن را برای قرائت 
درافتتاحیه کتابخانۀ زهرائیه در سال 1366 نوشته اند، اما گویا بعداً منصرف شده، اصالً 
حضور چشمگیری درافتتاحیه پیدا نکرده اند.

) منبع: »کتاب نجف آباد« ، از انتشارات عقیق عشق، صفحات 17 و 18 (

» با اینکه در دو مدرسۀ فاطمیه و زهرائیه کتابخانه ای که تأمین کنندۀ احتیاج محصلین باشد دائر شده 
است ولی خواست خدا بر این تعلق گرفت تا کتابخانۀ نسبتاً بزرگتری که دیگران هم از آن استفاده 
کنند دائر شود که تقریباً خرید مکان و مقدمات ساختمان آن از اوائل انقالب شروع شده و هنوز کاماًل 
دست اندر کار آن نشده بودیم که یک گرفتاری ناخواسته، ما را در تهران در دولت سرای سرور عزیز 
جناب آقای دکتر اسداهلل کارشناس گشاند و به مفهوم آیۀ شریفه قرآن : » عسی ان تکرهوا شیئاً و 
یجعل اهلل فیه خیراً کثیرا »  چه بسا از چیزی کراهت دارید و خداوند در آن خیر کثیری قرار داده 
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است )سوره نساء/آیه 19(، با دیدن چند قفسه کتاب و کتابهای آنها، تازه ما را عاشق تهیۀ کتاب بیشتر 
توسط جناب ایشان نمود. به حق می توانم عرض کنم که زبان ما عاجز از ذکر و یادآوردن زحمات ایشان 
از اوائل سال 1364 تا کنون و بعد از این است. همیشه با قلب و زبان جزای خیر برای ایشان از حضرت 

احدیت می خواهم و خداوند هم وعده فرموده است: و کذالک نجزی املحسنین ..... «
در جای دیگر این دست نوشته موضوع را چنین توضیح می دهند: » با تأییدات خدای متعال و توجهات 
حضرت ولی عصر)عج( در دوران انقالب اسالمی به رهبری امام بزرگوار و عالیقدر مسلمین جهان و 
صواب دید حضرت آیت اهلل العظمی منتظری و تشویق علماء اعالم و اهالی این شهرستان مخصوصًا 
آیت اهلل ایزدی امام جمعه محترم نجف آباد و زحمات فوق الطاقه شبانه روزی آقایان و برادران عزیز، 
مخصوصاً استاد بزرگوار جناب آقای اسداهلل کارشناس)سلمه اهلل( که خدا در انجام کارهای خیر یاور 
و مددکار او باشد و مهندس جناب آقای مانی و جناب آقای اسداهلل معین که از ابتدا اولین کلنگ این 
ساختمان به دست مردمی خودشان و فقط به خاطر دوست داشتن فرهنگ اسالمی زده شد و سایر عزیزانی 

که ذکر و یاد آنان از حوصلۀ این کمترین خارج است ما را  یاری فرمودند.
اینک این مؤسسه فرهنگی و اسالمی افتتاح می شود، باشد که در آینده مورد بهره برداری اهالی و 
ذخیره ای برای زحمتکشان آن باشد و این گنجینۀ کوچک، سرمشق و مشّوق مؤسسین گنجینه های 

بزرگ و بزرگ تر در آینده گردد.
پیامبر بزرگوار اسالم)ص( به حضرت علی ابن ابیطالب)ع( فرمودند: یا علی الن یهدی الله بک رجال واحدا 
خیرلک من الدنیا و ما فیها او مام طلعت علیه الشمس ؛  اگر خداوند به سبب کوشش تو فقط یک نفر را هدایت 

فرماید برای تو بهتر از این عالم دنیا و آنچه در اوست)از خوبی ها( یا آنچه خورشید بر آن بتابد. «




