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 پیام تسلیت  نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت
  به خانواده  مرحوم 

 حجت االسالم والمسلمین حاج سید جواد مظلومی )طاب ثراه(

باسمه تعالی

هو الحی القیوم
ِه َوَیْخَشْوَنُه َوَل  ُغوَن ِرَساَلِت اللَّ ِذیَن ُیَبلِّ الَّ
ِه َحِسیًبا  َه َوَکَفی ِباللَّ َحًدا ِإلَّ اللَّ

َ
َیْخَشْوَن أ

)أحزاب 39(

خـداوند رئوف روح عبدصالـح و دانشمند بسیجـی و مبلـغ مخلـص دین جناب 
حجت االسالم والمسلمین سید جواد مظلومی طاب ثراه را در منزلگاه عند ربهم پذیرا شد.

دلداده معصومین  و  لوازم حوار  به  آن، مسلط  نیازهای  و  زمان  به  آگاه  پارسا،  عالمی  ایشان 
تحقیقات  مرکز  در  نورانیش  تالش  او،  درس  کالس های  بود.  القرآن  خادم  و  السالم(  )علیهم 
کامپیوتری علوم اسالمی )نور(، فعالیت های ایشان در فضای مجازی و نقش آفرینی در خدمت 
همچنین  و  رهبری  معظم  مقام  بعثه  در  مقدسه  أعتاب  زائران  و  الرحمان  ضیوف  به  صادقانه 
است. الهی  الطاف  خواستگاه  که  است  گرانسنگی  ذخیره  کدام  هر  دین،  بین المللی  تبلیغات 
اینجانب با قلبی حزن آلود این ضایعه سنگین را به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، 

مقام معظم رهبری مدظله، حوزه های علمیه، مراجع عظام تقلید خانواده مکرم، والدین، فرزندان، 
همکاران بعثه و سازمان، دوستان و مردم  والیت مـدار زنجان تسلیت می گویم و از خـداوند بـزرگ 

رحمت و رضوان الهی را برای این روحانی فرهیخته خواهانم.

سید عبدالفتاح نواب
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت

و سرپرست حجاج ایرانی
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مبلغ مخلص و خادم القرآن حجت االسالم والمسلمین دکترحاج سید جواد مظلومی) طاب ثراه(
در نگاه فرهیختگان و همکاران

در مکتب تابناک اسالم، علما، صالحان و دانشمندان از مقامی واال برخوردار و با اوصافی 
متعالی ستوده شده اند؛ علمایی که وجودشان سرشار از عشق به پروردگار ، خدمت به بشریت 
و هدایت مردم است و عمل به علم را سرلوحه کار خود قرارداده اند. آیات نورانی قرآن و روایات 

معصومین گویای صادق بر این مدعاست. 
ِذیَن ُاوُتوا اْلِعْلَم  ِذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم َو الَّ ُه الَّ خداوند سبحان در قرآن کریم می فرماید: »َیْرَفِع اللَّ
َدَرجاٍت« 1؛ خداوند کسانی از شما را که ایمان آورده اند و دانشمندان را درجات برتری دهد«. 
همچنین امام صادق)علیه الّسالم( در مورد مقام عالمان دین فرمودند: »مالئکه بال های خود 
را برای طالب علم می گسترانند و موجودات زمین و آسمان، حتّی ماهیان دریا برای او استغفار 

می کنند؛ فضیلت عالم بر عابد همانند ماه شب چهارده بر بقیه ستارگان است«2.  
در این میان، زندگی مرحوم حجت االسالم و المسلمین دکتر حاج سید جواد مظلومی طاب ثراه 
که با علم و عمل همراه و با عشق به پروردگار و اهل بیت )علیهم السالم( قرین شده بود، مصداق 
بارز زندگی عالم عاملی است که وصف آن در آیه شریفه ای از قرآن کریم آمده است و می فرماید: 
ِه َحِسیبا«.  نگاهی به  َه َو َکفی  ِبالَلّ َحدًا ِإاَلّ الَلّ

َ
ِه َو َیْخَشْوَنُه َو ال َیْخَشْوَن أ ُغوَن ِرساالِت الَلّ ِذیَن ُیَبِلّ »اَلّ

زندگی با خیر و برکت این مبلغ مخلص، به ویژه در حوزه خدمت به اسالم و اهل بیت )ع( ما را به 
شناخت ابعاد مختلف خدمات و فعالیت های خالصانه او رهنمون می کند.

حجت االسالم و المسلمین دکتر حاج سید جواد مظلومی در سال 1344 در زنجان و از 
خانواده ای مذهبی و فرهنگی متولد شد و بخشی از دوران تحصیل را در موطن خود سپری 
کرد؛ رشته تحصیلی  او ریاضی و فیزیک بود که نشان از ذهن پویا و آماده ایشان داشت. هر چند 
استادانش تمایل داشتند به رشته مهندسی وارد شود، اما حوزه را بر دانشگاه ترجیح داد و در 
سال 62 وارد حوزه علمیه اصفهان در مدرسه صدر شد و با گذشت کمتر از یکسال، از اصفهان 

به قم آمد و در مدرسه امام صادق )علیه الّسالم( مشغول به تحصیل شد.
مدیران مدرسه به دلیل هوش سرشار، در حالی که سال دوم طلبگی اش بود، او را به عنوان 
استاد انتخاب کردند؛ همان درسی را که آن روز تلمذ کرده بود، می توانست در روز بعد تدریس 

مقدمه

       1 - سوره مجادله  آیه 11 
      2 -  ثواب العالم و المتعّلم

      3 - سوره احزاب آیه 39
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مقدمه

کند؛ تدریس ادبیات، فقه و فلسفه در حوزه ها تخصص آن مرحوم بود،؛ در حقیقت، با استفاده 
از نبوغ و هوش سرشار که با عشق به پروردگار همراه بود، توانست وجوه تمایز خود را در فراگیری 
و تدریس نشان دهد. سیدجواد مظلومی به دست امام خمینی )ره(  ملبس شد و پس از مدتی 

در همان مدرسه به سمت معاونت آموزشی مدرسه رسید.
 به دلیل عالقه به رشته فلسفه و تفسیر، این دو درس را نزد حضرات آیات جوادی آملی

 و حسن زاده آملی فرا گرفت و حتی در روزهای تعطیل هم مشتاق به تحصیل بود. با آغاز تحصیل 
 در خارج فقه و اصول، از محضر حضرات آیات وحید خراسانی و میرزا جواد تبریزی بهره برد.

او از جمله افراد بسیجی بود که به صورت داوطلبانه در دوران دفاع مقدس در جبهه های جنگ 
تحمیلی حضور فعال داشت. 

ذهن ریاضی و پرجنب و جوش وی، ایشان را به علوم رایانه ای کشاند و از اواخر سال 1369 
همکاری با مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی را آغاز نمود و به  واسطه تالش  مستمر در تولید 
نرم افزارهای قرآنی در سال 1380 به عنوان خادم القرآن انتخاب شد. دکتر مظلومی در کارنامه 
خود محوریت و همکاری در تولید نرم افزارهای »نورالحکمه«، »معجم موضوعی بحاراالنوار«، 
»گنجینه روایات«، »نور الوالیه« و »دانشنامه علوی« و... را به ثبت رساند و با بهره گیری از علم 
روز و روش های نوین توانست کمک شایانی به تحصیل طالب و تدریس اساتید حوزه های علمیه 
نماید.به دلیل تسلط او بر امور فناوری اطالعات و فضای مجازی، در سال 1390 همزمان با 
 تشکیل اولین دوره شورای عالی فضای مجازی، با حکم مقام معظم رهبری عضو این شورا شد

 و برگ دیگری از خدمات خود را در این مجموعه ثبت کرد.
او مدتی به عنوان دبیر کمیته دین و جامعه اطالعاتی کمیسیون حوزوی شورای عالی انقالب 
فرهنگی فعالیت کرد؛ پس از چندین سفر به سرزمین وحی در قالب روحانی کاروان، از سال 
1389و در دوره مسئولیت حضرت حجت االسالم و المسلمین قاضی عسکر، به عنوان معاون 
فرهنگی توفیق خدمت به زائرین بیت الله الحرام و عتبات عالیات را یافت و به مدت حدود 10 
در این مسئولیت فعالیت کرد. او طی این مدت توانست خدمات مطلوبی را در سامان دادن به 
امور روحانیون و آموزش زائران ارائه کند. حجت االسالم مظلومی همچنین در دوره مسئولیت 
حضرت حجت االسالم و المسلمین نواب در بعثه مقام معظم رهبری، به عنوان معاون امور 
بین الملل منصوب و طی مدت کوتاه حضور خود در این مجموعه، زمینه ساز برخی از تحوالت 

شد. 
تالش های او در حوزه تقریب مذاهب اسالمی در قالب همکاری با مجمع جهانی تقریب به 
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ویژه در حدود یکسال اخیر نیز بخش مهمی از کارنامه درخشان فعالیتی او به حساب می آید. 
فعالیت های مرحوم مظلومی در عرصه تبلیغ بین الملل نیز بر کسی پوشیده نیست؛ به دلیل 
عالقمندی به فعالیت های تبلیغی و برخورداری از لوازم حوار به زبان های عربی و انگلیسی، 
در جایگاه نمایندگی دفتر مقام معظم رهبری در برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا همچون 
بنگالدش، تایلند و میانمار در راه خدمت به مکتب اهل بیت )علیهم السالم( و ایجاد وحدت 
و مودت در بین مسلمانان منطقه از هیچ تالشی فروگذار نکرد؛ دوران کمک به آوارگان مظلوم 
روهینگیا در میانمار، از درخشان ترین دوره های خدمت ایشان به مردم مسلمان آن منطقه به 

شمار می رود. 
این شخصیت ارزشمند در کنار مجاهدت در تمام عرصه های فعالیتی که با نگاه نوآورانه همراه 
بود، با برخورداری از سجایای برجسته اخالقی نظیر اخالص، نجابت، تواضع و شکیبایی و با 
عشق مثال زدنی به اهل بیت )علیهم السالم(، زمینه ساز شجره طیبه ای شد که ثمرات آن تا 

سال های مدید کام پویندگان راه اسالم و انقالب را سیراب خواهد کرد. 
این عالم فاضل و خادم القرآن، سرانجام در ساعت 22:30 روز جمعه دهم بهمن ماه 1399 
با نیمه جمادی الثانی 1442 به ملکوت اعلی پیوست و در غروب دوازدهم بهمن،  مصادف 

پیکرش در رواق آیینه حرم حضرت معصومه )سالم الله علیهم( آرام گرفت و آسمانی شد.
در این کتاب، با تاکیدات حضرت حجت االسالم و المسلمین آقای نواب، نماینده محترم 
ولی فقیه در امور حج و زیارت و به پاس چند دهه مجاهدت و فعالیت ارزشمند و اثرگذار، زندگی 
مرحوم مظلومی در ابعاد مختلف با کمک و مساعدت ویژه دوستان، همکاران و عالقمندان 
ایشان، مستندسازی شده است تا با ثبت خاطرات و خدمات آن عزیز سفر کرده، توشه ای برای 

پویندگان راه او فراهم آید. 
بر خود الزم می دانیم از زحمات و عنایات همه بزرگواران به ویژه دوستان و همکاران سال های 
مدید ایشان، به ویژه نماینده محترم ولی فقیه در امور حج و زیارت که به انحاء مختلف، معاونت 
بین الملل بعثه مقام معظم رهبری را در جمع آوری اطالعات و تدوین محتوای مناسب مرتبط 
با زندگی آن مرحوم یاری کردند، صمیمانه تقدیر و تشکر نموده و از خداوند متعال برای آنها 
سالمتی و طول عمر با عزت و برای این روحانی فرهیخته رحمت و رضوان الهی را مسئلت 

می نماییم.
 معاونت بین الملل 

  بعثه مقام معظم رهبری



سبک زندگی و خانواده  مداری

فصل اول



12

مبلغ مخلص و خادم القرآن حجت االسالم والمسلمین دکترحاج سید جواد مظلومی) طاب ثراه(
در نگاه فرهیختگان و همکاران

یک دنیا آرامش 
سرکار خانم موسوی   1

خاطرات من، در مدت سی و چهار سال زندگی مشترک با حاج آقا زیاد است، اما نکته 
مهم، اخالق و رفتار ایشان در بین خانواده بود. یعنی با بچه هایشان خیلی راحت بودند. 
نمی خواهم بگویم که مانند رابطه امروزی ها که هر چه بچه ها بگویند باید همان باشد، نه 
اتفاقًا اینطور نبودند، آنچه که صالح بود، آن را پیشنهاد می دادند و خوشبختانه بچه ها 
هم اغراق نکنم، اگر صد در صد موافق نبودند، 98 درصد حرف پدرشان را قبول داشتند.
دلیل قبول کردن حرف پدرشان این نبود که چون بابا اینطور گفت، قبول می کنیم؛ نه 
اینطور نبود، چون ایشان از  راهی وارد می شدند و به نوعی برخورد می کردند که بچه ها 

قانع می شدند.
باز هم اغراق نکرده ام اگر بگویم  با مالیمت بود؛ من  با من هم که رفتارشان خیلی 
تندی از ایشان ندیدم؛ اگر هم امکان انجام کاری که باید انجام می داد را نداشتند، با 

آرامش و مالیمت می گفتند که نشد این کار را انجام بدهم.
دیگر  بعد  به   1370 سال  از  تقریبًا  بود،  زیاد  سفرهایشان  می رفتند،  مأموریت  زیاد 
سفرهای ایشان خیلی زیاد شد، اما معمواًل سعی می کردند قبل از اینکه به سفر بروند بنا 

به شرایط، آرامشی را در خانه برقرار کنند. بعد از برگشتشان هم همینطور بود.
با بستگان خیلی با احترام و خیلی با گذشت و صبورانه صحبت می کردند. در این 34 سال 
به یاد ندارم ایشان از یک نفر گالیه  کرده باشند و این را می توانم صد در صد بگویم که 

       1 -  همسر مرحوم حجت االسالم والمسلمین دکتر حاج سید جواد مظلومی )طاب ثراه( 
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از بستگان و آشنایان هم کسی هیچ گالیه ای از ایشان، نشنیده است. اصاًل از ایشان 
غیبتی نشنیدم، دروغی نشنیدم. دروغ مصلحت آمیز و این ها نداشتیم. حتی بچه ها که 
کوچک بودند، یک وقت می گفتم که سفر می روید به بچه ها بگویم شما زود می آیید؟ 
می گفتند لزومی ندارد، بگو می آید؛ حتی برای یک بچه هفت هشت یا شش ساله هم 
حاضر نبودند که چنین تعبیری به کار رود که ان شاء الله بابا زود می آید؛ می گفتند نه 

لزومی ندارد که شما زمان بدهید.
خیلی با گذشت بودند؛ اصاًل برایشان فرق نمی کرد که این کسانی که ما با آن ها در 
ارتباط هستیم، از یک موقعیت اجتماعی برخوردار هستند یا نیستند؛ شغلشان با ایشان 
تناسب دارد یا ندارد؛ اگر دعوتی می شد، خیلی روی دعوت حساس بودند؛ اگر کسی 
دعوت می کرد، بارها من احساس کرده بودم که خیلی به سختی می توانستند وقت برای 
که  نداشت  فرق  قبول می کردند؛ حاال خیلی هم  را  اما حتمًا دعوت  کنند،  تنظیم  آن 
دعوت از طرف چه کسی است؛ اگر وقت داشتند محال بود که دعوت را قبول نکنند؛ 

هیچ فرقی هم برایشان نداشت که از بستگان من باشند یا ایشان.
این را من از اول تا آخر زندگی مشترکمان نفهمیدم که فرقی بین بستگان خودشان 
بچه ها که  نکردم؛ حتی  را احساس  این  ندارد؛ هیچ وقت  یا  دارد  برایشان وجود  و من 
ازدواج کردند با فامیل های دامادها و عروسمان هم همینطور بودند؛ هیچ فرقی برایشان 
نداشت، هر جا که احساس می کردند وظیفه است، فالن کار را انجام دهند، حتمًا انجام 
می دادند، بدون اینکه درباره آن فکر کنند که چکار کنیم؛ می گفتند که این کار وظیفه 
است و باید انجام شود؛ حاال یا وظیفه شرعی است یا وظیفه اخالقی  یا وظیفه رفتاری؛ 

به هر حال فرقی نمی کرد و آن را انجام می دادند. 
برایشان  اگر  که  سفرهایی  دارم؛  گوناگون  سفرهای  در  ایشان  با  مختلفی  خاطرات 
که  دارم  تأکید  خودشان،  هزینه  با  البته  می بردند،  خودشان  همراه  را  من  بود،  ممکن 
از کرونا بود، صدا و سیما یک برنامه ای  با هزینه خودشان. تقریبًا دو سال پیش، قبل 
ماه رمضان داشت که برای عتبات ایشان را دعوت کرد؛ ایشان به من گفتند که برای 
شب های قدر از من خواسته اند، بروم. شما هم می آیی؟ با هم به عتبات رفتیم، ایشان 
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در هتلی که من در نجف مستقرشدم )هتل الرسل( نیامدند، گفتند که من از طرف بعثه 
نیامدم که اینجا بیایم. بعد ایشان با گروه صدا و سیما یک جای دیگر رفتند، گفتند که 
من با آن ها آمدم، با آن ها می روم و جایی که آن ها اسکان دارند، همان جا هستم، حاال 

شما اینجا باش، حرمت را برو و بیا و من هم فرصت کردم اینجا می آیم.
بیایید هتل  بودند که شما  بعثه گفته  از  و  بودند  آن ها  با  نکنم یک شب  اشتباه  اگر 
الرسل. ایشان آمدند و بعد هم متوجه شدم که صدا و سیمایی ها خودشان هزینه را تقبل 
کرده بودند؛ چون حاج آقا به ایشان گفته بود که من با بعثه نیامدم که بخواهم اینجا را 
اشغال کنم و اینجا بمانم. سفر دیگری هم به سوریه رفتیم این اتفاقات آنجا هم افتاد. 
هزینه را جدا می کردند، هزینه من را که جدا می کردند هیچ، خودشان هم با آن گروهی 

می رفتند که دعوت کرده بودند. 
 یک سفر با بچه ها و والدین ایشان و والده من به مکه مشرف شدیم؛ شاید خیلی ها 
باور نکنند ایشان آن سفر عمره را با وجود اینکه معاون فرهنگی بعثه بودند، اما زائر آمدند 
وقت  خانواده  برای  می خواهم  آنجا  گفتند  چون  کردند.  پرداخت  را  هزینه  خودشان  و 

بگذارم و نمی خواهم از وقت و هزینه بعثه گرفته شود.
منبرهایی که می رفتند طوری بود که مردم خیلی جذب می شدند؛ به یاد دارم که یک 
سال در ایام فاطمیه ایشان یک جایی در خود تهران منبر دعوت شدند، من همراهشان 
می رفتم، هر جا منبر داشتند من هم همراهشان می رفتم. شب های اول جمعیت خیلی 
زیاد نبود، تعداد کم بود؛ به ایشان گفتم که شما خیلی دقیق و عمیق صحبت می کنید 
آقایان می کنند  این جمعیت یک صحبت همیشگی که  برای  و وقت می گذارید، حاال 
بکنید کافی است، اینقدر که شما دو سه ساعت مطالعه می کنید، نیاز نیست. گفتند من 
وظیفه خود را انجام می دهم؛ برای من مهم نیست که تعداد مستمع من چقدر باشد یا 

از چه قشری باشند.
می خواندند؛   هم  روایت   همیشه  داشتند؛  جدیدی  صحبت های  هم  معمواًل 
صحبت هایشان همه متکی بر روایات بود، اصاًل اهل قصه و خواب و داستان نبودند؛ 
همیشه روایت تعریف می کردند. سخنرانی شان ده شب بود. شب های بعدی جمعیت 
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خیلی زیاد شد، که من به ایشان گفتم دیگر جمعیت مجلس کامل شده است؛ ایشان 
گفتند برای من فرقی ندارد، اما انگار دل شما خنک شد که جمعیت زیاد شد. فوق العاده 

مخلص بودند و فوق العاده در مقابل اهل بیت )علیهم السالم( وظیفه شناس بودند.
ما بارها با ایشان به هیأت رفتیم، ایشان داخل نرفتند؛ ماه محرم هیأت های بیت را 
می رفتیم، ایشان همیشه بیرون می نشست، حتی جایی نمی رفت که یک آشنایی باشد 
به ایشان بگوید که بیا این طرف بنشین، عین خود مردم، یک سجاده همیشه همراهشان 
صادق  امام  دانشگاه  می نشستند.  بود  که  جا  هر  و  کوچه  خیابان،  وسط  که  داشتند 
)علیه الّسالم( می رفتیم. هیأت  آقای میثم مطیعی. کنار درخت، خیابان می نشستیم. 
می گفتند منظور این است که ما در مجالس اهل بیت )علیهم السالم( شرکت کنیم؛ مهم 

نیست که کجا باشد و کجا بنشینیم.
یک سفر تایلند همراهشان بودم، وقتی رفتم و برگشتم گفتم حاج آقا شاید تا االن 
و دیدم که  رفتم  اشتیاق می روید.  با  اینقدر  آنجا چطور  خیلی درک نمی کردم که شما 
ایشان آنجا در یک شب فقط چندین خطبه عقد خواندند، چند تا مسأله جواب دادند، 
چندین مشکل حل کردند. اگر با هم سفر می رفتیم فقط رفت و برگشتمان با هم بود، 
آنجا اینقدر کار و جلسه بود که می گفت من باید وقت بگذارم، هزینه شده است. همیشه 

نگران بود که من باید کاری کنم که آن دنیا جوابگو باشم.
ایشان زمان کمی در خانه بودند، اما در همان زمان کم، آرامشی به اهل خانه می دادند 

که با هیچ چیزی در این دنیا عوض نکردم و نمی کنم.
وقت  می کردند؛  کار  خانه  می آمدند  که  بودند  آن هایی  از  که  بگویم  نمی خواهم 
نمی کردند، نه اینکه نخواهند، اما زمان هایی که مهمان داشتم خیلی کمک می کردند، 
بارها مادرم به من اعتراض می کرد که چرا گذاشتی حاج آقا جارو کند؛ می گفتم مگر چه 

می شود؟ یک وقت هم به مزاح می گفتم: حاج آقا، بیرون حاج آقا است.
زندگی نجات  از اضطراب های  را  ما  ایشان  آرام  این روحیه  آرامش می دادند؛  خیلی 
داده بود؛ هم من و هم بچه ها و هم خانواده شان را، آخرش هم نفهمیدم بین خانواده من 

و ایشان تفاوتی در مفهوم و ذهن ایشان داشت یا اصاًل فرقی نمی کرد.
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نه  و  بچه ها  نه  ایشان خرید کند.  که  نبودیم  مایل  اصاًل  منزل، خودمان  برای خرید 
را  چیز  است؟ فالن  خالف شرع  مگر  دارد؟  اشکالی  چه  می گفتند  ایشان  خودم،  من 
می خواستید می گفتید من می خریدم و می آوردم، ولی من هیچ وقت راضی نشدم که 
یا برای خرید چیزی معطل شوند؛ ولی هر  به ایشان بی احترامی بشود  خدای ناکرده 
چقدر وقت داشتند، با آرامش کامل در اختیار خانواده می گذاشتند. در این مورد هم 

می توانم بگویم که خستگی ناپذیر بودند.
با اغراق نمی گویم، هر چه که می گویم  ایشان  را درباره  هیچ جمله و هیچ کلمه ای 
کاماًل درباره ایشان صادق است. ایشان یک فرد استثنایی و به قول آسید علی آقا، یک 

انسان منحصر به فرد بود و فقط تأسف می خوریم که این نعمت را زود از دست دادیم.
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حساسیت به حالل و حرام
جناب آقای سید علی مظلومی  1

صحبت کردن درباره بابا برای ما سختی ویژه ای دارد. وقتی قرار است راجع به بابا 
حرف بزنم باید به این فکر کنم که از کجا شروع کنم.

اولین چیزی که به ذهن من می آید رابطه شخصی خودم و باباست. واقعیت این است 
که رابطه ما خیلی دوستانه بود. واقعًا با هم دوست بودیم، من سی و چهار سال با بابا 
رفاقت کردم و این فوق العاده بود. همیشه در جایگاه یک رفیق برای فرزندش بود و این 
خیلی نکته مهمی بود؛ یعنی ما این را می دانستیم که هر جا هر اتفاقی می افتد، قطعًا 

یک پناهی وجود دارد و آن پدرمان است.
یکی دو خاطره بانمک به ذهنم می رسد، ایشان روی ساده زیستی واقعًا تأکید جدی 
داشت. قصد داشتیم ماشینی که چند سال استفاده شده بود را بخریم، دوستان من 
مدام می گفتند به حاج آقا بگویید که اگر می شود صفر بردارد یا یکی دو سال کار کرده 
بخرد. صحبت ها را  به بابا منتقل کردم و گفتم که بابا به نظرتان بهتر نیست صفر بخریم؟ 

بابا گفتند که مثاًل فکر می کنی من عقلم نمی رسد که ماشین صفر بهتر است؟
عقلم  من  که  جمله ای  شد؛  تبدیل  رویه  یک  به  ما  زندگی  و  ما  ذهن  در  جمله  این 
نمی رسد که صفر بهتر است، برای ما دستور کار شد؛ یعنی ما فهمیدیم که ما در مرتبه 
خاصی هستیم، اول به خاطر شأن لباسی که ایشان تنشان است، باید طوری زندگی 
کنیم که فقط ظاهرش ساده زیستی نباشد، یعنی فقط یک نقاب ساده زیستی نباشد، 

       1 -  فرزند مرحوم حجت االسالم والمسلمین دکتر حاج سید جواد مظلومی )طاب ثراه( 



18

مبلغ مخلص و خادم القرآن حجت االسالم والمسلمین دکترحاج سید جواد مظلومی) طاب ثراه(
در نگاه فرهیختگان و همکاران

واقعًا ساده زیست باشیم، طوری که حداقل بخش زیادی از مردم بتوانند آنگونه زندگی 
کنند.

یک وقت هایی می آمدم سازمان با بابا کار داشتم، در دفترشان با یک لیوان آب پذیرایی 
می کردند؛ واقعًا بیش از یک لیوان آب نبود. یا ایشان سفر که می رفتند هدیه هایی به 
ایشان می دادند؛ بابا هر هدیه ای که می گرفت، باالی 90 درصد استفاده نمی کرد، وقتی 
می گفتیم چرا؟ می گفت این را به سید جواد مظلومی ندادند، این را به نماینده ایران 

دادند، این را به معاون بعثه دادند، این را به نماینده فالن جا دادند.
بابا قباًل سال ها معاون بود، به من زنگ زدند و گفتند که یک  یک بار از اداراتی که 
مشکلی داریم. گفتم مشکل چیست؟ گفتند حاج آقا دو سه سال است که از اینجا رفته 
است، اما یک کمد بزرگ چهار کشو، پر از هدیه هایی که به حاج آقا داده اند را گذاشته و 

رفته است؛ شما بیایید ببینیم چکار کنیم که البته من هم قبول نکردم.
یکی از چیزهایی که برای بابا خیلی مهم بود و همیشه برای ما مرز می گذاشت حالل 
و حرام بود؛ چیزی که حرام است، قطعًا راهی به آن نیست و نمی شود آن را انجام داد و 
چیزی هم که حالل است می توانی انجام دهی. هیچ وقت یادم نمی آید که بابا بگوید یک 

مقدار می شود مرز را از این چپ و راست تر کرد.
یک قاعده ای هم داشت، می گفت هیچ وقت لب پشت بام حرکت نکنید، آدم هایی 
که لب پشت بام حرکت می کنند با یک باد می افتند و از پشت بام افتادن خیلی بد است. 
واقعًا یادم نمی آید که بابا یک بار گفته باشد که این کار را انجام بده. یعنی حتی در 
اصول تربیتی، مثاًل نماز خواندن هیچ وقت یادم نمی آید که بابا گفته باشد نماز بخوان؛ 
امکان نداشت. یا در مقوله حجاب. اگر زمانی ذره ای این حجاب از مرز حالل و حرام 
جابه جا می شد، دیگر بابا آنجا نبود؛ یعنی برای اینکه بابا را از دست ندهی همیشه مجبور 

بودی که رعایت کنی.
 زمانی که می خواستم ازدواج کنم، ایشان به من گفت می توانی ازدواجی داشته باشی 
یکبار  ماه  ازدواجی کنی که شش  بیایم، می توانی یک  به خانه ات  بار  که هفته ای یک 
بیایم، می توانی یک ازدواجی هم کنی که سالی یک دفعه عید به عید همدیگر را ببینیم.
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نکته دیگر اینکه بی نهایت پناه آدم بود؛ زمانی به من می گفت اگر اشتباهی می کنی 
بیا به من بگو، تهش توی گوش ات می زنم، هیچ اتفاق دیگری نمی افتد. بعد بزرگتر که 
شدم فهمیدم جامعه خیلی بدتر با این افراد برخورد می کند، فقط با یک می زنم توی 

گوش ات حل نمی شود.
نکته بعدی اینکه ایشان اصاًل در یک سری مسائل تسامح نمی کرد. در نوجوانی یک 
اتفاقی افتاده بود، که البته مربوط به یکی از دوستان آن موقع من بود، ولی به هر حال بابا 
متوجه شده بود و به من گفت اگر خطایی کردی، توبه کن و من هم به تو کمک می کنم 
که مشکل حل شود؛ اما اگر احساس کنم که یک روز خطای تو به خطای مردم منجر 

می شود، مطمئن باش که به پلیس زنگ می زنم. این تعارف ها را حتی با من نداشت.
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بهتـرین  معــلم
سر کارخانم   نرگس سادات  مظلومی  1

برخی افراد در زندگی استاد اخالق دارند، یک مربی ورزش دارند، یک استاد هنر 
یا در حوزه  دارند  و...  احکام شرعی  برای حل مسائل عقیدتی،  یا یک مرجعی  دارند 
مسائل کامپیوتری و زبان انگلیسی نیاز به افرادی دارند که برای حل مشکلشان به آن 
مراجعه  کنند؛ یا یک پدر دارند که عزیز است، بزرگوار است، مهربان است، کوه است، 
پناه است. بابا برای ما تلفیق این ها بود، یعنی عالوه بر اینکه یک پدر واقعی بود، یک 
همه  ضمیر  مرجع  »پدر«  و  بود  هم  واقعی  الگوی  یک  واقعی،  مرد  یک  واقعی،  استاد 

جمالت ما بود.
ما همانند پدر یاد گرفته بودیم که همیشه در زندگی حد و سقف نداشته باشیم؛ بابا 
خیلی تأکید داشتند که جلو برویم. همیشه مرجع رفع مشکالت زندگی ما بابا بودند. 

پدر همیشه می گفتند هر چیز جدیدی که می توانید یاد بگیرید دنبال آن بروید. 
و  نقاد  اولین  تابلوی جدیدی می کشیدم،  بار که  من به شخصه اهل هنر بودم، هر 
تحسین کننده من پدر بودند که خیلی دقیق نگاه می کردند و مثاًل می گفتند اینجا خوب 
است، اینجا این ایراد را دارد. پدرم خیلی اهل شعر بودند و گاهی هم شعر می گفتند، 
برای سروده های من هم مالحظاتی داشتند. مخاطب اولین شعری که  گفتم پدر بودند، 
این ها هم  و  مثاًل در مسائل درسی  یا  پیشرفت کن،  بگیر،  یاد  می گفتند خوب است، 

همیشه تأکید داشتند تا آنجا که می توانی پیشرفت کن و جلو برو.

       1 -  فرزند مرحوم حجت االسالم والمسلمین دکتر حاج سید جواد مظلومی )طاب ثراه( 
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همسر من دانشجوی دکتری هستند، به طبع سرشان خیلی شلوغ است و همیشه 
مشغول درس هستند، یک وقت هایی از باب حرف های پدر دختری به پدر می گفتند 
که ما مثل بقیه نمی توانیم تفریح کنیم؛ پدر به همسرم می گفتند به آینده فکر کنید، 
و اینکه این مملکت به آدم هایی که در حوزه خودشان باسواد باشند نیاز دارد؛ به من 
توصیه می کردند هر وقت که می بینی همسرت سعی می کند در حوزه تخصصی خود 

عمق پیدا کند، تحسین و تشویقش کن.
بابا برای ما در خانه یک پدر فوق العاده بودند؛ کسی بودند که هیچ چیزی را به ما 
یاد نمی دادند، مگر اینکه خودشان به آن عمل کنند؛ در واقع همیشه با زیستنشان و 

نوع زندگی شان به ما هر چیزی را که می خواستند آموزش بدهند، آموزش می دادند.
یکی از واضح ترین خصوصیت های اخالقی پدر که در ذهن من مانده است، بحث 

تواضع باباست. بابا بسیار متواضع بودند و این برایم در چند خاطره پر رنگ شد.
به  پدر  با  توانستم  سال  یک  فقط  متأسفانه  شد،  قسمت  اربعین  سفر  سال  یک 
با هم رفتیم، در مسیر گفتند که می خواهم یک سر به موکب  اربعین بروم.  پیاده روی 
دوستان تایلندی بزنم، زحمت کشیده اند و آمده اند، یک حال و احوالی بکنیم. مشغول 
صحبت بودیم که رسیدیم به موکب دوستان، دوستان از پشت پیشخوان، پدر را دیدند 
و از پشت میکروفن شروع به خوشامد گفتن کردند و مدام می گفتند آیت الله مظلومی 

خوش آمدید که بابا مضطراب شدند و گفتند به زوار برسید و این حرف ها را نزنید.
بزرگوارانی  دیدیم  کنند،  توزیع  غذا  می خواستند  تایلندی  دوستان  که  بود  موقعی 
که می خواهند غذا توزیع کنند، می روند پشت پیشخوان می ایستند. برای من خیلی 
جالب بود که بابا حاضر نشدند پشت پیشخوان بایستند و غذا بدهند که دیده و شناخته 

شوند. به آشپزخانه رفتند و روی زمین نشستند و شروع به غذا کشیدن کردند.
من همانجا احساس کردم که چقدر یک آدم می تواند بزرگ باشد که حتی وقتی می داند 

پشت پیشخوان ایستادن هم خدمت است، اما خدمت در خفا را انتخاب می کند.
در مثالی دیگر، در ایام چهارده خرداد که ارتحال حضرت امام )ره( است، همیشه 
پدر به سبب جایگاهشان کارت ورود به جلسه داشتند؛ گاهی می آمدند و می گفتند که 
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مثاًل امسال به من دو تا کارت یا سه تا کارت دادند و می توانید با من بیایید. به خاطر 
دارم که یک سال من و مادر و پدرم برای مراسم رفتیم. بابا پاکت را باز نکرده بودند، فکر 
کرده بودند که سه تا کارت است، آنجا که رسیدیم ماشین را پارک کردند و پیاده شدند، 
دیدند که دو تا کارت است، من گفتم که من در ماشین می نشینم، شما و مامان بروید، 
گفتند نه، اصرار کردند که شما و مامان بروید؛ گفتم بابا شما چکار می کنید؟ نمی شود 
که، پس شما چه؟ گفتند غرض من شنیدن صحبت های حضرت آقاست که اینجا هم 

می توانم بنشینم و بشنوم، و واقعًا در پارکینگ نشستند و یادداشت برداری کردند.
در یک  از دوستانم  یکی  آن سال می شود.  اربعین  به  مربوط  دیگر هم  یک خاطره 
موکب بین المللی فعالیت می کردند. با اینکه دیروقت بود گفتم که ما نزدیک فالن عمود 
هستیم، یکی از دوستان من در آنجا موکبی دارد، دوست دارم بروم و دوستم را ببینم، 
بابا خیلی سعی  البته  و می رویم.  نیست  بابا، مشکلی  آره  که  گفتند  امکانش هست؟ 
می کردند تا آنجا که از دستشان بر می آید، خواسته های دل ما را برآورده کنند، این واقعًا 

جزء خصوصیت های بارز پدر بود.
به موکب دوستم که رسیدیم، به من گفتند که ما کنار طریق می نشینیم، شما پیش 
دوستت برو و برگرد. کار طول کشید؛ وقتی برگشتم دیدم چند نفر دور پدر ایستاده اند و 
صحبت می کنند، نگو مسئوالن موکب بودند که در عرصه بین الملل پدر را می شناختند 
و داشتند اصرار می کردند که شما تشریف بیاورید موکب و کار ما را ببینید. آمدند داخل 

و از موکب ها بازدید کردند و چند نکته گفتند و در آمدیم.
دوستان خیلی اصرار کردند که حاج آقا جا برای کادر هست، تشریف بیاورید و شب 
اینجا باشید که گفتند جا هست، خیلی ممنون و آمدیم. یک مقدار جلوتر آمدیم، از بابا 
پرسیدیم که بابا کجا جا هست؟ گفتند که این همه موکب، حتمًا برای ما هم جایی پیدا 
تا باالخره جایی پیدا کردیم. ما خانم ها اسکان پیدا  می شود و خالصه خیلی گشتیم 
کردیم و پدر گفتند که نگران من نباشید، شما بروید و ما صبح که بابا را در یک حالت سرما 

خورده دیدیم، متوجه شدیم که جا پیدا نکرده بودند و شب کنار طریق خوابیده بودند.
به نظرم این ها ویژگی هایی بود که پدر در زندگی شان به ما یاد دادند و دوست داشتند 
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که ما هم یاد بگیریم؛ هر چند هیچ وقت نگفتند که اینطور باشید؛ هیچ وقت بایدی در 
زندگی نیاوردند به جز مسائل شرعی، اما طوری زندگی می کردند و یک طوری خوب 
که  است  این  ما  آرزوی  هم  همچنان  باشد،  ایشان  مانند  داشت  دوست  آدم  که  بودند 
و  باشیم  ایشان  برای  خلفی  فرزندان  که  باشیم  گونه ای  به  بتوانیم  حداقل  پدر  از  بعد 
آن چیزهایی که در این چند سال زندگی خدا لطف کرده است و از پدر یاد گرفتیم در 

زندگی شخصی خود هم بتوانیم به کار ببندیم.
پدر هیچ وقت به ما باید و نباید نمی گفتند؛ ما سه فرزند بودیم و هیچ وقت نمی گفتند 
که شما باید با این آدم ازدواج کنید یا همسرتان باید این ویژگی های اخالقی را داشته 
باشند؛ به هر کدام از ما اجازه دادند که متناسب با سلیقه و شخصیت خودمان سراغ 
و  بود،  رنگی  پر  خطوط  شرعی  خطوط  برایشان  اما  برویم،  خودمان  تیپ  هم  آدم های 
می گفتند کسی که مسائل شرعی او تأیید شده است اگر به لحاظ شخصیتی و اخالقی 
و سلیقه ای با شما هم کفو باشد و در کنار همدیگر احساس آرامش کنید، برای ازدواج 

مانعی ندارد.
بعد از ازدواج جمله ای گفتند که به نظرم جمله درخشانی بود؛ گفتند ازدواج کردن 
یعنی پذیرش یک سری مسئولیت ها به جای عالیق شخصی، اگر هر کدام از شما در 
زندگی از یکی از عالیق شخصی خود گذشتید برای اینکه مسئولیت خود را نسبت به 
همسر خود بهتر انجام دهید، باید خوشحال باشید از اینکه توانسته اید به نحو احسن 

آن وظیفه را انجام دهید و خیلی ناراحت آن عالقه ای که از دست رفته است نباشید.
خودشان را هم همیشه مثال می زدند و می گفتند که اگر من در سن پایین ازدواج 
نمی کردم، شاید می توانستم در درس طلبگی به مراتب باالتری برسم؛ ولی وقتی ازدواج 
کردم فهمیدم که من عالوه بر اینکه یک سری مسئولیت ها و عالیق شخصی دارم، یک 
سری وظایفی هم نسبت به همسرم و بعد فرزندانم دارم و سعی کردم که باور کنم که هر 
کاری برای شما انجام می دهم، در زمره عالیق خودم است و سعی کردم باور کنم که 
خوشحال کردن شما و راضی کردن شما از باالترین عالیق من است؛ و البته همیشه 

این را در سفرهای خود نشان می دادند.
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آخرین نکته اینکه، پدر سفر زیاد می رفتند و برای همه ما و بویژه مادرم سخت بود. 
آخرین سفر مکه ای که رفتند پیامک هایشان را مرور می کردم، نوشته بودند که بابا اگر در 
این سفرها خیر و ثوابی باشد، حتمًا شما در آن شریک هستید، اگر من هم کم اخالصی 
کنم و توشه ای برای خودم بر ندارم، مطمئن باشید که به خاطر صبری که شما می کنید 

و همراهی که شما می کنید حتمًا متنعم می شوید.
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مرد عمــل
سر کارخانم  فاطمه سادات   مظلومی  1

بابا ویژگی هایی داشتند که خیلی ها مطرح می کنند؛ مانند ساده زیستی، واقعًا هم 
اینطور بود.

زمانی جلسه ای بین مسئوالن منعقد شده بود که مرحومه خانم دکتر کرمانی که یکی 
از استادان من بودند، در آن جلسه حضور داشتند و تعدادی از مسئوالن و بابا هم بوده اند. 
جلسه که تمام شده بود، به دنبال همه مسئوالن ماشین آمده بود که برگردند؛ خانم دکتر 
می گفتند همینطور که نگاه کردم دیدم حاج آقا سمت یک طرف دیگر می روند، فهمیدم 
که حاج آقا با ماشین خودشان آمدند، گفتم تشریف داشته باشید ماشین زیاد است، 
به عبارت خودشان، یک دفعه  برویم.  با یک ماشین  بیایید  رانندگی نکنید،  شما دیگر 
تازه  که  دیدم  ماشین ها شدند، من  و همه سوار  مقدار گذشت  نیست شدند؛ یک  بابا 
ایشان آمدند که احیانًا کسی نگوید شما بفرمایید با این ماشین. برگشتند به دوستان 
گفتند که قدر این حاج آقای مظلومی را بدانید، با این همه توان و مسئولیت و جایگاه 
علمی، اینقدر متواضعانه رفتار می کنند که اصاًل  نمی فهمیم با ماشین کاری یا با ماشین 

شخصی آمدند.
ترجیح بابا این بود که هر وقت می توانند با ماشین خودشان بروند؛ یک وقت هایی که 
صدا و سیما می رفتند، دیر آفیش می شد، می گفتیم بابا جان! اگر با ماشین خودشان 
بروید اینجور معطل نمی شوید، بابا می گفتند فرقی نمی کند، من در آن فاصله مطالعه 

       1 -  فرزند مرحوم حجت االسالم والمسلمین دکترحاج سید جواد مظلومی )طاب ثراه( 
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خود را می کردم، من در آن فاصله برای صحبتم آماده می شدم، مهم نیست، اینطور من 
راحت تر هستم. همیشه هم می گفتند که اینطور من راحت تر هستم، نمی گفتند که این 

بهتر است، بهتر است اینگونه باشد؛ می گفتند که اینطوری برای من بهتر است.
ساعتی  چند  آلمانی  پروفسور  یک  با  آلمان،  به  سفرهایشان  از  یکی  در  بابا  بار  یک 
صحبت داشتند؛ بابا دکترای فلسفه داشتند، مطالعات عمیق فلسفی و علمی داشتند، 
اینقدر روزمره  بودند، زمانی که کامپیوتر  به علوم کامپیوتر هم خیلی وارد  از آن طرف 
نشده بود و اینقدر همه گیر نشده بود. خودشان تعریف می کردند و با خنده می گفتند 
پروفسور گفته بود که you are new human، شما آدم جدیدی هستی، هم کامپیوتر بلد 
هستی، هم علم روز را می دانی، هم مطالعات اسالمی قوی داری و هم نظریات فلسفی 
داری، و آن اصطالحش خیلی برای ما شیرین شده بود و تا مدت ها شوخی می کردم که 

you are new human
می گفتم  می پرسیدند.  سؤاالتی  من  دوستان  و  می آمد  پیش  حرفی  وقت هایی  یک 
یک روز دیگر نظر نهایی خود را می گویم، می گفتند چکار می کنی؟ می گفتم اگر با بابا 
بود؛ در هر موردی که  واقعًا هم همینطور  و  پخته تر می شود  مشورت کنم می دانم که 
مشورت می کردیم، می دیدم که من چند قسمت را ندیده بودم و بابا به من کمک کردند.

یک بار من، مامان و همسرم با بابا به سفر اربعین رفته بودیم. آن سفر خیلی ویژه شد، 
قبل از سفر، بابا کلی برای بحث اربعین کار کرده بودند، کلی مسئولیت داشتند، ولی از 
ابتدای سفر مانند یک زائر عادی رفتار می کردند. در این مواقع خیلی ها بابا را می دیدند 
انجام  یا کاری  بابا اگر می توانستند کمک  یا داخل موکب های خود دعوت می کردند؛ 

می دادند وگرنه می رفتند که به سبک همه زائرها باشد.
در موکب خوابیدن هایشان بماند؛ یک بار در یک موکب با همسر من خوابیده بودند، 
پایتان چه شده  بابا  بابا سخت راه می روند، گفتیم که  بلند شدند، دیدیم که  صبح که 
است؟ گفتند که هیچی، چیز مهمی نیست؛ گفتیم که معلوم است که پایتان درد گرفته 
در  نبود، دم  آره درون موکب جا  که  و گفتند  است؛ یک چیزی شده است؛ خندیدند 
خوابیدم، یک بنده خدایی آمد رد بشود، روی پای من افتاد، فکر کنم لپتاپم هم یک 
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چیزی شده است.
من  همسر  رسیدیم؛  کربال  به  که  ما  بود؛  درس  من  برای  لحظه اش  به  لحظه  واقعًا 
خیلی شدید مریض شدند و بهتر نشدند و مجبور بودند که به دکتر بروند، من گفتم که 
با ایشان می روم، الزم بود کسی با ایشان برود، سرما خوردگی ایشان خیلی شدید شده 
بود؛ بابا گفتند که من می روم، گفتم بابا وقت نیست، یکی دو ساعته ما باید برگردیم، 
شما زیارت نرفتید، می خواهید زیارت بروید، دعا بخوانید، کار دارید، حیف است، شما 
زیارت بروید، من با ایشان می روم. بابا گفتند که من می روم و تمام. از بابا عذرخواهی 
کردم و گفتم که ببخشید اینطور شد و شما درست به زیارت و عبادت نرسیدید؛ دیدند که 
من خیلی اینطور می گویم و همسرم هم مدام عذرخواهی می کرد که بابا ببخشید، شما 
اذیت شدید، نهایتًا گفتند مگر عبادت، مگر ثواب، مگر این ها فقط به زیارت و عبادت 
است؟ مهم این است که وظیفه چیست؟ االن من با شما بیایم خیلی بهتر است؛ مطمئن 
باشید که ثوابش بیشتر است؛ گفتم آخر بابا لذت زیارت یک چیز دیگر است؛ گفتند به 
لذت عبادت نیست، به کاری است که باید انجام شود.  بعد از آن من و همسرم همیشه 

می گوییم به وظیفه است، نه حتی به لذت عبادت.
بابا خودشان یک منبری بودند، اما اگر منبری بود و شرایطش را داشتند می رفتند 
و لذت می بردند. مادرم گفتند که برای هر نیم ساعتی که می خواستند صحبت کنند، 
را می گرفتم که سر  یادداشت هایشان  بعد  بابا ساعت ها مطالعه می کردند؛ معمواًل من 
و سامانی بدهم و نگاهی می کردم، می دیدم که برای نیم ساعت چقدر مطالعه، فکر و 
بررسی می کردند که حتمًا دقیق بگویند، روایت دست اول بگویند، از دقیق ترین منابع 
حرف بزنند، این ها برایشان خیلی مهم بود. فرصت بابا کم بود، به واسطه تعدد مأموریت 
و سفر و جلسه و مشغولیت های زیادی که داشتند، اما در آن زمان کم کیفیت کارشان 

خیلی باال بود. از کمترین زمان ها استفاده می کردند.
این خاطره برای من و دوستانم همیشه مانند یک خاطره ویژه است؛ در دانشگاه، در 
خوابگاه بودیم، آن موقع بابا قم بودند و من تهران. زنگ زدم و گفتم بابا امتحان داریم، 
ولی من این نکته فلسفی را یاد نگرفته ام؛ بابا گفتند تلفنی به تو می گویم؛ گفتم دوستانم 
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هم هستند، آن ها هم اشکال دارند، گفتند اشکالی ندارد 12 شب زنگ می زنم بگذار 
روی بلندگو همه بشنوند؛ از خاطرمان نمی رود که وسط راهروی خوابگاه نشستیم، شاید 
من و ده  تا از همکالسی هایم که خوابگاهی بودند نشستیم و بابا تا نزدیک نماز صبح 
یک به یک سؤاالت من و دوستانم را جواب می دادند، دقیق می گفتند، بچه ها یادداشت 
می کردند. آن امتحان چه امتحان خوبی برای ما شد که هنوز دوستانم خاطره آن وقتی 

که بابا با عالقه و انرژی و محبت برای ما درس می دادند، در یادشان هست. 
شاید جالب باشد، خواستگار که برای ما می آمد، به واسطه اینکه ما خیلی به بابا اعتماد 
می کردند،  صحبت  بابا  با  می رفتند  اول  بگویند،  باید  بابا  می گفتیم  همیشه  و  داشتیم 
همسرم که رفته بودند و صحبت کرده بودند، بعد از صحبت، بابا خانه آمدند که توضیح 
بدهند نظرشان چیست. بابا پسندیده بودند؛ بابا گفتند پسر اهل مطالعه ای است، با 
سواد است و خیلی اهل فعالیت، این خیلی خوب است. برای من هم این ها مهم بود، اما 

فکر نمی کردم که اینقدر برای بابا مهم باشد که چه چیزی برای من مهم است.
به ریزترین روحیات ما فکر می کردند و حتی به ازدواج های ما و آینده ما اینطور نگاه 
می کردند و مسائل این چنینی مثل ایمان، مطالعه، سواد، تواضع و اخالق برایشان مهم 

بود. 
بابا بسیار به اهل بیت )علیهم السالم( ارادت داشتند و چند جا شاید بروز و ظهورش 
بودند  مقید  زیارت ها  به  به شدت  بود؛  زیارت ها  در  یکی  احساس می کردیم،  بیشتر  را 
با آداب انجام می دادند؛ اوایل که کوچکتر بودیم اول نمی دانستیم  و زیارت هایشان را 
و به ما هم نمی گفتند که باید اینطور زیارت کنید و باید اینطور بگویید؛ اما می دیدیم 
که یک کارهایی را همیشه انجام می دادند و چون ما خیلی وابسته بودیم، می پرسیدیم 
که بابا چرا اینجا اینطور گفتید؟ یا از آداب زیارت می پرسیدیم، بعد بابا برای ما توضیح 

می دادند.
یک سفر زیارتی به مشهد رفته بودیم، البته من اردویی رفته بودم و بابا برای کاری آمده 
بودند، قرار گذاشتیم که همدیگر را ببینیم. من گفتم که در حرم شما را ببینم؛ ایشان را 
دیدم و آن شب بابا دعای کمیل را برای من خواندند. می توانم بگویم که از ابتدا تا انتهای 
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دعای کمیل که هر دو می خواندیم، سراسر بابا اشک ریختند و دعا می خواندند.
را  بابا  و  می روم  راه  بابا  سر  پشت  زیارت  برای  می رویم  که  حرم  می گفتند  همسرم 
می بینم، می گفتند از وقتی که ایشان وارد صحن می شوند تا وقتی که بیرون می آیند 
اشک می ریزند. همیشه به ما تأکید می کردند که در زندگی اهل بیت )علیهم السالم( را 
الگو قرار بدهید. یک وقت هایی می پرسیدم چطور الگو بگیریم، ما که نمی توانیم مثل 
آن ها باشیم، جمله همیشگی و معروف بابا این بود که جهت گیری تان، جهت گیری اهل 
بیت )علیهم السالم( باشد؛ شما به آن قله، به آن نقطه و مقصد نمی توانید برسید و ما 
نمی رسیم، اما جهت گیری شما همان جهت گیری  باشد که اهل بیت )علیهم السالم( 

راضی هستند؛ اگر جهت گیری تان درست باشد، کم کم رشدتان بیشتر می شود.
مطالعه و مطالعه؛ بیشترین تصویری که همه بابا را با آن می شناسند، مطالعه ای است 
که از زندگی اهل بیت)علیهم السالم( داشتند، می پرسیدیم این کتابی که مطالعه کردید 
چیست؟ می گفتند از فالن امام است، و یک نکته ای یاد می گرفتیم. بسیار مرید اهل 
بیت )علیهم السالم( بودند؛ در زیارت بین الحرمین کفش های خود را در می آوردند و جدا 
می شدند. می گفتند من آن طرف تر شما را می بینم، بعد می دیدیم که کفش هایشان زیر 
بغلشان است و پا برهنه اشک می ریزند و می روند. تصویری که جلوی بقیع از بابا در ذهنم 
هست را هرگز فراموش نمی کنم، در سفر عمره ای که داشتیم، بابا می ایستادند، اشک 

می ریختند و زیارت نامه می خواندند.
نماز شب هایی که می خواندند فراموشم نمی شود. یک وقت هایی می گفتم که بابا ما 
را هم بیدار کنید، می گفت شما که با صدای زنگ موبایل هایتان بیدار می شوید. احیانًا 
اگر یکی از ماها زودتر بیدار می شدیم، می دیدیم بابا یک گوشه ای از سالن ایستاده و 
نماز شبشان را می خواندند و چه نماز شب های قشنگی می خواندند. یک وقت هایی من 
می ایستادم فقط نگاه می کردم و لذت می بردم، یک طوری که بابا نبینند و نفهمند که 
نمازشان را چقدر به قول خودشان همراه با ادب می خوانند، آن قدر که آرام نماز شب 

می خواندند.
توکل هایی که می کردند خیلی توکل های قشنگی بود؛ مامان همیشه تأکید دارند که 
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بابا یک دنیا آرامش بودند، این آرامش را واقعًا از آن توکل و ایمانشان به خدا داشتند؛ 
اینطور نبود که در اتفاقات مختلف مضطرب و متزلزل شوند و به ما اضطراب وارد کنند؛ 
هیچ وقت! هر وقت می گفتیم، می گفتند که توکل بر خدا درست می شود و واقعًا هم 

درست می شد.
هست  روایت  که  گفتند  زدند؛  قشنگی  خیلی  حرف  تشییع  روز  نواب  آقای  حاج 
االخالص تنتظم االمور، آقای مظلومی اخالصشان باال بود، همه کارهایشان حتی بعد از 
فوتشان، منظم پیش رفت و ما بعد از آن هر چه در خانه صحبت می کنیم، می بینیم واقعًا 

اینطور بوده است.
بابا به قدری اخالص داشتند که همیشه کارهایشان به آسانی راه می افتاد. هیچ وقت 
تأکید نمی کردند که این کار استحبابی یا این کار مکروه را رعایت کنید، اما خودشان 
سعی  و  است؛  مکروه  این  و  مستحب  این  که  می شدیم  متوجه  ما  و  می دادند  انجام 
می کردیم که اگر ما هم می توانیم رعایت کنیم و به قول خودشان جهت گیری درستی 

داشته باشیم. 
بابا مرد عمل بودند، مرد میدان عمل. همیشه می گفتند کار خیلی مهم است، کاری 
و  باشد  شما  دغدغه  بدهید،  انجام  وجه  بهترین  به  کنید  سعی  می گیرید  عهده  به  که 
شاهد مثالی می آوردند و همیشه می گفتند و در جمع های کاری خود هم شنیدم که 
این را تأکید می کردند؛ می گفتند کار وقتی برای شما کار واقعی است که شب خوابش 
را ببینید، اینقدر دغدغه شما باشد که شب خواب آن را ببینید؛ و الله اکبر در روزهای 
آخر قبل از اینکه بیمارستان بروند، در خانه چند بار این اتفاق افتاد، ما می دیدیم که بابا 
خیلی خواب سختی داشتند، اذیت بودند، کوتاه و سخت می خوابیدند، صبح می دیدیم 
بیدار شدند و حالشان نابسامان است؛ می گفتیم باباجان چه شده است؟ باباجان خواب 
گفتند  بگویید،  ما  به  دیدید  خوابی  چه  گفتم  دیدم،  خواب  بله  گفتند  بار  دو  دیدید؟ 
خواب دوستان استرالیایی را دیدم که کتابی برایشان نوشتیم، با فالن مضمون. گفتم که 

ان شا ءالله خوب می شوید و می نویسیم.
 یک شب دیگر خوابیده بودند و دوباره صبح گفتم بابا جان فکر کنم باز هم خواب 
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دیدید، بابا گفتند که بله خواب دیدم دارم برای دوستان تایلندی فالن کار را می کنم.
مامان گفتند حاج آقا شما در خوابتان هم دغدغه این  کارها را دارید؟ بابا خنده ای 
کردند و گفتند آره دیگر؛ حتی در اوج مریضیشان می گفتند که اگر من خوب بشوم، 
حتمًا باید به بنگالدش بروم و این کارها را انجام بدهم، این کارها روی زمین مانده است، 
می گفتیم بابا جان شما حاال بدنتان ضعیف است؛ می گفتند نه کارها روی زمین مانده 

است؛ کار نباید روی زمین بماند.
در ایام مریضیشان یک بار خواب خوبی دیدند، دیدیم دارند اشک می ریزند، گفتیم 
بابا جان چه شده؟ خواهرم خیلی اصرار کرد که بابا بگویید چه خوابی دیدید. بابا گفتند 
افتاده  خواب دیدم در فرودگاه بغداد پیکر من و شهید سلیمانی کنار هم، روی زمین 
است، انگار یک طور از باال نگاه می کردم و می دیدم که پیکر من و حاج قاسم کنار هم 
روی زمین افتاده است و حاج قاسم شهید شده است و من هم نگاه می کنم و پیش خود 
می گویم که اگر من شهید شدم پس چطور دارم می بینم، اگر نه پس من کنار پیکر حاج 
قاسم چکار می کنم؟ مامان اشکشان آمد، خواهرم گریه کرد و گفت بابا خوش به حالتان! 
شما و حاج قاسم هم مرتبه و هم درجه هستید، شما همه عمرتان در مجاهده بودید، بابا 
اینطوری، من کجا و شهید  گریه کردند و گفتند نه، من کجا حاج قاسم کجا، نگویید 

سلیمانی کجا!
بابا فوق العاده به حاج قاسم ارادت داشتند، از ارادتشان به آقا هم نگوییم دیگر، همه 
عمرشان اینطور بودند که نظر حضرت آقا چیست که ما آن کار را انجام دهیم، سخنرانی ها 
را واژه به واژه گوش می کردند، بعد تحلیل می کردند. زمانی که با آقا دیدار داشتند، چه 

دیدارهای خصوصی و نیمه خصوصی، سراپا شوق و شعف بودند قبل از دیدار.
 ما اصطالحمان شده بود که پس از دیدار بگوییم بابا جان زیارتتان قبول، چون واقعًا 
مانند یک زیارت آن دیدار را نگاه می کردند و اگر در گزارش هایی که بابا داده بودند، آقا 
لبخندی زده بودند، چقدر برایشان مهم بود که حضرت آقا اینطور تأیید کردند یا حضرت 
آقا این تکه ناراحت بودند؛ چقدر دغدغه شان شد. یادم است یک سال سر یک اتفاقی 
گفتند که حضرت آقا این را گفتند و چقدر بعد از آن بابا دغدغه داشتند که این قضیه، 
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حل شود؛ در نهایت پیام حضرت آقا، امضای رضایت ولی بود که حتمًا بابا هم در آن دنیا 
از این اتفاق خوشحال هستند.



سلوک علـمی و اخـالقی

فصل دوم
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باید دارای  حجت االسالم مظلومی فردی متخلق به اخالق قرآنی بود. خادم القرآن 
صفاتی باشد که خود قرآن برای ما مشخص کرده است مزین به اخالق قرآنی باشد، که 

حجت االسالم مظلومی در حد دید ما دارای این صفات بودند.
حجت االسالم  و المسلمین »سید جواد مظلومی« در سال 1343 در زنجان متولد 
و در سال 1361 وارد حوزه علمیه قم شد. وی از جمله فعاالن قرآنی بود که به  واسطه 
»جامع االحادیث«  و  »نورالجنان«  جمله  از  قرآنی  نرم افزارهای  تولید  در  مستمر  تالش  
ترویج  و  توسعه  هماهنگی،  مرکز  توسط   1380 سال  در  آسیابانی«  »رضا  به  همراه 

فعالیت های قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، به عنوان خادم القرآن انتخاب شد.
»معجم  »نورالحکمه«،  نرم افزارهای  تولید  در  همکاری  خود  کارنامه  در  مظلومی 
و  دارد  را  و »دانشنامه علوی«  الوالیه«  »نور  روایات«،  بحاراالنوار«، »گنجینه  موضوعی 
مدیر بخش حدیث مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی و دبیر کمیته دین و جامعه 

اطالعاتی کمیسیون حوزوی شورای عالی انقالب فرهنگی بوده است.
نسبت فامیلی ما بر مبنای دوستی مان بود و شروع آن به مسجد عباسیه زنجان در 
محل زندگی مان بر می گردد. ایشان از زمان قبل از دبیرستان از بچه مسجدی های آنجا 

بودند و آشنایی مان در آن مسجد آغاز شد.
در  ایشان  رشته  بودند.  درس خوانی  و  آرام  منضبط،  شریف،  بسیار  انسان  ایشان 

متخلق به اخالق قرآنی
حجت السالم والمسلمین سید صادق موسوی  1

       1- برادر خانم مرحوم دکتر مظلومی )طاب ثراه(
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شدن  جویا  برای  مدرسه  مدیر  دبیرستان،  چهارم  سال  بود.  ریاضی  رشته  دبیرستان، 
علت شرکت نکردن ایشان در دانشگاه، شخصًا برای پرس و جو رفته بود و اینکه چرا 

می خواهند در قم درس بخوانند.
از زمان  بهینه  ایشان استفاده  بارز  از ویژگی های  آمد.  به حوزه  وی در سال 1361 
بوده  است. ایشان انسانی بسیار منطقی بودند و اصاًل با احتماالت کار نداشتند. به  یاد 
ندارم که ایشان در زندگی، تصمیمی بدون قطعیت و یقین گرفته باشند. چیزی که در 
زندگی خیلی ها مرسوم است که می گویند طرف با »ان شاءالله، ماشاءالله« کارش را 

انجام داد.
ایشان همیشه اهل حسابگری و دقت نظر بودند و تقریبًا برنامه زندگی شان را برای 
ماه ها و سال های آینده ترسیم کرده بودند و فکر می کنم همین انضباط، نقطه عطف 

ایشان در زندگي بود.
نمی دادند  انجام  یقینًا  دارد  و مشکل  کاری خطاست  که  بودند  اگر مطمئن  ایشان 
که در جامعه ما اینچنین افرادی بسیار کم هستند. هیچ توجیه و راه گریزی برای خطا 
در کارها مقبول نظر ایشان نبود؛ در صورتي که در جامعه ما، حتی در بین ما طلبه ها 

متأسفانه، گاهی برخی از مسائل را در نظر می گیریم و از برخی دیگر می گذریم.   
را  آن ها  همه  ایشان  ولی  بود،  مطرح  مادی  بزرگ  منافع  که  می آمد  پیش  گاهی 
فدای یك کلمه می کردند. در کنار همه  ارزش های ایشان، نورانیت قلبشان هم از این 

مراقبت ها ناشی می شد.



36

مبلغ مخلص و خادم القرآن حجت االسالم والمسلمین دکترحاج سید جواد مظلومی) طاب ثراه(
در نگاه فرهیختگان و همکاران

حجت االسالم و المسمین دکتر مظلومی در دهه شصت وارد حوزه شدند؛ از همان 
ابتدای ورود در سیمای ایشان فرهیختگی و نبوغ  فوق العاده ای به چشم می خورد. هنوز 
دو سال از ورودشان به حوزه نگذشته بود که در مدرسه امام صادق )علیه السالم( مسئول 
پذیرش همین مدرسه شدند. در سال سوم بود که معاونت مدرسه را که در واقع مدیریت 
بود و در بخش های عمده مدرسه نقش تعیین کننده ای داشت را بر عهده گرفت. در همان 

سال استاد مدرسه شدند؛ آن هم استاد منطق.
اساتید، همگی ایشان را بسیار تحسین می کردند و به آینده او امیدوار بودند؛ الحمدلله 
در کنار توانمندی ها و فهم و استعداد، از ایمانی سرشار و تقوایی قابل تحسین برخوردار 
بودند؛ به معنای واقعی متعبد بودند؛ ملتزم بودند؛ حتی در این سال های اخیر که یکی 
دو تا برخورد با ایشان داشتم، وقتی همدیگر را می دیدیم سؤال هایی که مطرح می شد، 
گویای تقیدشان به احکام شرعی بود؛ قبل از این کسالت اخیرشان به من فرمودند در 
فالن صحبت شما عدد 40 را بیان کردید، سند این کجاست؟ یعنی اینقدر مقید بود که 

حرف ها مستند باشد.
عالوه بر این ویژگی های بزرگ یعنی استعداد، توانمندی های فکری و ایمان و تقوای 
برای  پیش بینی هایی که  بودند؛  اندیش  بودند، خیلی هم دور  برخوردار   آن  از  درونی که 
کارها می کردند، برنامه ریزی های بلندمدتی که داشتند، در مجموعه  ما و در بین دوستان 

سید بی ادعا
حجت السالم والمسلمین  حیدر علی ایوبی  1

       1- امام جمعه موقت نجف آباد و استاد جامعه االمام المنتظر)عج(
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و همکارانشان سرآمد بود.
بود؛  کرده  انقالب  و  اسالم  و  روحانیت  و  وقف حوزه  وجود  تمام  با  را  ایشان خودش 
حقیقتًا والیی بود، از همان اوایلی که ما با ایشان آشنا شدیم ارادت ویژه ای نسبت به امام 
راحل )ره( داشتند که آن موقع در قید حیات بودند و بعد هم عالقه و ارادت عمیق واقعی 

به مقام معظم رهبری داشتند. 
بدون اینکه ادعایی داشته باشند سر تا پا تواضع بودند؛ اخالصشان در کارها بدون 
اینکه بخواهند نام و اسم و رسمی از خود مطرح کنند، بی نظیر بود. همواره پر تالش 
و جدی بودند. در دهه شصت در معاونت آموزش حوزه فعال بودند که یکی از بهترین 
دوره هایی بود که مدرسه امام صادق )علیه الّسالم( به خود دید، حتی بعدها زبانزد بود 
که این مدرسه به خاطر حضور فعال، مخلصانه و متواضعانه آقای مظلومی شناخته شده 

است.
اینکه  دوستانی که در آن مدرسه و در آن مقطع به تحصیل مشغول بودند، در عین 
از ایشان حساب می بردند، خیلی به ایشان ارادت داشتند. همکاری های صمیمانه ای 
با ایشان داشتند، نشان می داد تعامل و برخوردشان با زیرمجموعه  خیلی بامحبت  که 
و صمیمانه بود؛ به حق می توان گفت، برای نظام مقدس جمهوری اسالمی به ویژه در 

عرصه های حوزه و روحانیت، یک نیروی بسیار کارآمد و قابل اعتماد بود.
بعدها هم که در بخش های دیگر حضور پیدا کرده بودند از زبان آن عزیزانی که با ایشان 
همکاری می کردند خوشنامی و توفیقات بلند ایشان را می شنیدیم. تالششان این بود که 
از کار کم نگذارند و در حد توان به بهترین نحو، کار انجام می دادند. در واقع با استعداد و 
توانمندی بسیار خوبی که داشتند، هر کاری را که قبول می کردند به خوبی از عهده آن بر 

می آمدند و آن کار را به طور کامل به انجام می رساندند.
یکی از ویژگی های دیگر ایشان شجاعتشان بود که دست به کارهای بزرگ می زدند؛ 
خیلی امید داشت؛ خیلی دل و جرأت داشت، اقدامات بلندی را طراحی و پیش بینی 
می کرد. تا کار وجود داشت، روحیه همکاری و کار تشکیالتی و مدیریتی او هم بسیار قوی 

بود و می توانست جمع خوبی را ساماندهی کند و پروژه  های بزرگ را اجرایی نماید.
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در  بود؛  زیاد  بسیار  نوآوری هایشان  و  بودند  خالق  و  مبتکر  خیلی  ایشان  الحمدلله 
بخش های دیگری که بعدها حضور پیدا کرده بودند، این ویژگی برجسته ایشان بروز و 

ظهور پیدا کرده بود.
همچنین از دیگر ویژگی های برجسته جناب آقای مظلومی، صبوری ایشان بود؛ در 
این کسالت  اخیر خیلی مقاومت کردند و صبور بودند؛ هیچ اظهار ناراحتی نمی کردند؛ 

همواره شاکر خدا بودند.
می کردند،  پیدا  حضور  که  عرصه هایی  همه  در  بود؛  اینطور  هم  عمرشان  طول  در 
صبوریشان، استواریشان و استقامتشان در کار، انسان را به یاد این آیه شریفه سوره مبارکه 
ُه ُثَمّ  َنا الَلّ ِذیَن َقاُلوا َرُبّ فصلت می انداخت که در معاونت آموزش حوزه فعال بودند )ِإَنّ اَلّ

ِتي ُکْنُتْم ُتوَعُدوَن( 1 ِة اَلّ ْبِشُروا ِباْلَجَنّ
َ
اَلّ َتَخاُفوا َواَل َتْحَزُنوا َوأ

َ
ُل َعَلْیِهُم اْلَماَلِئَکُة أ اْسَتَقاُموا َتَتَنَزّ

یکی از ویژگی های خوب دکتر مظلومی ظرفیت باالی ایشان بود، گنجایش سختی ها را 
داشت؛ تحملش باال بود. با اینکه گاهی فکر و نظرشان مخالف دیگران بود، راحت تعامل 
می کرد. برخوردهای صمیمانه، در عین حال منطقی و عالمانه، موجب می شد که همه 
بتوانند با ایشان به خوبی همکاری کنند. با همه تعامل داشت، مالیم برخورد می کرد، 
سعه صدر و ظرفیت باالیی داشت، اما هیچ وقت از اصول دست نمی کشید؛ ارزش های 
دینی را هیچ جا فدا نمی کرد و این ویژگی ها موجب شده بود که بتواند کارآمد و موفق 

عمل کند.
در کنار این خوبی ها آقای مظلومی به معنای واقعی کلمه باتقوا بود، اهل معنویت بود، 
بدون هیچ گونه بروز و ظهور یا تظاهری، از درون معنوی بود؛ تقوا را در خودش پیاده کرده 
بود و به حق، خودساخته بود. به خود اجازه نمی داد ذره ای گناه یا خالفی را به عمد انجام 

دهد.
در کنار این ها زهدش، اعراضش از دنیا نمایان بود. گاهی فرصت های پست و مقام 
و کسب مال و ثروت برایش ایجاد می شد، اما به همه این ها بی اعتنا بود، زاهد به معنای 
واقعی بود؛ بی توجه به مال و منال و شهرت و ثروت و موقعیت های دنیا بود و فقط دلش 

       1-   سوره فصلت، آیه 30
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مسل لعقتلکارلکند.
متقینل عمیرعل ؤمنینلدرل طبهله ام،ل طبهل آلال کهل تعابیریل عزل بخشلهایلاظی سل
دعشتندلرعلهرلکسلبالجنابلآلایلمظ لمسلعنسلـلرفالتلدعشت،للشاهدلبلدلـلمسلدید.ل
لَلل ـَ ْاَ اِلِهُم«ل1،لبهلکارلکملهیچلـلتلبسندهلن سلکردلـلرضایتلن سلدعد،ل»

َ
»َیْرَضْلَنلِمْنلأ

لدرلاینلحاللبالکیفیتل لدلرعلهیچل لپرلحجمـل ـعنـل لفرع َیْسَتْكِثُرـَنلعْلَكِثیَر«2ل،لکارهایلزیادـل
ِهُ لَن«3،له لعرهل لدلرعلبهلکلتاهسلدرلعنجامل ْنُفِسِهْملُمَتّ

َ
ـلتلبهلحسابلن سلآـرد؛ل»َفُهْملِل

ْاَ اِلِهْملُمْشِفُقلَن«4.لبهلفرملدهل
َ
لِمْنلأ ـَ ـظیفهلمتهملمسلدید،لدغدغهلدعشت،لنگرعنلبلد؛ل»

ًةلِفيلِدیٍن«5؛لدرلدینلنیرـمندلبلد،ل َكلَتَریلَلُهلُلَلّ َنّ
َ
َحِدِهْملأ

َ
آلالعمیرعل ؤمنینل»َفِ ْنلَاَوَمةلأ

تلعن ندلبلد،لبهلمباحثلدینسل ی سلپایبندلبلدلـلللیلا للمسلکرد؛لدـرلعندیشلبلد،لدرل
لِإیَ انًالِفيلَیِقیٍن«ل،لبهلمعنایل ـَ اینلحاللمویملـلبالط أنینه،لعدبلـلـلارلبر لردلمسلکرد؛ل»
ِحْرصًال ل ـَ « دعشتل یقینل ـل عی انل رعهلشهدعل رهبری،ل عنقوب،ل دینس،ل عرزشلهایل بهل ـعلعسل
لِاْ  ًالِفيلِحْ مل«6ل،له لعرهلدرلپسلعینلبلدلکهلدعنشلعفزعیسلکند،لبرلمع لماتلـل ـَ ِفيلِاْ مل
تلعن ندیلهایل لدشلبیفزعیدلـلدرلارصهلهایلمخت فسلحضلرلپیدعلکند؛لدرلاینلحالسل

لمقاـملبلد. کهلآگاهلبلد،لعمالح یم،لبردبار،لصبلرـل
آلایلمظ لمسل ی سللانلنلمندلبلد.لبهلضلعبطلم تزملبلدلـلعینلبرجستگسلهالدرله هل
بخشلهایلزندگسلعیشانلدیدهلمسلشد؛لعزلیکلنظاملفكریلمنسجم،لمنطقس،له اهنگلـل

رعهبردیلبر لردعرلبلد.
ـعزلکرد؛ل ی سلزـدلبهلجلعرل بهلنظرله هلکسانسلکهلعیشانلرعلمسلشنا تندل ی سلزـدلپر
عـلیایل دعلرعهلیافت؛لعمیدلکهل دعـندلمتعاللبهللطفلـلکرمل لدلبهلعیشانلانایتلکندلـل

لمغفرتلعلهسللرعرلگیرد. مش لللرح تـل
رح تلـلدرـدل دعلبرلعینلابدلصالحلـلاالملفرهیختهلـلمجاهدلعنقوبسلـلـلیت دعرل

بسلرغبتلبهلدنیالـلپرلتوشلـلکلشا.

لللللللل1-للللنهجلعلبوغه،ل طبهل193
لللللللل2ل-لله ان
لللللللل3ل-للله ان
لللللللل4ل-لله ان
لللللللل5ل-له ان
لللللللل6ل-له انل
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              گویند ُمرد! نیست مرا باور              هرگز نمیرد آنکه همه جان بود
ودیعه ای  اولین  فرمودند:  بیان  ماندگار  عبارت  )علیه الّسالم( یک  امیرمؤمنان علی 
که از من باز پس می گیری »عمر« من است ؛ ما آبرویمان را دوست داریم و می خواهیم 
ت زندگی کنیم؛ دوست داریم که منت کسی را نکشیم، دوست داریم که دستمان  با عَزّ
به سمت کسی دراز نشود؛ نبودن این ها از نظر روحی ضربه است، ولی از همه این ها 
مهمتر عمر انسان است؛ اولین کریمه و ودیعه، یعنی ارزشمندترین گوهری که انسان 

دارد جانش است؛ هستی اوست.
 انسان در دوران زندگی شاید بتواند ارزش ها را حفظ کند، یعنی شخصیتش، کرامت 
از  را محفوظ دارد، ولی پیش  باعزت نفس  و زندگی  و منزلت اجتماعی اش  اجتماعی  

همه اینها، اولین موجودی ارزشمند همان عمر است که خدا آن را از ما می گیرد.
بودیم،  طلبه  دو  هر  اینکه  و  بودن  همشهری  دلیل  به  مظلومی  دکتر  مرحوم  با  من 
که  کرد  زندگی  شرافتمندانه  و  منطقی  خوب،  قدری  به  ایشان  بودم.  آشنا  نزدیک  از 
ت، آبرو، حرمت، منزلت اجتماعی، دانش، حضورش در جبهه، هیچ کدام خدشه ای  عَزّ
یک  پایان  و  ایشان  زندگی  پایان  َخْیرًا«2  اُموِرنا  َعواِقَب  اْجَعْل  »الّلُهَمّ  تعبیر  و  نخوردند 
کارنامه درخشان از عمرشان بود. در اقتدا به موالی خود، امیرمؤمنان، علی بن ابی طالب، 
زندگی او همواره منشأ خدمت، اثر، فکر، اندیشه و مدیریت بود؛ هیچ کدام از این ها کم 

طلبه خستگی ناپذیر
آیت الله علی خاتمی  1

       1 - نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان
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لا ک سلـلع کولس ق ـل

للللللل1ل-لنهجلعلبوغه،لنامهل47

ـلکسریلندعشت.ل
ـالدتلعیشانلدرلزنجان،لدرلیکل انلعدهلمتشخصلمتدینلعتفاقلعفتاد.لپدرلبزرگلعرشانل
یژگسلهال لعزله انلدـرعنلدبیرقتانلهمـل دبیرلبلدند.لدرلیکل انلعدهلفرهنگسلبزرگلشدندـل
ل ـلبرجستگسلشخصیتلعیشانلمع لملبلد.لحسنلدلدعدگسلبهلعهللبیتل)ا یهملعلّسوم(ـل

ـعردلحلزهلا  یهللملشلند. اولهلمندیلبهلق کلرـحانیت،لقببلشدل
منلبالدـلقهلنفرلعزلدـقتانلهملحجرهلعیلعیشانلدرلحلزهلا  یهلعماملصادقل)ا یهلعلّسوم(ل
یژگسلهایلیکلط بهل ـل لم،لمأنلسلبلدم،لبعضسلعزلآنهالعزلعللعملهستند،ل صلصیاتلبارزـل

ملفق،ل لشلعقتعدعد،لمتعینلـلعهللا للـل دمتلرعلدرلملردلعیشانلشنیدم.
ـعلعسلک  هلط بهل آنچهلکهلدرلدـرهلزندگسلعیشانلبرجستهلبلد،لعینلبلدلکهلعـلبهلمعنایل
لعنسشلبالعهللبیتل)ا یهملعلّسوم(ل بلد؛لیعنسل لبلدرسلمسل لعند،ل لبلرفتارلمسلکردـل
زبانزدله هلدـقتانشلبلد؛لدلدعدهلعهللبیت)ا یهملعلّسوم(لبلد،لعگرلبگلییملکهلااشقل
بلدلمبالغهلنکردیم؛لیعنسلمهرلفلقلعلعادهلـلعرعدتلبسلحدیلنسبتلبهلعهللبیتل)ا یهمل
علّسوم(دعشت.لچهلدرلمجالسلجشنلـلچهلدرلمجالسلازعلآنلرعبطهلمعنلیلـلدلسل لدل
رعلحفظلمسلکردلـلحتسلدرلعیاملـالدتلهملعزلشلق،للطرهلعشکسلعزلگلشهلچش انشانل

جاریلمسلشد.
هلش ندی،ل دماتل ـل عبتکارل بال نلر،ل کامپیلتریل مؤقسهل درل حضلرشانل دـرهل درل

شایانسلرعلدرلزمینهلکتبلحدیثس،لکتبلفقهس،لتاریخلعقوم،لعنبیاءلـلعئ هلعرعئهلن لد.
ـعلعًالبهلکارشلاولهلمندلبلد،لفلقلعلعادهل یژگسلهایلبرجستهلعیشانلعینلبلدلکهل یکسلعزـل
ـلتلمسلگذعشت؛لقاللهایلطلالنسلعزلنزدیکلدرلبعثهلمقاملمعظملرهبریلدرلحجلیالدرل
ا رهلمسلدیدیم،لباله هلتلعنلـلباله هللدرتلفعالیتلمسلکرد.لمدیریتلچش گیرلعیشان،ل
بهلعاترعفله کارعنشانلدرلبعثه،لعـلرعلبهلیکلفردل ستگسلناپذیرلتبدیللکردهلبلد.لدرلاینل

قختسلکارلعهللمدعرعلبلد،لبالـجلدلجدیت،لبدلع وقلنبلد.
کهل مسلشدل بااثل عینل عمرکم«1،ل نظمل فسل »عـصیکمل دعشت،ل نظمل اصسل کارهال درل
کارهایشلبابرکتلباشد،لبازدهسلبیشتریلدعشتهلباشد؛لعیشانلنسبتلبهله هلعحترعملـل
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تکریم داشت و در انجام وظیفه خود و ارائه خدمت به دیگران کوتاهی نمی کرد.
نکته مثبت دیگر، تسلط ایشان به چند زبان بود؛ چون ارادت داشتیم و همشهری 
بودیم، از فعالیت های بین المللی و تبلیغی ایشان خبر داشتیم. هر جا هم که می رفتند 
مسلمان های آن منطقه دلبسته ایشان می شدند و جدایی ایشان برایشان سخت بود و 
گاهی مجددًا ایشان را مطالبه می کردند. اقناعی صحبت کردن و جذب کردن افراد به 
ارزش ها و دین، هنر و مهارت خاصی می خواهد که ایشان از این هنر برخوردار بود و در 
سفرهای حج، این مسأله، کاماًل مشهود بود. ایشان در قسمت معاونت فرهنگی امور 
ایشان  رفتار  که همه مجذوب  رفتار می کردند  گونه ای  به  بین الملل  امور  یا  روحانیان، 

می شدند.
حافظه خوبی داشتند و با وجود اینکه برخی روحانیون کمتر به بعثه مراجعه می کردند، 
منظم،  مدیریت  سبک  هستند.  آشنا  همدیگر  با  مدت ها  گویا  می شناخت؛  را  آنها  اما 

دقیق، قاطع و توأم با محبتی داشت.
ْحَمَة  الَرّ َقْلَبَك  ْشِعْر 

َ
أ »َو  می نویسد:  اشتر  مالک  به  علی )علیه الّسالم(  مؤمنان  امیر 

ِة«1،دلت را کانون محبت مردم قرار بده، جمعی از کارگزاران که برای خدمت به  ِعَیّ ِللَرّ
حجاج به حج می آمدند و علمای بزرگوار و روحانیون حج، ایشان را نمود روشن احترام، 

محبت و عاطفه می دیدند.
ارادتشان  و  عشق  تعبدشان،  داشت؛  هم  شیرین  اخالقی  خصوصیات  سری  یک 
نهایت  در  و  مستحبات  و  واجبات  انجام  در  دقتشان  و  الّسالم(  بیت  )علیهم  اهل  به 
والیتمداری توأم با معرفت و تواضع، از جمله فضائل اخالقی مرحوم مظلومی به شمار 

می رفت. 
ولی  جایگاه  و  شأن  و  رهبری  معظم  مقام  المسلمین  امام  و  امام )ره(  حضرت  برای 
فقیه، احترام ویژه ای قائل بود؛ به همین خاطر است که صادقانه می توانیم ادعا کنیم 

ا اَل َنْعَلُم ِمْنُه ِإاَلّ َخْیًرا. ُهَمّ ِإَنّ که ٱلَلّٰ
ما هر چه از ایشان دیدیم صفا، صداقت، حسن مدیریت، اخالق مداری و شوق خدمت، 

           1 -  نامه  53  به مالک اشتر در نهج البالغه
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والیتمداری و عشق به اهل بیت )علیهم السالم( عصمت و طهارت بود.
       از مرگ ناگهانی ات ای مرد نازنین 

                                                                         بیگانه سوخت تا چه رسد آشنای تو
حقیقتًا مردم والیتمدار زنجان، عنصری ارزشمند و گوهری گرانبها را از دست دادند. 

امیدواریم راه ایشان پر رهرو باشد. 



ابوبصیر گوید امام باقر )علیه الّسالم( فرمود: چون وفات رسول خدا )صلی الله علیه و آله 
 وسّلم(  فرارسید، جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و گفت: یا رسول الّله! دوست داری به 
دنیا بازگردی ؟ فرمود: نه! من رسالت و پیام پروردگار خویش را ابالغ کرده ام و تکلیف 
دنیا  به  داری  دوست  رسول الّله!  یا  گفت:  جبرئیل  دوباره  رسانده ام.  انجام  به  را  خود 

بازگردی ؟ فرمود: نه! بلکه مشتاق رسیدن به رفیق اعلی هستم.2 
نهادهای  به  انقالبی،  و  متدین  جوانان  از  تعدادی  اسالمی،  انقالب  پیروزی  با 
انقالبی- مذهبی روی آوردند. در این میان، حوزه های علمیه، به استقبال جوانانی رفت 
که علی رغم امکان تحصیل در رشته های برتر دانشگاهی، به دریافت آموزه های دینی و 

تحصیل در حجره های نمور، ولی سرشار از معنویت، مشتاق بودند.
سید جواد مظلومی، دانش آموز برتر استان زنجان در رشته ریاضی و فیزیک، در میانه  
مسیر  ناگهان  مهندسی،  رشته  انتخاب  در  استان  دبیران  و  مدیران  تردیدهای  و  بحث 
دیگری را برگزید و در سال 1362، به سادگی راهی حوزه  علمیه اصفهان شد. وی چند 
ماهی در مدرسه صدر اصفهان به تحصیل پرداخت، اما در حوزه ی علمیه قم، جذبه ای 

دیگر یافت.
امام صادق )علیه الّسالم( شد و به سرعت  اواخر همان سال، وارد مدرسه  علمیه  در 

رفیـق اعلـی
جناب آقای اکبر ثقفیان  1

       1 - همشهری و هم مدرسه  دکتر مظلومی - قائم مقام مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه
       2 - أمالی شیخ مفید، ترجمه استاد ولی، ج 1، ص 65
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در میان اساتید و مدیران مدرسه درخشید. هوش سرشار و ذهن کم نظیر وی، مدیران 
مدرسه را قانع کرد که »سید جواد« می تواند درسی را که امروز فرا می گیرد، فردا به خوبی 
به دیگران آموزش بدهد؛ این شد که از سال دوم تحصیل در مدرسه، به یکی از مدرسان 
برگزاری  مدرسه،  این  آموزشی  شیوه های  از  یکی  یافت.  شهرت  خوش بیان،  و  مسلط 
امتحانات هفتگی بود و طالب موظف بودند در پایان هر هفته از مجموعه دروسی که 
شرکت کرده اند، آزمون بدهند، اما سید جواد جوان، چنان هوش و استعدادی داشت 
که طراح سؤاالتی شد که خود در آن دروس شرکت می کرد؛ این امر سال ها حتی برای 

نزدیکترین دوستانش نیز هویدا نبود. 
به  را  و منطق  ادبیات عرب  و  به دقت فراگرفت  را  سید جوان، مقدمات علوم دینی 
عنوان دو رکن تحصیل معارف دینی، وجهه همت خود قرار داد و در کنار دروس معمول 
حوزه، به فراگیری دروسی که کمتر مورد توجه بود )همچون شرح نظام و شرح شمسیه( 

نیز پرداخت.
اما توانایی حجت االسالم سید جواد مظلومی که اکنون به دست مبارک حضرت امام 
خمینی )ره( ملبس به لباس روحانیت شده است، بیش از این بود. پس از سه چهار سال 
تحصیل در مدرسه، سمت معاونت آموزشی مدرسه را بر عهده گرفت تا ُبعد دیگری از 
توانایی اش در حوزه مدیریت آموزشی آشکار شود. شیوه تربیت طالب در دوران مدیریت 
وی، متحول شد و تا اواخر سال 1368، قریب به بیش از 250 نفر از طالب جوان در 
مدرسه علمیه امام صادق )علیه الّسالم( با روش آموزشی ایشان سطوح مقدماتی علوم 

دینی را فراگرفتند.
کار اجرایی معاونت آموزشی، او را از ادامه تحصیل بازنداشت و ضمن اتمام دروس 
فقه و اصول، به فلسفه و تفسیر و کسب فیض از حضرات آیات  جوادی آملی و حسن زاده 
و  در دروس هیئت  نیز مشتاقانه  تعطیلی  روزهای  در  و حتی  نیز همت گماشت  آملی 

نجوم حضرت آیت الله حسن زاده آملی حاضر شد.
با پایان فعالیت در مدرسه علمیه امام صادق )علیه الّسالم( و آغاز تحصیل در خارج 
فقه و اصول حضرات آیات وحید خراسانی و میرزا جواد تبریزی ذهن ریاضی و پرجنب 
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و جوش، ایشان را به علوم رایانه ای کشاند و از اواخر سال 1369 همکاری وی با مرکز 
تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی آغاز گردید. 

با آغاز همکاری در بخش علوم عقلی این مرکز، به سرعت توانایی و استعداد شگرف 
ایشان بر همگان آشکار شد و با کوله باری از آموخته های دانش ریاضی و علوم دینی، 
روشی نوین و علمی در »اطالع رسانی« از منابع اسالمی را بنیاد نهاد. شیوه های جدید 
متون  احادیث،  از  و مفهومی  تولید معجم های موضوعی  و  متن  پردازش  نمایه سازی، 
فقهی و منابع اسالمی در قالب نرم افزارهای علوم اسالمی از یادگارهای ایشان است. 
بسیاری از نرم افزارهای این مرکز، بر ساختاری استوار است که آن مرحوم ساخته بودند.

 با قبول مسئولیت معاونت تحقیقات این مرکز، برگی دیگر بر سوابق اجرایی ایشان 
افزوده شد. ایشان در سال 1380، به سبب تالش در تولید نرم افزارهای اسالمی، به 
سمت خادم القرآن الکریم مفتخر شد. گویا این آغاز راه بود و او هنوز در پی گمشده اش 
فرهنگ  تبلیغ  برای  بهانه ای  را  گرانسنگ  نرم افزارهای  تهیه  وی  که  چرا  می گشت، 
البیت)علیهم السالم(   تبلیغ معارف دینی و عرضه معارف اهل  و  اسالمی می دانست 
دست  به  می بایست  نرم افزارها  این  بود.  ایشان  برای  بزرگتری  هدف  مسلمانان  به 
مظلومی،  جواد  سید  المسلمین  و  حجت االسالم  که  شد  این  و  می رسید  مخاطبانش 
برای تبلیغ معارف دینی و عرضه معارف اهل البیت )علیهم السالم( راهی کشورهای 
مسلمان شد؛ از کشورهای حاشیه خلیج فارس، آسیای غربی، آفریقای جنوبی گرفته 

تا چین.
در کنار همه این تالش های خالصانه، کرسی تحصیل و تدریس را هرگز رها نکرد و 
با اخذ دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته فلسفه، به تحصیل در دوره دکتری فلسفه 
تطبیقی پرداخت. مدتی نیز عضو شورای بررسی کتب سازمان مطالعه و تدوین کتب 
عالی  شورای  تشکیل  اول  دوره  در  همچنین  بود،  )سمت(  دانشگاه ها  انسانی  علوم 

فضای مجازی، با حکم مقام معظم رهبری   به عضویت این شورا درآمد. 
سال ها  و  بود،  حق  به  خلق  از  سفری  علمیه،  حوزه  به  نخستین  مهاجرت  آن  اگر 
بود،  ساخته  دانشمند  و  فاضل  روحانی  یک  وی  از  معنوی،  تهجد  و  علمی  ممارست 
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اکنون می بایست برای سفر سوم و »سفر من الحق الی الخلق بالحق« آماده می شد. 
با آشنایی با حجاج ایرانی مقیم خارج از کشور و تشرف های متعدد به سرزمین وحی، 
فصلی جدید از زندگی پربرکت حجت االسالم والمسلمین حاج سید جواد مظلومی آغاز 
با بعثه معظم معظم رهبری و تصدی معاونت  با همکاری پژوهشی  این آشنایی  و  شد 

فرهنگی و سپس معاونت بین الملل بعثه معظم له، به پایان رسید.
جواد  سید  حاج  دکتر  المسلمین  و  حجت االسالم  اکنون  که  جوان  جواد  سید  اما 
مظلومی است، همه اینها بود و بلکه فراتر از اینها بود. ذکاوت، دّقت، خویشتن داری، 
فضل علمی، روی گشاده و جز آن، از ویژگی های وی بود، ولی آنچه ایشان را از دیگران 
متمایز می ساخت، امر دیگری بود، چرا که وی در دنیای دیگری بود! نبوغ فوق العاده 
و ذهن خارق العاده ایشان در کنار خرد و دانش فراگیر، فهمی عمیق و دقیق برای وی 
به ودیعت نهاده بود. این خصلت سبب شده بود در اغلب مسائل، نگاهی هوشمندانه 
و تیزبینانه داشته باشد و نتایج پنهان برخی امور را به خوبی دریابد. چه بسیار کسانی 
که سخنانی می گویند و کارهایی می کنند که از عواقب پنهان آنها اطالعی ندارند. البته 
اینکه  از  و  بود  و جان وی گذاشته  روح  بر  اثر وضعی  و ژرف اندیشی،  باریک  بینی  این 
ایشان  چهره  در  رنجوری  این  اما  می کشید،  رنج  شدت  به  نمی شود،  شنیده  پیامدها 

نمایان نبود.
 چند سال پیش وقتی به مناسبت رفاقت چند ساله، خاطره ای شیرین را با هم مرور 
می کردیم که سبب  شادی خاطر و خوشحالی ایشان بود، فرمودند: فالنی! سال هاست 
که این چنین نخندیده ام! شاید همین حالت، مطابق بر روایت علوی است که حضرت 
چهره«.  در  را  شادي اش  و  دارد  دل  به  را  اندوهش  »مؤمن  فرمود:  مؤمن  وصف  در 
شادرویی به تنهایی هیچ ویژگی خاصی برای مومن نیست، همچنان که دل اندوهی نیز 
نشانه برتری برای پرهیزگاران نخواهد بود، ولی این دو در کنار هم، نشان از فهم عمیق 

از این روزگار و بلکه تاریخ است.
که  بود،  فراگرفته  را  بدنشان  سراسر  چنان  درد  ایشان،  ابتالی  پایانی  روزهای  در 
بود و  آرام بخش ها و مسکن ها، سودی نداشتند. غذا خوردن بسیار دشوار شده  دیگر 
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به سختی چند جرعه آب می نوشید، اما مشتاقانه به زمزمه زیارت عاشورا مشغول بود و 
روی تخت بیمارستان، با دیدگانی پر آب و چشمانی پر اشک، دست بر سینه بر حضرت 

اباعبدالله )علیه الّسالم( عرض ارادت می نمود.
نیمه  با  مصادف   1399 ماه  بهمن  دهم  جمعه  روز   22:30 ساعت  در  سرانجام 
بدنش در  بهمن،  دوازدهم  در غروب  و  پیوست  اعلی  ملکوت  به  جمادی الثانی 1442 
و »روح و جسمش« آسمانی  آرام گرفت  کنار حرم حضرت معصومه )سالم الله علیهم( 

شد.
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و  ماجراست  پر  و  متفاوت  جدید،  مرحله ای  به  ورود  و  طلبگی  نخستین  سال های 
خاطراتی را رقم می زند که مرور آنها، نه تنها شیرین که بسیار سازنده و عبرت آموز است.

ضمیر نورانی و قلب پرشور و صفای دوران جوانی، آنگاه که با عشق تحصیل معارف 
الهی گره خورد، چنان شیفتگی و نشاطی را به بار می آورد که همه جاذبه ها و امکانات را 

پشت سر می گذارد و تنهایی و گوشه نشینی در مدرسه را آسان می کند.
در آغاز دهه شصت بودیم و چندی از پیروزی انقالب اسالمی نگذشته بود و نبرد و 
دفاع مقدس هشت ساله نیز تازه آغاز شده است که همزمان شد با ورود به حوزه پربرکت 
قم که هم به جهاد می خواند و هم به اجتهاد. هر یک از این ویژگی ها توفیقی است، ورای 
از حد تصّور و شکر و سپاس به درگاه خداوند؛ اما اگر در کنار همه این نعمت ها، توفیق 

همراهی با دوستی همدل و هم  راز نیز حاصل آید، چه بسا نعمت را بر انسان تمام کند.
برادر عزیز، باصفا و بسیار مهربان، مرحوم حجت االسالم دکتر سید جواد مظلومی از 
شمار همان همراهانی است که همراهی و هم بحثی و نعمت دوستی طوالنی با او بیرون 
از حد سپاس به درگاه خداوند سبحان است. این دوستی از هجده سالگی تا پایان عمر 

پر برکت او همچنان ادامه داشت.
چهره کم سن و سال سید جواد عزیز در بدو ورود به قم که بیشتر به نوجوانی می ماند، 
شاید مانعی برای شناخت دقیق و پی بردن به ویژگی های شخصیتی او بود و شاید کمتر 

عالـم عامـل
حجت السالم والمسلمین غالمعلی امین دین  1

       1 -  هم مدرسه  و هم حجره  
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کسی می توانست در چهره او، آینده ای پر بار را به تماشا بنشیند.
نخستین موردی که در برخوردهای درسی با ایشان مشاهده کردم، دقت در مباحث 
علمی، تیز هوشی و قدرت فراگیری  فراوان بود که یکی از مؤثرترین عوامل جذب و ایجاد 
عالقه نسبت به ایشان در آن دوران است. از همان ماه های ابتدایی تحصیل، روشن بود 
که این ذهن صاف و استعداد فراوان و ضریب هوشی باال، در حال پروردن شخصیتی 
است که به هر مرحله از مراحل تبلیغ دین، گام نهد، توفیقی فراتر از عادی خواهد یافت. 
این استعداد خدادادی چنان بود که از دومین سال تحصیل در مدرسه مبارک امام صادق 
)علیه الّسالم(، از سوی مدیریت محترم )که چهره ای ناشناخته در عرضه تربیت علمی و 

اخالقی جوانان پر شور این مسیر نورانی بود( کشف شد.
نمونه دیگری از این استعداد سرشار در این خاطره مشهود است، به خوبی به یاد دارم 
که در غیاب او گاه در درس اشکالی از جانب او وارد می شد و زمانی که به استاد منتقل 
می شد، پاسخ این بود که اگر آقای مظلومی اشکال کرده اند، اشکال وارد است! ویژگی 
دیگری که در آن دوران، مشهود بود، تالش و پشتکار و تحمل سختی  هاست. حضور و 

تحصیل در مدرسه  ای که مثل دیگر مدارس آن زمان، فاقد امکانات رفاهی بود.
حال،  این  با  تعطیل،  ایام  به  رسد  چه  بود،  فرسا  طاقت  گاه  و  سخت  تحصیل،  ایام 
تابستان ها نیز ایشان در مدرسه می ماند و با وجود دمای نزدیک به 50 درجه سانتیگراد 
به تحصیل ادامه می داد و همین امر، بارها ایشان را با مشکل روبرو می کرد و حساسیت 
نسبت به دمای باال و عدم امکانات سرمایشی، او را بی قرار و بیمار می کرد و گاه می شد 
که با اصرار فراوان، رضایتش را برای ترک کوتاه مدت قم جلب می کردیم و آنها که آن 
آگاه  زنجان،  و  و مطبوع مناطقی چون هیدج  از هوای معتدل  و  باشند  را دیده  دوران 

باشند می دانند که بازگشت سریع او به قم، چه پشتوانه و همتی را می طلبید.
ویژگی دیگر ایشان، توفیق پوشیدن لباس مقدس روحانیت، در همان اوان جوانی آن 
هم با دستان مبارک امام راحل است که سرآغاز دیگری برای تعهد در مسیر دین و تبلیغ 

و گسترش معارف بلند اسالم عزیز است.
امام راحل، به هنگام عمامه گذاری، چنین دعا کردند که: »خداوند شما را از علمای 
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عامل، قرار دهد«. آن محضر نورانی و آن فرصت کوتاه ملکوتی، چنان بی تاب و بی قرارش 
کرد که تا مدت طوالنی برای آرام کردنش، تالش کردیم.

همراهی او  در جبهه در آن دوران نیز از دیگر خاطراتی است که این حضور را شیرین تر 
و خاطره انگیزتر کرد. پس از ورود به مناطق شمال غرب کشور در دوران دفاع مقدس، اگر 
چه از هم جدا شدیم، اما گاهی به دیدار ایشان می رفتم، او را در حلقه رزمندگان پرشور و 
نوجوان، چون شمعی میان پروانگان می یافتم که گویی از نورانّیت علمی و اخالقی اش، 

سرمست بودند.
آخرین همراهی درسی ما با هم در درس فقه حضرت آیت الله العظمی میرزا جواد 
تبریزی بود که به انتها نرسید و از آن پس، تمام وقت خود را به حرکت بزرگی پرداخت که 
در مرکز تحقیقات رایانه ای آغاز کرده بودند. در پی آن و همراه با آن وقت خود را به خدمت 
و  توفیق دیدار  آن پس،  از  و  دادند  الله( اختصاص  مقام معظم رهبری)حفظه  بعثه  در 

هم نشینی با ایشان، بیشتر در سفرهای حج حاصل می شد.
تماس های تلفنی ما با ایشان، تا چند روز پیش از رحلت، برقرار بود. نخستین دیدار 
ما به مدرسه امام صادق )علیه الّسالم( قم برمی گشت و اما واپسین و آخرینش در صحن 
باصفای مسجد الحرام در نیمه شبی نورانی به هنگام طواف خانه خدا بود که پس از 
پایان مناسک حج و در آستانه بازگشت به ایران، او را در لباس احرام و در حال طواف 
عمره مفرده دیدم که آخرین عمره و طواف ایشان بود. چنان در آن نیمه شب نورانی، 
غرق گفت وگو با صاحب خانه بود که مرا در کنار خویش نمی دید. این را از آن رو می گویم 
که محبت فراوانش، همواره و هر کجا با هم روبرو می شدیم، بیش از حد عادی، شامل 
یافتم،  او را در حال عمره مفرده  اما در آن شب و در طواف وداع وقتی  حالم می شد؛ 
مدت ها در کنارش، طواف کردم، اما تا آخر، متوجه حضور من نشد و گویی اتصال با 

آسمان، او را از توجه به خاک نشینان و زمینیان، غافل ساخته بود.
       این سخنان را باید کالم رهگذری دانست که از حاشیه و حریم منظره ای پر طراوت 
و با صفا به سرعت، گذر کرده و از آن همه زیبایی، اندکی را به خاطر سپرده است. اما 

همین خاطرات اندک، مهری بردل نهاده که بیرون نمی توان کرد، حتی به روزگاران.
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سال ۱۳۶2 گویی همین دیروز بود، در ایستگاه مسجد دوطفالن مسلم نیروگاه، در 
شهر قم از مینی بوس پیاده شدم و پس از طی یک راه نسبتًا طوالنی به انتهای خیابان 
رسیدم که  به یک کوچه تنگ ختم می شد. در نبش کوچه، مدرسه نسبتًا بزرگ و پرقدمت 

امام صادق )علیه الّسالم( قرار داشت. 
برای  دبیرستانی  تحصیالت  پایان  از  پس  که  بودند  زیاد  من  همچون  دیپلمه هایی 
ادامه تحصیل قصد ورود به حوزه علمیه امام صادق )علیه الّسالم( در محله نیروگاه قم 
را داشتند. آن روز جمعیت زیادی در مدرسه جمع شده و منتظر پذیرش بودند. به نظر 
می آمد که پذیرش چندان آسان نباشد. اغلب هر مدرسه شرایطی را برای پذیرش گذاشته 
بود و امتحان ورودی می گرفت. از امتحان دلهره نداشتم، زیرا کتاب های آقای عین صاد 
و شهید مطهری و مصباح یزدی را تا حدودی خوانده بودم. همه فکر می کردیم با توجه 
به فضای حاکم آن دوره، اغلب سؤاالت در همین محورها طراحی شود. مسیر مدرسه را 
با یک جوانی طی کردیم، اما در اثنای راه هیچ حرفی با یکدیگر نزده بودیم. فقط هنگام 

ورود به مدرسه از هدف یکدیگر مطلع شدیم. 
در آن زمان متولی مدرسه، آقای موسوی قافله باشی بود. مدرسه تحت اشراف آیت الله 
خلخالی و آیت الله منتظری اداره می شد و در حقیقت آقای موسوی قافله باشی مدیر 
مدرسه و نماینده آیت الله خلخالی بودند. جناب حجت االسالم ایوبی هم برای مدیریت 

سـید مدرسـه 
جناب آقای دکتر رسول اسماعیل زاده  ۱

       ۱ -  دوست هم کالسی - رئیس سابق مرکز ساماندهی ترجمه سازمان فرهنگ و ارتباطات
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مدرسه منصوب شده بودند. بین این دو بزرگوار گفت و گویی پیش آمده بود، اما در نهایت 
آقای ایوبی مدیر مدرسه شدند که البته در مقایسه با آقای قافله باشی به مراتب مدیریت 

بهتری را اعمال کردند. 
طالب حق نداشتند به غیر از درس های مدرسه در جای دیگر از جمله دانشگاه ثبت 
نام کنند. اگر کسی قصد شرکت در کنکور داشت، اساسًا پنهان کاری می کرد. فضای 
حاکم بر طالب، کمی فضای سیاسی خاص و نوعی محدودیت اجباری بود که سبب 
شده بود طالب، بسیار محتاط باشند و با یکدیگر زیاد رفاقت نکنند؛ یا حداقل در رفاقت 
خود محدود عمل کنند. طلبه ها از زندگی خود به یکدیگر چیزی نمی گفتند؛ به نوعی 
خودسانسوری حکیمانه! حاکم بود. در طول این مدت تشکیل گروه های رفاقتی عمدتًا 
ابتدائًا بر مبنای هم زبانی، هم والیتی و هم محلگی بود و به ندرت بر مبنای وضعیت  و 

تحصیلی و ارتباط کالمی و اهداف و نقش اجتماعی صورت می پذیرفت. 
مدتی گذشت؛ حاال با جوانی که در اولین روز پذیرش با وی هم مسیر شده بودم، 
رفیق و هم بحث شدم. او سید جواد مظلومی زنجانی نام داشت. گویا یک صدقه نیک، 
اگر سال ها  بودم که  با فردی آشنا شده  بود.  به یک رفاقت خالص رهنمون کرده  را  ما 
می جستم، آن را نمی یافتم. سید جواد در بین طالب به ویژه در میان گروه همزبانان ما 
که متشکل از حدودًا 30 طلبه بود، جایگاه ویژه ای داشت. او از جمله طلبه های ممتاز و 
کاماًل متشخص بود. همه او را می شناختند. شاید تنها طلبه ای که با تمامی طالب کم و 
بیش رفاقت داشت، آقای مظلومی بود. او خوش منظر، قد بلند، ولی الغر اندام و خنده رو 
بود، چشمانی درشت و زالل داشت و دارای جاذبه های معنوی بود. هر کس او را می دید 
سعی می کرد با او در ارتباط باشد و هم صحبت شود. لهجه شیرینی داشت و بر خالف 
ما فارسی را روان صحبت می کرد، ولی فارسی اش تحت تاثیر لهجه ترکی بسیار شیرین 
و دوست داشتنی شده بود. در ادای کلمات هم شیرینی فارسی را داشت و هم زیبایی 

ترکی را. هرچند در سالست و روانی هیچ مشکلی نبود، ولی ترک بودنش مشخص بود.
حال  عین  در  آمیز  محبت  نگاه های  نرم،  و  لطیف  زبان  مالیم،  رفتار  نیکو،  اخالق   
معصومانه و مظلومانه، ظاهر ساده و بیان مستحکم، شخصیت او را ممتاز و متفاوت کرده 
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بود. همیشه با وضو بود و در درس ها با وضو حاضر می شد. اغلب نعلین می پوشید و عبا 
بر دوش داشت و کاله بر سرش بود. مصداق کامل یک طلبه دینی چه در ظاهر و چه در 

باطن، چه در درس و چه در رفتار، کردار و گفتار بود.
 سید جواد مظلومی حقیقتًا متفاوت با دیگر چهره ها بود؛ چه در ُخلقیات و چه در 

َخلقیات متمایز بود. ویژگی هایی داشت که کمتر در سایر طالب دیده می شد.
 بنده چند درس را با ایشان هم مباحثه و هم کالس بودم. رفتار و کردار ایشان همیشه 
نظرها را به خود جلب و جذب می کرد. در اثنای درس نوع سؤال کردن و سخن گفتن و 
بحث کردنش بسیار لطیف و منحصر به فرد بود. موفقیت او در عرصه تحصیل و تحقیق 

کاماًل مشهود بود.
 اگر بخواهم آنچه در دوران تحصیل سه یا چهارساله  از ایشان دیدم، به تصویر بکشم، 
شاید از عهده اش برنیایم. این نکته، نه مبالغه است و نه غلو. این فضایل به عینه در مرئی 

نظر همه بود که به طور خالصه می توان به شرح زیر بیان داشت:
وضعيت ظاهری 

سید جواد وضع ظاهری مناسب، تمیز، آراسته، ولی بسیار ساده داشت. همیشه با 
وضو و مرتب بود. در بحث و درس منظم بود و مطالب را می نوشت. این خصیصه نیز از 
وضعیت ظاهری و آراستگی اش نشأت می گرفت. بارها از دست نوشته های او استفاده 
می کردیم و نکاتی را که استاد در کالس گفته بود و در ذهنمان نمانده بود را از نوشته های 
او می یافتیم و غوامض را حل می کردیم. او در بیرون از مدرسه نیز ظاهری بسیار ساده و 

متواضعانه داشت.
 استعداد و هوش سرشار

سید، استعداد و هوش سرشاری داشت. عالوه بر این که کلیات و مهمات و غوامض 
مطالب را به ذهنش می سپرد، به جزئیات بحث تسلط کافی و وافی داشت. در امتحانات 
پایان هفته و پایان ترم همیشه نمره اول از آن ایشان بود. در جلسات درس اغلب، ایشان 
از استاد سؤال می کرد و طالب دوست داشتند برای پیشرفت تحصیلی خود با ایشان هم 

مباحثه شوند. 
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اخالق نیکو
بی آالیش،  نیز  اخالقش  داشت،  تمیز  و  بی آالیش  و  ساده  ظاهری  که  گونه  همان 
تمیز و نیکو بود. همیشه دست یافتنی و در دسترس بود. در ارتباطات بسیار خونگرم و 
دوست داشتنی بود. طالب اغلب دوست داشتند، با ایشان هم کالم و هم سخن شوند. 
حوصله کافی برای مطالبات طالب داشت. در رفع احتیاجات مادی و معنوی و درسی 
طالب فعال بود و با روی باز از آنها استقبال می کرد. زبان شیرین و کالم دلنشین و بیان 
زیبایش، اخالق را به مراتب نیکو کرده بود. این خصیصه ها وقتی در یک جا جمع شوند 
یک وضعیت ایده آل را به وجود می آورند که سیدجواد چنین بود. یعنی مستجمع جمیع 

محسنات بود؛ چه محسنات ظاهری و چه محسنات باطنی.
تحصیل

در تحصیل موفق بود و با ایمان راسخی که داشت چنان به درس و بحث چسبیده 
بود که از ابتدای تحصیل مشخص بود مراحل و مراتب تحصیلی را به سرعت پشت سر 
خواهد گذاشت. به سرعت آن چه که الزم بود را خواند و پیش رفت. برای ترویج و تبلیغ 
دین اسالم در سطح بین المللی فکر می کرد؛ به دنبال آن هم رفت و زبان بین المللی را 
یاد گرفت تا اندوخته های خود را به زبان بین المللی یعنی انگلیسی به مشتاقان برساند. 
با آن ظاهر دوست داشتنی، تمیز، زیبا و چشمان حیرت آور و اندیشه واالیش به انگلیسی 
سخن می گفت و هدف تبلیغی و وظیفه ترویج دینش را به انجام می رساند. سیدجواد یک 

جلوه جاذبه دار و چهره یک مبلغ مصلح را داشت.
 در نهایت، دوران تحصیل پایان یافت و فصل جدایی از مدرسه و دوستان فرا رسید 
و بدون برگزاری جشن فارغ التحصیلی و مراسم پایان دوره و بدون وداع با دوستان، از 
همدیگر جدا شدیم. دوستان بعد از سپری کردن دوران تحصیل، هر یک راهی را پیش 
قانون گذاری،  و  مقامات قضایی  در  برخی  دولتی،  مناصب  در  برخی  رفتند.  و  گرفتند 
برخی در اجرائیات و مدیریت خرد و کالن، برخی به تبلیغ و تحقیق و نویسندگی و ترجمه 
و برخی در شاخه نظامی و حقوقی کشور مشغول به کار شدند و هرکس برای خود هدفی 

را انتخاب کرد و انجام وظیفه نمود.
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دیدارهای  جز  به  گردید.  قطع  هم  رفقا  و  احباب  بین  ارتباط  دالیلی،  به  متأسفانه   
اوضاع  از  دورادور  رفقا  نمی گرفت،  صورت  شده  تعیین  پیش  از  دیدارهای  تصادفی، 
همدیگر خبر می گرفتند. به طور کلی، آن جمع و مجموعه مستانه چنان از هم پاشید 
از این دوری، حس بیگانگی در بین رفقا رخ نمایی کرد و آن آتش و حرارت  که حتی 
دوستی چنان به سردی و خاموشی گرایید که  نسبت به موفقیت ها و شکست های بعضی 
دوستان، حس بی تفاوتی به وجود آمد. تقریبًا از یکدیگر خبر نداشتیم و اگر هم خبری 
بود بسیار مبهم و کلی بود. من نیز مدت بسیار طوالنی هم مباحث و همکالسی خود را 

نمی دیدم و هیچ اطالعی از وی نداشتم.
 روزی در شهریور سال 1395 در خصوص برخی مسائل ترجمه و تحقیق در سطح 
بین الملل، جلسه ای در معاونت بین الملل دفتر مقام معظم رهبری تشکیل شده بود که 
اینجانب هم به تناسب وظیفه شغلی و همچنین کارشناسی این حوزه به آن جلسه دعوت 
شده بودم. در جلسه سیمای سیدی نظر حقیر را جلب کرد. در جلسه چه می گذشت، 
زیاد اهمیت نداشت، اما کیستی این سید هم جلسه ای برایم مهم بود. چشم از صورت 
این سید برنداشتم و محو تماشایش بودم. چرا این سید برایم جذبه دارد. حسی عجیبی 
نه؟  یا  این همان سیدجواد ماست  اوست؟  این سید همان  آیا  بود.  به من دست داده 
بعضی انسان ها بسیار به هم شبیه هستند. نگو که نگاه های ما که به هم می افتاد شک و 
تردید در دل هر دوی ما ایجاد می شد. پیدا بود که او نیز با گوشه چشمی من را می پاید، 
ولی بیشتر توجه او به محتویات جلسه بود و من  بیشتر به خود او فکر می کردم. ساعتی 
با او رفته بودم به سال های قبل. سال های 1362 تا 1365شمسی یعنی30 سال پیش. 
سال هایی که در حیاط مدرسه امام صادق )علیه الّسالم(، مسجد و مدرسه با هم بودیم. 
سال هایی که به پشت بام مدرسه می رفتیم و در پیشانی آفتاب بهاری مباحثه می کردیم. 
آن زمان سید چندان ریش نداشت، ولی االن هم ریشش پرپشت شده و به ریشش هم 

خال سفیدی افتاده بود. 
در نهایت جلسه به اتمام رسید. ناخودآگاه به طرف هم حرکت کردیم. یک احوال پرسی 

ساده و صدای ملیح او من را از حالت جدی خارج کرد:
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»اده سید جواد سنسن؟ اده بس دئ ده بایاقدان سنه باخیرام و مین فکیر ائدیرم«. 
او نیز با خنده ای از دل شروع کرد به ترکی سخن گفتن:" هه من ده اول تانیمادیم سورا 

گؤردوم اؤزونسن«.
برگشتیم به مدرسه امام صادق)علیه الّسالم(، دوران همزبانی ها و همدلی ها.  کمی از 
آن دوران یاد کردیم. من گفتم، او خندید و او گفت و من خندیدم. رسیدیم به خبرگیری 

از دوستان؛ از هر کسی پرسید و پرسیدم تقریبًا خبر نداشت و خبر نداشتم.
 زمان بسیار بی رحم است، ولی در عین حال صحنه هایی می آفریند که بسیار بدیع 
می نماید. از دیدار همدیگر بسیار خوشحال و سرمست شده بودیم و قرار گذاشتیم که 
زیاد همدیگر را ببینیم تا جبران مافات گردد. البته تهران دود  آلود و پر راهبندان مگر 
واقعیت چیز دیگری است. خدا  لیکن  را می دهد؟ دل می خواهد،  این دیدارها  اجازه 
برکت دهد تلفن و پیام رسان مجازی را که حداقل ارتباطات را فراهم می کند. از آن پس 
بسیار در ارتباط بودیم. امام صادقی ها همچون جمع مستان از این گوشه و آن گوشه 
دیگر پیدایشان می شد. مجددًا جمع کهنه داشت شکل می گرفت. ایشان که در معاونت 
بین الملل بعثه مقام معظم رهبری مشغول بودند، وقت و فرصت زیادی نداشتند و سپس 

شرایط کرونایی ارتباطات را  قطع نمود و روابط را محدود کرد.
 و در نهایت با خبری جانکاه تار و پودمان به هم ریخت. امام صادقی ها جمع شدند، 
دست به دعا بردند، ولی گویا تقدیر چنین بود که این دوری همیشگی و جدایی اتفاق 
افتد و در رثای این عزیز ناله سر کنم. از این جدایی و حادثه سنگین چنان ضربه ای به  تار 
و پود وجودم فرود آمد که این بار کل وجودم متالشی شد و انگشت حیرت بر لب مانده 
که چه زود بین دوستان مفارقت حاصل می شود. عمرها چه زود می گذرد و ایام چه تند 
و در عین حال غیرملموس سپری می شود همچون عبور ابرها! این دوستی و رفاقت هم 
پایدار نیست. جهان بینی ام ترک برداشت که اگر برای این عمرها، دوستی ها و رفاقت ها 
اعتباری نیست، پس چرا وجود دارد؟ اگر انتهای این وصل، هجران است و اگر پایان 

پیوندها، جدایی و مفارقت است، پس چرا این پیوندها شکل می گیرد؟ و و و...
در  رسید.  پایدار  و  همیشگی  وصل  به  سید  کشید.  پر  خود  معشوق  سوی  به  سید   
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جوار عشق و در کنار عاشقان الهی آرام گرفت، اما در رثای او و در فصل جدایی او و در 
مفارقت همیشگی او، نه از خاطره های دل، می توان دل کند و نه جان ز تن آزاد می شود. 
می سوزیم و می سازیم و نظاره گر این جدایی ها هستیم. می بینیم که هرآن، از این قافله 
عضوی کسر می شود و از این سلسله، ستاره ای می افتد و از این رشته حب و عشق، مویی 

بریده می شود.
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بلدیم.ل ـعلعلهملمح هلـله سایهل عزلقالل58لآشنالهستم؛لدرل آلایلمظ لمسل بال بندهل
بچهل عزلکلدکس،ل عیشانل آمدلدعشتند.ل ـل ـلرفتل بلدندل مالشهیدلاباقسلدـقتل بالع لیل
تیزهلشسلبلد؛له یشهلشاگردلعـل،له یشهلدرسل لعن،لمنتهالدرسل لعنلبالقلهلبلد،ل
چلنلحافظهل ی سل لبسلدعشتلـلعزلهلشلقرشاریلبهرهلمندلبلد،للذعل لدشلرعلبرعیل
درسل لعندنلعذیتلن سلکرد؛لبهلـیژهلدرلریاضسل ی سلمتبحرلبلدلـل ی سلرعحتلمسائلل

رعلحللمسلکرد.لدرلدبیرقتانلهملدرلعنج نلعقومسلفعالیتلدعشت.
عیشانلعزلحدـدلقالل1359لیال1360لبالآلایلملقلیلـلح قهلشاگردعنلمرحلملآلایل
جریانل اصسل یکل زنجانل درل ملقلیل آلایل کرد؛ل پیدعل عرتباطل ملقلیل مجتبسل آقیدل
بالجلعنانل ـل بلدل عنقوبسل ـل رـز،لجذعب،لزح تلکشیدهل بهل عیشانلیکلرـحانسل دعشت؛ل
عرتباطل لبسلدعشتلـلدرلآنلـضعیتلعنقوب،لیکلادهلعزلجلعنلهایل ی سل لب،لدـرل

عیشانلبلدند.
بهلشدتلآلایلملقلیلع وقلمدعرلبلدلـلرـیلبچهلهالتأثیرلمسلگذعشت،لبسیارلمؤدبل
ـلکامًولآدعبلدعنلبلد،للذعله هلبچهلهایسلهملکهلآنجالمسلآمدندلباع وقللبلدند؛لدرلاینل
حاللبهلا ملـلدعنشلـلفضللـلصحبتلمتقنلبهالمسلدعدند.لپیلقتنلآلایلمظ لمسلبهل
آنلج ع،لدرلکنارلنبلغلـلعقتعدعدیلکهلدعشت،ل ی سلدرلرشدلـلشخصیتلعیشانلتأثیرل

دعشت.
لیکسلعزلا للعص سلکهلدکترلمظ لمسلبعدلعزلگرفتنلدیپ م،لتص یملگرفتندلبهلحلزهل

استـاد کم نظـیر
جناب آقای  هادی عباسی  1

للللللل1ل-للعزله شهریانل،لدـقتانلـله کارعنللمرحلملدکترلمظ لمسل)طابلثرعه(لللللل
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بروند همین مجاورت و تحت تأثیر قرار گرفتن از آقای موسوی بود، چرا که آقای موسوی 
خوش بینی را در ذهن ایشان ایجاد کرده بود.

به یاد دارم که در حدود سال 1361  سال آخر دبیرستان با هم همکالس و هم اتاق 
بودیم؛ فکر می کنم نفر سوم هم اتاقی ما آقای مهندس میانجی بود که معاون استاندار در 
زنجان بود؛ برنامه اینطور بود که صبح از خانه بیرون می آمدیم؛ به دبیرستان می رفتیم و 
ظهر که دبیرستان امیر کبیر تعطیل می شد، آقای مظلومی می گفت باید به نماز جماعت 
برویم، ما هم به زور همراه ایشان به مسجد جامع می رفتیم؛ بعد منزل می رفتیم و سرپایی 
از  با عجله به دبیرستان می رفتیم. بعد از ظهر هم که  یک غذایی می خوردیم و دوباره 
مدرسه تعطیل می شدیم به مسجد عباسیه می رفتیم، آنجا نماز را به امامت آقای موسوی 
می خواندیم و رفقا را می دیدیم؛ تقّید به نماز جماعت در دوره تحصیلی دبیرستان در 

ایشان بسیار زیاد بود. 
بعدها در سال 1362، ما  به همراه ایشان و آقای اسکندری به حوزه اصفهان رفتیم. 
آن زمان در پذیرش حوزه قم سخت گیری می کردند، بنابراین به یاد دارم که به خاطر 
آن مسأله تصمیم گرفتیم به اصفهان برویم، اما من به خاطر سربازی با تأخیر وارد حوزه 

شدم. 
آقای مظلومی بعدها به قم آمدند و بنده به همراه آقای اکبر ثقفیان در امتحان ورودی 
مدرسه امام صادق )علیه الّسالم( شرکت کردیم و قبول شدیم و با آقای مظلومی سه نفری 
هم حجره شدیم؛ از افرادی که در زندگی آقای مظلومی تأثیر گذاشت، به نظرم حاج آقای 
ایوبی مدیر وقت مدرسه امام صادق )علیه الّسالم( بود. ایشان یک روحانی بسیار خوش 
فکر، جدی و با برنامه  بود. زندگی خود را برای تربیت طلبه ها گذاشته بود؛ واقعًا شب و 
روز خود را برای این کار گذاشت. آقای مظلومی خیلی سریع جذب شد و یک سال نشده 
بود که با توجه به نبوغ ریاضی و تحلیل فکری او، آقای مظلومی در کار دفتر و برنامه ریزی 

مدرسه اشتغال پیدا کرد.
البته مرحوم آقای نصیر، دبیر فیزیک معروف استان زنجان، آقای شربیانی مدیر وقت 
دبیرستان امیرکبیر و یکی دو نفر دیگر از آقایان دبیران و اساتید خیلی سعی داشتند که 
آقای مظلومی را برای کنکور و رفتن به دانشگاه  ترغیب کنند و برایشان تعجب آور بود که 
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یک نخبه ریاضی که پدرشان هم دبیر و خانواده شان تحصیل کرده است، بخواهد به 
حوزه برود. اما به هر حال آقای مظلومی تصمیم خود را گرفته بودند و اصاًل از دیپلم و 

سال آخر مصمم بودند و درس ها را هم می خواندند.
درس و بحث در مدرسه امام صادق )علیه الّسالم( خیلی خوب بود، مدرسه شاخصی 
این  همه  در  مظلومی  آقای  نبود؛  سیاسی  هم  خیلی  حال  عین  در  می شد؛  محسوب 
سال ها دستیار حاج آقای ایوبی بود، معاون مدرسه شد، استاد شد، آنجا خودش مقدمات 
و سیوطی درس می داد. اساتید و بچه ها خیلی به ایشان عالقه داشتند؛ آقای اسحاق نیا 
که برای حاشیه مال عبدالله به آنجا می آمد، دلبسته آقای مظلومی بود؛ گاهی به حجره 
ما می آمد، گاهی ما بلند می شدیم و سه نفری در فیضیه به حجره ایشان می رفتیم. در 

واقع آقای مظلومی در بین طالب مدرسه، شاخص بود.
آقای مظلومی از نظر اخالقی از ابتدا بسیار باحجب و حیا و محجوب بود و تا آخر 
عمرشان هم این حجب و حیا در وجود ایشان متجلی بود؛ بسیار متواضع بود؛ حافظه 
خیلی خوبی داشت؛ با اینکه بسیار باهوش بود و استعداد داشت، با اینترنت و کامپیوتر و 
فضای مجازی آشنا بود، اما متواضع بود. اصاًل نمی دیدید که ادعایی کند یا مغرور شود. 
آنچه ما در مدرسه شاهد بودیم، ایشان فردی بسیار بااخالق، اهل عبادت و نماز شب بود.

ذهن ریاضی و فراگیری خوبی داشت، بهترین درس منطق را می گفت و استاد منطقی 
مانند ایشان ندیده ام؛ به خاطر اینکه خیلی خوب تدریس می کردند و چقدر خوب رفع 
اشکال می کرد؛ به همین دلیل، مطالب به خوبی در ذهن ما می ماند. استاد منطقی در 
نزاکت و پاکیزه گویی بهتر از مرحوم مظلومی ندیدم؛ همچنین وقتی وارد فلسفه شد در 
درس تفسیر آقای جوادی به صورت جدی شرکت می جست و در دروس اولیه ایشان به 

صورت جدی شرکت می کرد.
در سال 1364 ازدواج کردند، مراسم خاصی هم نداشتند؛ به رسم آن زمان در خانه 
یک شیرینی دادند. در نیروگاه یک منزل اجازه کردند، منزل کوچکی هم بود، شصت یا 

هفتاد متر بود. گفتند که خانه ما همین است؛ ازدواجشان خیلی ساده بود.
کنار  در  شدیم،  اسالمی  علوم  کامپیوتری  تحقیقات  مرکز  وارد  ما   1371 سال  از 
درس هایمان به چشم یک کاری که هم کار علمی محسوب می شد و هم کمک درآمدی 
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بود، خدمت می کردیم. آسید جواد معاونت تحقیقات بود، مسئول بخش رجال بود که 
کارهای رجال می کردند که فعالیت هایی مثل نرم افزار احادیث شیعه بسیار عالی انجام 

شده بود.
در یک برهه، دگرگونی اساسی در مرکز تحقیقات به وجود آمد، چارت جدیدی ایجاد 
شد، معاونت های جدیدی ایجاد گردید؛ در آن زمان اتفاقی که افتاد این بود که آقای 
معاونت  کل  که  بود  داده  نشان  چنان  آنجا  را  خودش  کوتاه  مدت  همان  در  مظلومی، 
تحقیقات مرکز را به ایشان سپردند. آقای مظلومی در عین حال مسئولیت بخش حدیث 

را هم بر عهده داشت.
آقای مظلومی  و  برنامه نویس  آقای مظلومی در بخش فنی متخصص بود. بچه های 
را  کامپیوتر  شما  اینکه  بود.  مسلط  هم  خودش  چون  می فهمیدند،  را  همدیگر  حرف 
بفهمید و بعد بدانید که این کامپیوتر چقدر می تواند در آن پردازش تأثیر داشته باشد 
و چگونه می تواند به تولید محصوالت فرهنگی کمک کند مهم است، همه این ها یک 
احاطه دو طرفه و ذهن خالق می خواهد؛ آقای مظلومی این اشراف را داشت. در یاد دارم 
که در دوره کوتاهی که آنجا بودم، دو بار خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم؛ معمواًل دو 
نفر در حضور ایشان صحبت می کردند، یکی آقای مظلومی و دیگری آقای آسیابانی بود 

که نرم افزارها و پیشرفت کار را تشریح می کردند.
آقای مظلومی در دوره های آموزش زبان اساتید حضور پیدا کرده  بود که برای نیروی 
کاماًل  و  نمودند  اقدام  زبان  یادگیری  برای  وقت  تمام  ماه  و شش  برگزار می شد  هوایی 
به زبان انگلیسی مسلط شدند. در همین ایام بحث روحانی کاروانی ایشان پیش آمد؛ 
رحیم  حاج  آقای  کاروان  با  سفرشان  دومین  و  اولین  و  شدند  مشغول  دادند،  امتحان 
محمدپور از استان زنجان انجام شد؛ ولی بعدها به خاطر تسلط بر زبان و ارتباطاتی که 

داشتند روحانی کاروان ایرانیان خارج از کشور شدند. 
و...  زیارت  و  حج  حوزه  تبلیغی،  بین المللی،  مختلف  حوزه های  در  بعدها  ایشان 

فعالیت های خود را گسترش دادند و در سایر بخش ها خدماتی را ارائه نمودند. 
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سابقه آشنایی بنده با جناب آقای دکتر مظلومی تقریبًا به دهه هفتاد می رسد؛ یعنی 
حدود 25 سال پیش. حوالی سال 1375 بود که ما به همراه ایشان در کالس های زبان 
دفتر تبلیغات شرکت می کردیم که تقریبًا یک سال و نیم به طول انجامید و روزانه پنج 
ساعت غیر از ایام تعطیل به همراه جمع هفت هشت نفره ای در کنار هم بودیم و شاید 
بدون اغراق بتوان گفت میان هفت هشت نفری که بودیم، آقای دکتر مظلومی در درک 
و یادگیری زبان نفر اول بود. از همان ایام خاطرم هست که با انگیزه و پشتکار بسیاری 

دروس را پیگیری می کرد.
تقریبًا  باشد  با کسی همنشین  پنج ساعت  روزی چهار  نزدیک یک سال،  کسی که 
این  ایشان در  به همراه  ویژگی های اخالقی آن فرد دستش می آید و در مدتی که من 
کالس ها شرکت می کردم، ایشان را فردی بسیار افتاده، خاکی، متواضع، اما از طرف 

دیگر عالم و با درک باال یافتم؛ به گونه ای که ایشان بسیار بااخالق بود.
در جلسات، در زمان استراحت بین کالس ها که در کنار هم بودیم، خیلی از وجود 
ایشان استفاده می کردیم، بسیاری از درس هایی که  بلد نبودیم را از ایشان یاد می گرفتیم 
و تمرین می کردیم که این موجب شده بود شخصیت نفر اول کالس ایشان باشد و آن 
دوستان که در آن دوره بودند، همگی امروز مسئولیت هایی به عهده دارند و از مبلغین 

موفق حوزه بین الملل هستند و امروز فعالیت های گوناگونی دارند.

قدرت تاثـیرگـذاری
حجت السالم والمسلمین دکتر سید مهدی علیزاده موسوی   1

       1 - رئیس سابق پژوهشکده حج و زیارت



64

مبلغ مخلص و خادم القرآن حجت االسالم والمسلمین دکترحاج سید جواد مظلومی) طاب ثراه(
در نگاه فرهیختگان و همکاران

بعد از این دوران، بین ما رابطه چندانی نبود، جز تعامالتی که گهگاه در جلسات با هم 
داشتیم و همدیگر را می دیدیم.

 از آنجا که ایشان  در حوزه نرم افزار تمرکز داشتند، در مرکز کامپیوتری نور مشغول به 
فعالیت شدند و در آنجا هم نبوغ و مهارت خودشان را نشان دادند. دوران حضور ایشان 
در مرکز کامپیوتر نور، دوران درخشانی بود و در کنار آقای دکتر شهریاری و امثال ایشان، 

توانستند به موفقیت های بسیاری دست یابند.
و  حجت االسالم  حضرت  نمایندگی  دوران  در  که  هست  خاطرم  دوران  این  از  بعد 
المسلمین حاج آقای قاضی عسکر که بنده دبیر کنگره حج و جهانی شدن بودم، یک بار 
در پژوهشکده حج و زیارت ایشان را مالقات کردم که تقریبًا اولین گفت وگوهای ایشان 

برای پذیرفتن معاونت فرهنگی بعثه بود.
 در سال های ابتدایی حضور ایشان در معاونت فرهنگی، من نیز رئیس پژوهشکده 
حج و زیارت شدم و ارتباط ما در این دو حوزه موجب شد که ارتباطات ما از حیث کاری 

بیشتر شود و تعامالتمان افزایش پیدا کند.
و نظمی که در ذهن خود داشت،  با فکر ریاضی  بود که  این  بعثه  ایشان در  ویژگی 
توانست امور روحانیان که تعداد آنها خیلی زیاد بود را نظم خاصی ببخشد و در استانی 
کردن اعزام روحانیون، آموزش روحانیان، در برنامه های تداوم آموزش آن ها، به گونه ای 

موفق عمل کند.
یکی از مظلومیت های ایشان این بود که به علت نظم و ضابطه مندی همواره مخالفانی 
داشت. در میان روحانیون هم بعضی با این نظم مخالف بودند، خیلی از افراد هم نسبت 
به ایشان دیدگاه همسویی نداشتند چرا که ایشان اهل مماشات نبود؛ یعنی اگر کسی 
ویژگی های روحانی کاروان را نداشت یا قرار بود از جایی اعزام شود، ایشان کوتاه نمی آمد 
که بخواهد با سفارش یا توصیه، کاری را انجام دهد. همین موجب شده بود برخی که 
شرایط و ویژگی  الزم را نداشتند آزرده خاطر شوند و این آزردگی گاه در افواه افراد دیده 
می شد؛ این را هم باید همان مظلومیت ایشان دانست که با توجه به جایگاه و موقعیت 

ایشان صدق می کرد.
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ایشان روحانی کاروان های حج ایرانیان مقیم خارج بودند؛ یعنی تا قبل از مسئولیت 
معاونت فرهنگی، ایشان با کاروان های مقیم خارج به حج می رفتند و بعد از اینکه ایشان 
به این سمت منصوب شدند، من به جای ایشان در آن کاروان به حج می رفتم که مرتبط 

با مؤسسه پرواز نور بود و جناب آقای محسن باقری هم مدیریت آن را به عهده داشتند.
برای من جالب بود که اینقدر روحیات و اخالقیات ایشان در  کاروان های حج تأثیر 
گذاشته بود، به گونه ای که حتی افرادی که سال ها پیش با ایشان به حج آمده بودند و 
دوباره با ما به حج می آمدند، مرتب پیگیر ایشان بودند که چه زمان ایشان به مدینه منوره 

یا مکه مکرمه می آیند که باز دیداری با ایشان داشته باشند.
ایشان  اخالقیات  و  روحیات  از  مرتب  بود،  کاروان  مدیر  که  هم  باقری  آقای  خود 
می گفت، چرا که توقعات را به خاطر عملکرد بسیار مثبت خود، در کاروان باال برده بود، 
آنچنان که کاروان پرواز نور هم در میان کاروان های مربوط به ایرانیان مقیم خارج جایگاه 
رفیعی داشت و خیلی ها به آن مراجعه می کردند که با این کاروان بیایند و نگرانی ایشان 
هم این بود که نکند بعد از اینکه آقای مظلومی مشغول شدند و روحانی کاروان عوض 

شود، این جایگاه افول کند.
 این ارتباطات موجب شده بود که عظمت و شأن روحانیت هم در نگاه مردم باال برود، 

نگاهشان به روحانیت عوض شود و این حسن سلوک اهمیت بسیار زیادی داشت.
خاطرم هست که در این چند ساله اخیر، شاید هفت هشت سفری که بعد از نرفتن 
ایشان همراه با این کاروان به حج مشرف شدم، مرتب شاهد ابراز عالقه خدمه  و حجاج 
کاروان نور بودیم و به خوبی این ارادت و ابراز عالقه مشهود بود. از توجه و حساسیت 
ایشان نسبت به مناسک خیلی تعریف می شد، به این دلیل که خیلی مقید بودند مناسک 

بسیار دقیق انجام شود.
این مرد بزرگ نسبت به مردم ابراز عالقه زیادی می کردند و همه این ها جایگاه ایشان 
را کاماًل ارتقاء داده بود و توانسته بود موقعیت و جایگاه ایشان را تثبیت کند. به خود 
به شما  اینگونه مردم عالقه مند  بودم که چگونه عمل کردید که  بارها گفته  ایشان هم 

هستند و شما را دوست دارند؟
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بین الملل  حوزه  در  توانا  مبلغی  ایشان  کردم،  عرض  که  ویژگی هایی  این  از  جدای 
بودند؛ مکان های بسیاری ایشان حضور داشتند که بعدها من نیز رفتم یا بالعکس و هر 
جا که به نوعی رد پای ایشان بود و حضور داشتند، همواره احساس می کردم که مردم به 

شدت به ایشان عالقه مند هستند.
ایشان به استرالیا یکی دو سفر داشتند، از ایشان خواسته بودند که به عنوان نمایندگی 
دفتر مقام معظم رهبری در آنجا حضور پیدا کنند؛ خود ایشان نپذیرفتند؛ چند سفر نیز 
به بنگالدش داشتند که به عنوان نماینده ترددی دفتر در آنجا موفق بودند و توانسته 
بودند توفیقات خوبی را کسب کنند که خود این خیلی اهمیت داشت و در مجموع به 
نظر می رسد که با توجه به این ویژگی ها از ایشان شخصیتی بسیار فعال، پر انرژی و موفق 

ساخته بود.
نامش  بود که مرحوم مظلومی،  این  این ها وجود داشت،  نکته ای که ورای همه  اما 
در فضای مجازی،  اهل حضور  اصاًل  که  معنا  این  به  با شخصیتش همخوانی داشت، 
این  علی رغم  که  می کنید  مشاهده  شما  نبود؛  و...  کار  گزارش  ارائه  یا  خودنمایی 
اینستاگرام فعالیت  داشتند، هر جا که می رسیدند از  فعالیت ها، افراد سایت زدند، در 
خودشان رد پایی می گذاشتند، اما مرحوم آقای مظلومی با اینکه به فضای مجازی به 
صورت کامل مسلط بود، در کنار اینکه سال ها در مرکز کامپیوتری نور کار کرده بود و 
می توانست در این حوزه از خودش با توجه به تخصصش کاری انجام دهد و خودش را 

مطرح کند، ولی هیچگاه فعالیتی در این حوزه انجام نداد. 
در رسالتی که به عهده اش می گذاشتند آنچنان غرق می شد که دیگر در فکر این نبود 
که برای خودش جایگاهی را ترسیم کند و همین توجه نکردن به این ویژگی ها موجب 
شده بود که در تعامل با ایشان، باز هم مظلومیت احساس شود؛ یعنی واقعًا ظرفیت هایی 
که ایشان داشت بیش از معاونت فرهنگی مجموعه ای مانند بعثه مقام معظم رهبری بود؛ 
سطح او بیش از نماینده ترددی در بنگالدش بود و واقعًا می توانست شخصیتی باشد که 
بیش از این ها از حضور او استفاده مفید ببریم؛ بسیار ساکت بود، اهل خودنمایی نبود، 
اهل ارتباطات ویژه نبود و تمامی این ها باعث شده بود که جایگاه ایشان شناخته نشود 
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و در حقیقت در خفا فعالیت های بسیار سودمند و ارزشمندی را انجام دهد و آن گونه که 
باید و شاید در حوزه فعالیت های رسانه ای حضور فعالی نداشته باشد.

نکته مهم دیگر، تسلط او به زبان بود؛ در محاورات و گفت وگوهایی که با ایشان داشتم 
یا جاهایی که صحبت های ایشان را می شنیدم، ایشان به زبان انگلیسی تسلط خوبی 
داشتند و کاماًل صحبت کردنشان مفهوم و قابل درک و فهم بود؛ سخنرانی ایشان قدرت 
از این به زبان عربی هم تسلط خوبی داشتند، یعنی عربی را  مکالمه داشت و جدای 
هم به خوبی صحبت می کرد و تمامی این خصوصیات از مرحوم جناب آقای مظلومی 

شخصیت ویژه ای ساخته بود.
اجرایی  کار  ایشان که سال ها  مانند  بود؛ شخصیتی  ایشان  مالی  آخر طهارت  نکته 
اما  بود،  مشغول  سال ها  مجازی  عالی  شورای  در  و  مختلف  مؤسسات  در  بود،  کرده 
خانه ای بسیار کوچک، در یکی از محالت نه چندان خوب قم داشت و بعدها نیز منزلش 
را فروخت و خرج ازدواج فرزندانش کرد و عماًل زمانی که از دنیا رفت، چیزی برایش باقی 
نمانده بود و در خانه استیجاری زندگی می کرد. این ها نشان می دهد که ایشان طهارت 
مالی داشت و همه این ها از ایشان شخصیت بسیار ارزشمند و دوست داشتنی ساخته 

بود.
اما متأسفانه از تمامی ابعاد وجودی و شخصیت وجودی ایشان استفاده نشد. ما باید 
بدانیم؛ ظرفیت هایشان  بشتابند،  معبود  به سوی  اینکه  از  قبل  را  او  افرادی چون  قدر 
را بشناسیم و از آن ها استفاده کنیم تا با فقدان افرادی همچون مرحوم آقای مظلومی 
گرفتار این نشویم که چه شخصیتی بود و چگونه می توانستیم از وجودش استفاده کنیم.
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انسان های بزرگ متعلق به همه جامعه هستند. جناب دکتر مظلومی سرباز خوبی 
برای امام زمان بودند و یکی از شاگردان خوب حوزه علمیه محسوب می شدند، به همین 
دلیل جا دارد بگوییم مراجع عظام و رهبر معظم انقالب نیروی خوب و وفاداری را از دست 

دادند.
شاید این روایت را بخوانیم و بگذریم، اما روایتی بسیار پرمعناست که »ِإَذا َماَت اْلَعاِلم«  
ْساَلِم ُثْلَمه« ؛ باید تالش کنیم تا عبارت  و این عبارت به معنای واقعی است »ُثِلَم ِفي اْلِ

ْساَلِم ُثْلَمه« را خوب ترجمه کنیم. »ُثِلَم ِفي اْلِ
گاهي زمین رانش پیدا می کند، جا خالی می شود؛ گودی حاصل می شود؛ باید یک 
َها َشیٌء« ، کسي نمی تواند جای انسان های  چیزی جای آن را پر کند؛ فرمود: »اَلیُسدُّ

بزرگ را به راحتی پر کند.
انسان های بزرگ، اجناس وارداتی  نیستند که آنها را  از خارج وارد کنیم؛ انسان های 

بزرگ زاده نمی شوند، بلکه ساخته می شوند؛ تولیدی نیستند، بلکه تربیتی هستند.
در مورد کسی صحبت می کنیم که یک انسان واقعی بود؛ یک انسان اخالق مدار بود؛ 
یک انسان مبادی آداب بود؛ ما در بحث  کشورها گاهی با هم مشورت داشتیم و حرف 

می زدیم؛ ایشان بسیار متواضع، بسیار بااخالق و بسیار باادب بودند.
که  می کنم  تکرار  مرتب  ایشان  درباره  را  جمله  این  شناختم،  را  ایشان  که  روزی  از 

       1 - استاد حوزه

عبـد صالـح
حجت السالم والمسلمین سید ابراهیم هاشمیان   1
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ا اَل َنْعَلُم ِمْنُه ِإاَلّ َخیرا«، ایشان از همه زوایا، خیر و خوبي بود؛ اخالقش، روشش،  ُهَمّ ِإَنّ »الَلّ
تالشش، علمش، کارش، همه خیر بود؛ همه برایش گریه می کنند و می سوزند.

ای بسا کس ُمرد و کس آگه نگشت   از حیاتش مبدئی یا مختمی
 لیک اندر مرگ مردان خدا   عالمی گرید برای عالمی

او در مکه مکرمه در ایام حج، گاهی در بحث های آموزش، گاهی در بحث های خارج 
او  به  که  هر کاری  می دوید؛  شتابان  بلکه  نمی نشست،  اصاًل  می دوید،  بی امان  کشور، 
محول شده یا به او محول نشده بود را جانانه انجام می داد، واقعًا عبد صالح خدا بود، پس 
جا دارد وقتي این  گونه افراد را از دست می دهیم به معنای واقعی گریه  کنیم و از فقدان 

آن ها ناراحت شویم؛ اکنون قلبًا همه ناراحت هستیم؛ خانواده محترم آقای مظلومی!
 تنها دل تو نیست که چون ما شکسته است

                                                                     این کاسه کوزه بر سر دنیا شکسته است؛
 از من مپرس این که کجای دلم شکست

                                                      یک جا دو جا که نیست، ز صد جا شکسته است؛
 ما هم دل شکسته ایم، ایشان یک انسان دانشمند، اخالق مدار، بسیجی، مخلص، 
عبد صالح، خوش فکر، دلسوز، انقالبی، عالقه مند به امام، عالقه مند به رهبر، عالقه مند 
به نظام بود. مجموع این  امتیازات در یک انسان به راحتی جمع نمی شود؛ او به معنای 
واقعی پرتالش و عاشق بود. چنین انسانی چه تلخ از میان ما رفت، این داغ برای ما غمی 

جانکاه است.
انسان های بزرگ همچون حاج سید جواد مظلومي، فقط متعلق به خانواده خودشان 
نیستند، به جامعه تعلق دارند، به بشریت مربوط هستند، بوعلی سینا برای همه بشریت 
است؛ شیخ طوسی برای همه بشریت است؛ آسید حسن اصفهانی و عالمه مجلسی 
برای همه بشریت  افراد  این   )ره(، شهید سلیمانی ها،  امام  امینی ها، حضرت  و عالمه 

هستند و وقتی از دنیا مي روند همه برای این  بزرگان مي سوزند.
به این جهت ما به انسان های فرهیخته و کامل تسلیت مي گوییم که در بین ما این 

َها َشْيء«. شخصیت ها بودند و ناغافل از میان ما رفتند، واقعًا »اَل َیُسُدّ
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ْحَسُن َعَماًل« 1، حتي 
َ
ُکْم أ ُیّ

َ
ِذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَیاَة ِلَیْبُلَوُکْم أ منتها قرآن می فرماید: »اَلّ

نمی فرماید اکثر عماًل، نمي خواهیم برای ما زیاد کار کنید، برای ما زیبا کار کنید و کار 
مرحوم آقای مظلومي، کار زیبا بود، کار عمیق بود.

یک جمله  از بوعلی سینا نقل می کنند که طول عمر مالک نیست، بلکه عمق عمر 
مالک است؛ بعضی اصاًل صد سال، هشتاد یا نود سال عمر می کنند و هیچ سودی از 
یا شصت سال عمر می کنند، عمر کوتاه  پنجاه سال  یا  نیست، بعضی چهل  عمرشان 
است، اما عمر مفید، عمر عمیق، عمر خاصیت دار، عمری که در جامعه اثرگذار است و 
مرحوم آقای مظلومی چنین عمر مفید و با ارزشی داشت؛ شاید خیلی از ما آرزو داشته 
باشیم که خداوند به عمر ما برکت بدهد، معنای عمر پر برکت همین است، مال پر برکت، 
عمر پر برکت، فرزند پر برکت، قلم پر برکت، تالش پر برکت. خیلی مهم است که  انسانی 
به جایی برسد که وجودش منشأ خیر و برکت باشد و این برای ما هم درس است، هم پند 

است، هم عبرت است.
فکر مي کنم روزهاي آخر و لحظات آخر، زبان حال و قال مرحوم آسید جواد این بود 

که با خودش مي گفت: »الّلُهَمّ اْرُزْقنی َشفاَعَه اْلُحَسیِن یْوَم اْلُوُروِد«2
دلم مجنون صحراي حسین است  سرم خاک کف پاي حسین است  

که چشم من به سیماي حسین است  به وقت مرگ چشمم را نبندید  
در آن پرونده امضاي حسین است  بود پرونده ام چون برگ گل پاک  

قیامت قد و باالي حسین است  ندارم وحشت از قبر و قیامت  

       1 - سوره ملک آیه 2
       2 - فرازی از زیارت عاشورا
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حجت االسالم والمسلمین سید جواد مظلومی هم رفت و به لقای دوست رسید. وی 
یک شخصیت فرهنگی و بین المللی بود، معاون بین الملل بعثه رهبری و نماینده دفتر 

مقام رهبری در کشورهای بنگالدش، میانمار و تایلند بود.
بیانیه گام دوم، در سازمان  بین المللی  برنامه ریزی  را در جلسه شورای  او  بار  آخرین 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی دیدم. هنوز آخرین کالم هایش را به یاد دارم که می گفت: 
»معرفی انقالب اسالمی و دستاوردهای آن در حقیقت مقدمه ای برای تحقق اهداف بیانیه 
گام دوم است و برای برداشتن گام های استوار باید آینده و گذشته را به خوبی بشناسیم«.

حجت االسالم مظلومی انسانی بسیار باهوش بود و در دوران دانش آموزی شاگرد نخبه 
او در مورد علت ورود  از نخبگان دانشگاهی شود. خود  ریاضی بود و می توانست یکی 
به حوزه علمیه می گفت: »در جوانی چند روز قبل از شرکت در آزمون سراسری کنکور 
به توصیه امام جمعه زنجان، ناگهان تصمیم به ورود به حوزه علمیه و خدمت در کسوت 

روحانیت گرفتم«.
او به دلیل همین هوش سرشار، در کنار فراگرفتن دروس حوزوی مانند فقه و فلسفه و 
کالم، به امور روز نیز مسلط شد و در طراحی سامانه های رایانه ای در حوزه های علمیه و 
آموزش چگونگی حضور در فضای مجازی، نقش مؤثری ایفا کرد. بسیاری از دوستان، او 
را یک روحانی دانشمند و در عین حال یک مهندس کامپیوتر می دانند و یافته های ایشان 

در علوم اسالمی و دانش روز را علت موفقیت روزافزون وی تلقی می کنند.
       1 - معاون بین الملل دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری 

الگـوی روحانیون جوان
جناب آقای محسن پاک آیین 1
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 حجت االسالم مظلومی به زبان های انگلیسی، عربی و ترکی استانبولی تسلط داشت 
امام  را در سوگ  و مخاطبین  انگلیسی روضه می خواند  زبان  به  بود که حتی  و مشهور 

حسین)علیه الّسالم( می گریاند.
آقای محمدرضا نفر، سفیر کشورمان در بنگالدش بعد از اطالع از خبر ارتحال ایشان 
در تماس تلفنی در حالی که با صدای بلند گریه می کرد، به نگارنده گفت: »آقای مظلومی 
یک انسان کم نظیر بود. او در جایگاه یک انسان والیتمدار، در سفرهای یک هفته ای به 
بنگالدش با حضور در جمع علما و طالب شهرها و روستاهای این کشور، عاشقانه فعالیت 
می کرد. روحانیان شیعه و سنی و بزرگان متصوفه، همه عاشق او بودند. او هم خوش بیان 
بود و هم مسلط به فقه و معارف دینی و تاریخ تصوف و هم آشنا با امور رایانه ای و فضای 
مجازی و به همین دلیل با سخنرانی های آموزنده، مخاطب را مسحور می کرد. علمای 

بنگالدش همه سوگوار او هستند«.
حالی  در  بود.  مستضعفین  و  محرومین  به  خدمت  عاشق  مظلومی  حجت االسالم 
فعالیت  اما  داشت،  را  استرالیا  و  اروپایی  مرفه  در کشورهای  فعالیت  و  حضور  امکان  که 
به مسلمانان  او در هنگام فشار دولت میانمار  انتخاب می کرد.  را  در کشورهای محروم 
روهینگیا، در رساندن کمک های دفتر مقام معظم رهبری به آوارگان میانماری در مرزهای 
آن  در  بیماری های مسری  از  ترس  بدون  و  بنگالدش، عاشقانه عمل کرد  با  این کشور 

منطقه، همراه مسلمانان محروم و آواره بود.
این سید جلیل القدر بیش از بیست و پنج سال از عمر پر برکت خود را در خدمت به 
حجاج ایرانی سپری کرد. او مدت ها روحانی کاروان بود و سپس در سمت معاون فرهنگی 

و سپس معاون بین الملل بعثه مقام معظم رهبری انجام وظیفه نمود. 
ایشان می گفت: »حج از زیربناها و مبانی اسالم است و به قدری اهمیت دارد که گاهی 
انسان از تعابیر روایات تعجب می کند، در برخی روایات مقایسه بین حج و عبادات دیگر 
انجام شده و آمده است که هیچ راهی از راه های الهی مگر جهاد و شهادت، باالتر از انجام 

حج نیست«.
او به ابعاد بین المللی کنگره حج برای تقویت ارتباطات میان مسلمانان واقف بود و 
می گفت:  »حج بهترین جایگاه برای ارتباط با سایر مسلمانان است، در روایات وارد شده 
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که حج بر همه مسلمین واجب شده است تا معرفت آنها نسبت به هم افزایش پیدا کند، 
مسلمین باید از احوال مسلمین دیگر اطالع داشته باشند و آنچه در امت اسالمی اتفاق 

می افتد، باید به مسلمین منتقل شود«.
حجت االسالم مظلومی یک شیعه واقعی بود و از حج به عنوان یک تریبون برای تبلیغ 
مکتب اهل بیت )علیهم السالم( یاد می کرد. او در عین حال از منادیان وحدت اسالمی 
بود و می گفت: »حقیقی ترین وحدت، وحدتی است که بین مؤمنان اتفاق می افتد و ایجاد 
پیامبر بزرگوار اسالم  این وحدت، وجود مقدس  کننده آن خدا و محور تشکیل دهنده 

است«.
حجت االسالم مظلومی مثل یک منتظر واقعی، همیشه خود را سرباز فرهنگی حضرت 
مهدی )عج( می دانست. او یک چهره والئی بود و عالقه و ارادت خاصی به حضرت امام 
خمینی )ره( و مقام معظم رهبری داشت و معمواًل در گفت وگو با دوستان تعمد داشت تا 

این اعتقاد را بازگو نماید.
دوستان، او را »سریع البکاء« می نامیدند چون عاشق روضه امام حسین )علیه الّسالم( 
بود و با شنیدن نام آن حضرت از خود بیخود می شد و با شانه های لرزان در عزای سرور 
شهیدان، می گریست. دوستان او، پیاده روی اش در ایام اربعین را در مسیر نجف تا کربال 

فراموش نخواهند کرد.
برخورد،  خوش  بااخالق،  و  فرهنگی  علم،  اهل  شخصیتی  مظلومی  حجت االسالم 
با پشتکار، آشنا به علم و فناوری روز، مسلط به زبان های خارجی و مطیع  نیکومنش، 
باشد  روحانیون جوان  الگوی  او می تواند  این خصوصیات کم نظیر،  با  بود.  فقیه  والیت 
و برای تحقق این امر می بایست صاحبان قلم و بیان در معرفی خصلت های نیک او به 

جامعه، کوشش مستمر داشته باشند.
ا«1 »َو َسالٌم َعَلْیِه َیْوَم ُوِلَد َوَیْوَم َیُموُت َوَیْوَم ُیْبَعُث َحًیّ

       1 - سوره مریم  آیه 15
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حجت االسالم جواد مظلومی را از سال 1360 می شناسم. تقدیر بر این بود در همان 
مدرسه ای که بنده مشغول به تحصیل بودم تحصیالتش را آغاز نماید. فرصت مغتنمی 
بود تا با آشنایی و مصاحبت بیشتر با این جوان وارسته، از کماالت شخصیتی اش بهره 

جویم. 
استعدادش فوق العاده بود، از شخصیت آرام و جذابی برخوردار بود، درس هایش را 
خوب و منظم می خواند، بعد از چند سال دانش  آموزی، تدریس به سطوح پایین تر را آغاز 

کرد و در تدریس نیز موفق بود، تا اینکه رفته رفته بدل به اندیشمندی توانمند گردید.
که  بود  طالبی  اولین  جزء  آن،  علمی  و  فنی  کاربرد  و  کامپیوتر  با  آشنایی  حوزه  در 
توانمندی های الزم را پیدا کرد، در مرحله برنامه نویسی و تدوین نرم افزارها از افراد موفق 
خوبی  زمینه های  ُیمِن  به  همکارانش  دیگر  و  او  تالش های  محصول  بود،  عرصه  این 
اختیار  و در  آماده شد  به تدریج  بود،  ایجاد شده  که در مرکز کامپیوتری علوم اسالمی 

عالقه مندان و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی قرار داده شد.
زبان  بر  و تسلطش  به خوبی فراگرفت، اشراف  را  و عربی  ترکی استانبولی  زبان  وی 
انگلیسی به اندازه ای بود که به راحتی به زبان انگلیسی سخنرانی می کرد. در یکی از 

سفرهایش به آلمان به مزاح عرض کردم: سید جواد اگر آلمانی یاد گرفتی، هنر کردی!
از توانمندی های علمی اش که بگذریم، از نعمت توازن شخصیتی برخوردار بود؛ آرام 

       1 - مدیر انستیتو علوم اسالمی هامبورک آلمان

جـوان وارسـته
حجت السالم والمسلمین دکتر محمد رضوی راد   1
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بود، تبسم خاِص ایشان همواره زینت بخش سیمایش بود، گوش دادن را بیشتر از سخن 
گفتن دوست می داشت، اهل اّدعا، رجز و کالس گذاشتن نبود و باالخره فضائل علمی، 

اخالقی و شخصیتی قابل تحسین و احترام او موجب شده بود تا همه دوستش بدارند.
جامعه روحانیت به وجود شخصیتی چون او، به ویژه در این کسادی شخصیت های 
متوازن، باسواد، معقول و در عین حال جذاب و توانمند بسیار نیازمند بود، اما چه می شود 
کرد که راز و حکمِت کی آمدن و کی رفتن ما انسان ها، یکی دیگر از فهرسِت بلند باالی 
مقوله هایی است که از آن آگاه نیستیم. چه کنیم که از دست ما به ویژه درباره زماِن پدیده 

مرگ و رفتن، جز تسلیم بودن در برابر اراده الهی کاری بر نمی آید.
           در دایره قسمت                ما نقطه تسلیمیم

           لطف آن چه تو اندیشی               حکم آن چه تو فرمایی
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در شهریور ماه ۱۳۶۶ به شوق تحصیل علوم دینی و مجاورت با کریمه اهل بیت حضرت 
معصومه )سالم الله علیها( عازم شهر مقدس قم شدم. با راهنمایی یکی از دوستانم به 
به مدیریت استاد  نیروگاه قم  امام صادق )علیه الّسالم( واقع در خیابان  مدرسه علمیه 
حجت االسالم و المسلمین ایوبی معرفی شدم. مدرسه ای که فضای آن معطر به عطر 
شهیدان دفاع مقدس بود. در بدو ورود به دفتر مدرسه، با سید جوانی رو به رو شدم که 

طلبه های مدرسه، او را حاج آقا مظلومی صدایش می کردند.
سالم کردم، گوشه ای ایستادم، سید بزرگوار جواب سالمم را داد و با احترام تعارف 
رفتارش  و  اخالق  شیفته  بودم  نشسته  دفتر  در  که  مدتی  بنشینم.  صندلی  روی  کرد 
شدم؛ جوانی مؤدب، موقر، متواضع، منظم و درعین حال قاطع و جدی بود. حال نوبت 
نام  و  نام  را تحویل دهم. سید جوان، چند سؤال کرد.  نام  بود مدارک ثبت  من رسیده 
خانوادگی، اهل کجا هستی؟ چرا این مدرسه را انتخاب کرده اید؟ انگیزه ات برای طلبه 

شدن چیست؟
 من که نوجوانی کمرو و تا حدی خجالتی بودم، پاسخ سؤاالت استاد را با کمی لکنت 
و  کرد  تشویقم  محبت آمیز  کالم  و  خوشرویی  با  مظلومی  آقا  حاج  دادم.  بریده  بریده  و 
برای موفقیت در مسیری که انتخاب کرده بودم دعا کردند و توصیه هایی نمودند. سپس 
به نظر سختگیرانه و در عین حال بسیار  قوانین و مقررات مدرسه را گوشزد کردند که 

       ۱ - رئیس ستادعمره و عتبات دانشگاهیان

سلوک مهربانانه
حجت االسالم والمسلمین مرتضی مطهری پور   1
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دلنشین، منطقی و مطلوب بود. بیانات ایشان در تبیین مقررات مدرسه و لزوم رعایت آن 
از سوی طالب مدرسه،  مرا به یاد کالم زیبای موال علی )علیه الّسالم( انداخت »اوصیکم 
بتقوی الله و نظم امرکم«. برنامه ریزی مدرسه به  گونه ای بود که معنویت و تهذیب نفس در 

کنار تعلیم و تحصیل طالب مورد توجه و اهتمام دست اندرکاران مدرسه بود. 
 در سال 1367 توفیق شاگردی استاد مظلومی را داشتم. کتاب المنطق مرحوم مظفر 
را نزد ایشان تلمذ کردم. روش کالس داری، تسلط بر مباحث به همراه قدرت استدالل 
و شیوایی بیان، حضور در کالس را برای شاگردان جذاب کرده بود. فعالیت های فوق 
برنامه و وجود فضای صمیمی در برنامه های گروهی مدرسه که با مدیریت حاج آقا ایوبی 
و همکارانشان به ویژه دکتر مظلومی انجام می گرفت، خاطرات بسیار زیبا و جذابی را 

برای طالب مدرسه امام صادق )علیه الّسالم( در دهه 60 به یادگار گذاشته است.
مقام  بعثه  بین الملل  امور  معاونت  همچنین  و  فرهنگی  معاونت  در  مرحوم،  حضور   
حساب  به  مجاهد  دانشمند  فعالیت های  کارنامه  از  دیگری  زرین  برگ  رهبری،  معظم 
می آید. در این مدت، هر بار که خدمت استاد می رسیدم همان صفا و صمیمیت و رفتار 
محبت آمیز همراه با اخالص و تواضع در رفتارش برایم درس آموز بود، هیچ گاه مقام و 

منزلت اجتماعی، او را از سخت کوشی و سلوک مهربانانه دور نکرده بود.
ایشان  پرداختم.  خودم  طلبگی  اول  روزهای  خاطرات  مرور  به  ایشان  خدمت  روزی 
خاطر  به  را  موضوع  جزئیات  موارد،  از  بسیاری  در  خاطرات،  بیان  از  استقبال  ضمن 
داشتند که نشان از هوش سرشار و حافظه قوی و توجه به نکات دقیق و ریز، در تربیت 

طالب داشت.
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بودند؛  نمونه  شخصیتی  ایشان  که  عرض کنم  باید  مظلومی  حجت االسالم  مورد  در 
ایشان مدیری منضبط و قانون مند بودند، یعنی به قانون عمل می کردند و سعی داشتند 
که پا را فراتر از قانون نگذارند. حتی اگر از جانب کسی توصیه می شد، توصیه ها را ندیده 
می گرفتند. نمونه اش را در هیئت گزینش مداحان می دیدیم.  گاهی سفارش مداحانی 
را می کردند که مداحی با این خصوصیات، کدش بسته شده است؛ آقای مظلومی تأکید 
می کرد هر چه قانون می گوید، هر چه این هیئت تصمیم گرفته و صورتجلسه شده است 
قانون  از  فراتر  را  توصیه ای  و هیچ  قانون  از  غیر  را  این رو هیچ کس  از  باید عمل شود؛ 
را  مصوبات  دقیقًا  پرونده ها  بررسی  در  می کردند.  عمل  قانون  عین  به  و  نمی پذیرفتند 
عمل می کردند و نظر جمع را می گرفتند. خالصه در بحث مدیریت، دقیقًا به قانون عمل 

می کردند و مدیریت قانون مندی را اعمال می نمودند.
در مدینه منوره بارها دیدم که ایشان هنگام اذان در مسجد النبی با اینکه سرشان 
شلوغ بود، مقید بود که نماز جماعت را به حرم بیاید، می دیدم که سجاده را زیر بغل 
گذاشته است و شتابان به طرف مسجد النبی می دود تا به نماز جماعت برسد و نماز 

جماعت را در مسجد النبی بخواند. 
والمسلمین  حجت االسالم  مرحوم  السالم(  بیت )علیهم  اهل  به  دلدادگی  زمینه  در 
بارها در جلسات دیده بودم که  آقای مظلومی اهل بکا بود، اهل اشک بود. من  حاج 

       1 - مداح اهل بیت )علیهم السالم(

روحانـی مقیـد و دلـداده
جناب آقای حاج عباس حیدر زاده    1
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لا ک سلـلع کولس ق ـل

 لعنسلچطلرلگریهلمسلکنندلـلچطلرلمنق بلمسلشلند.لرـیلعشعارلـلمطالبلـلرـضهلهایسل
عینکهلدللااشقسلدعشت،لدلدعدهل بلدند.لض نل کهلمدعحانلمسل لعندند،ل ی سلدلیقل
عهللبیتل)ا یهملعلسوم(لبلدلـلدرلمصائبلعهللبیت)ا یهملعلسوم(لعشکلمسلریخت،لعمال
بهلنکاتلهملتلجهلمسلکردلـلتذکرلمسلدعدلتال دعیلناکردهل وفلشأنلعهلللبیت)ا یهمل
علسوم(لمطالبلـلرـضهلهایسل لعندهلنشلد.له چنینلعیشانلدرل صلصلتقریبلمذعهبل
لتذکرلمسلدعد. لمرثیهلها،لدلتلنظرلدعشتـل حدتلبینلمس  انانلدرلرـضهلها،لشعرهاـل ــل





خدمت به اسالم و قرآن با نگاه فناورانه

فصل سوم
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درگذشت دکتر مظلومی درد بزرگی بود؛ ایشان ویژگی ها و مختصات فراوانی داشت. 
بعد از انقالب اسالمی، عده ای از جوانان باهوش، زیرک و دارای دانش گسترده و دارای 
توانایی های زیاد وارد حوزه های علمیه شدند؛ حاج آقای مظلومی یکی از این افراد بود 
که به دنبال انقالب امام، دگرگون شده بود و با پیروزی انقالب، وارد حوزه علمیه قم شد.

آقای مظلومی در سال 1343 در زنجان متولد و در سال 1361 هم وارد حوزه علمیه 
قم شد؛ رشته تحصیلی  ایشان ریاضی فیزیک بوده است که نشان از ذهن پویا و آماده 
ایشان برای تحصیالت بوده است. هر چند استادانش میل داشتند که به رشته مهندسی 
وارد شود، اما ایشان حوزه را بر دانشگاه ترجیح دادند و در سال 1362 وارد حوزه علمیه 
اصفهان در مدرسه صدر شدند. پس از چندی از اصفهان به قم آمدند و در مدرسه امام 

صادق )علیه الّسالم( مشغول به تحصیل شدند.
به دلیل هوش سرشاری که داشتند مدیران مدرسه از سال دوم تحصیلی، در حالی 
که سال دوم طلبگی اش بود، ایشان را به عنوان استاد انتخاب کردند؛ اینقدر باهوش 
بود که همان درسی که آن روز تلمذ کرده بود را می توانست روز بعد تدریس کند و  در 
حقیقت ایشان یکی از مدرسین اصلی دروس در حوزه تلقی می شد. تدریس ادبیات، فقه 

و فلسفه در حوزه ها تخصص ایشان بود.
شر ح  و  نظام  شرح  طلبگی،  ابتدای  دوران  در  ایشان  که  می کنند  نقل  دوستانشان 

       1 - دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی 

زمینه ساز تحول در حوزه
حجت السالم  والمسلمین حمید شهریاری    1
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ناروا خاماگنا ا نآرا بادابسا هب تمدخ

شمسیخاکخاد اکتببادتارهطقاماواتماهماکهبتادتساهبیارعمولیانومداساماو؛امینا
دشبرامزاعگ خا م نامیشبرا خارهطقا ا لسفخادمشو.

ابلا چهبتا اخا مزا پسا شاا ا رلبسا مربنانمیهیا)تس(ا داوا رظلوریا خا ایاجومدا
دتاهمبراراتاخا خااموارعب دواآروزشیاراتاخاتایا؛ادتاذیلاراینیوام ،ا یشامزا
پیاماکندداا ا تن یوا میشبرا آروزشیا مزاطگبا بات شاراینیتیا ا دفنا پهجبسا د یسوا ا

دت سارقاربتاتما خامتمبناتابدادا.
دزداحضنمتا تما د ادتسا مینا تفسین،ا تشتخا لسفخا ا دلیلاعگ خا خا میشبرا خا نودا
آیبتاجومدیاآرلیا احسنازمدساآرلیا نماگن تهاا احتیادتات زهبیاتعطیلاهمارشتبقا
تعطیلشبرا ت زهبیا دتا تما دجونا هیأتا ا ربدهاا دت سا نعیا تحصیلادتسا ودداا ا  خا

ریانومدادا.
رقاسا د بعا د تمرا دتا جبهخا دتا دم طلببدخا صوتتا کخا خا م نمدا سیجیا ودداا مزا
حضوتادمشتهاا امزاابلا1371ا خاتحصیلادتسانبتجا قخا امصولامشتغبلادمشتهاا ا
مزاشبگندمراربنزاحضنمتاآیوامللخاعظمیاآشیخاجومداتبنیزیا اآیوامللخاعظمیا حیاا

ننمابدیا خاشمبتاریات تها.
آشهبییا هاسارن وطا خاد تساراینیتیاماواکخا باهمادتارنکزاتحقیقبتاکبرپیوتنیا
علوناماگریا ودیم.اآ بیارظلوریا بلامزارنادتاآدجبارشغولا ودا ازربدیاکخارنا متدا

شان،امیشبرات شادویهیاتمادتامطگعاتابدیاعلوناماگریام امعاکندسا وددا.
رنادتا ا ا ت دا خاعهومراعضواهیئواراینسادتارنکزاتحقیقبت،امزا زتگومتمدیاربدهاا
میشبرانوماتماکخامیناآیینادبرخاتما نمیارناتوضیحادهها.ارباأاآشهبییارنا بامطگعاتابدیا

 خا ایلخاجهبباآ بیارظلوریا اآ بیبرادجماآ بدیا اثقفیبرا ا عضیاد اتبرادیانا ود.
دتاحقیقواشن عا عبلیوارنادتارنکزاتحقیقبتاکبرپیوتنیاعلوناماگریا بادتساآروزیا
مزاحبجاآ بیارظلوریاهمنمساشاا امزامیشبرا سیبتاآرونتما ا عاامزایبدگینیاتومدستما با
کمکاد اتبدیاکخادمشتیمارحصوالتارتعادا ارتهوعیاتمادتارنکزاتحقیقبتاکبرپیوتنیا
علوناماگریاتولیااکهیما امرن زاکبتهبییاکخاآ بیارظلوریا اد اتبدشبرامدجبنادمدداا

ربیخام تخبتاحوزساهباو.
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فعالیت حاج آقای مظلومی با جمعی از جوانان که در حوزه اطالع رسانی علوم اسالمی 
کار می کردند یک ابداع و  روش نوین بود، در عین حال فقط حسنش این نبود که یک 
امر نوین است، بلکه در حوزه علمیه تحول ساز بود. مجموع فعالیت هایی که ایشان و 
دوستانشان در مرکز تحقیقات انجام دادند، به نظرم سبک آموزشی و سبک پژوهشی را 

در حوزه های علمیه متحول کرد.
نرم افزارهای ما باعث شد که جمعی از طلبه ها که مشغول تحصیل بودند به گستره ای 
از منابع اطالعاتی در علوم اسالمی دسترسی پیدا کنند و با طبقه بندی و اطالع رسانی 
که شده بود، توانستند به راحتی و سادگی به بسیاری از دانش ها و مفاهیمی برسند که 
طلبه ها در سابق باید سال ها و ساعت ها زحمت می کشیدند تا به آن نکته علمی برسند. 
با این نرم افزارها خیلی سریع تر و راحت تر و دسترس پذیرتر توانستند به محتواها دست 
بنده در مرکز  از دوستان همکار  تا  دو  و یکی  آقای مظلومی  به نظرم نقش  پیدا کنند. 

تحقیقات بسیار کلیدی بوده است.
امروز نرم افزارهایی مانند جامع التفاسیر و جامع االحادیث و نور االنوار در اختیار عموم 
نرم افزارهای  از جمله  نیز  الجنان  نور  مانند  نرم افزارها  از  قرار گرفته است، مجموعه ای 
قرآنی، دعایی و حدیثی و تفسیری هستند که با ورودشان به حوزه های علمیه، تحولی 

در سبک آموزشی پژوهشی ایجاد کردند.
از مدرسان بزرگ حوزه های علمیه  تولید شد من خدمت یکی  نرم افزارها  این  وقتی 
رسیدم. ایشان به شوخی فرمودند که شما مرا به زحمت انداختید! ما گفتیم چرا؟ گفتند 
که به این خاطر که گاهی یک ربع، بیست دقیقه مطالعه می کردم، شاگردان هر موردی 
داشتند می توانستم جواب دهم؛ از وقتی شما این محصوالت را تولید کرده اید، ما دو 
ساعت، دو ساعت و نیم هم مطالعه می کنیم باز از پس طلبه ها بر نمی آییم؛ می بینیم که 
رایانه ای را جلوی خودشان باز می کنند و مسائلی را از داخل آن استخراج و سر کالس 

مطرح می کنند که نیازمند تأمل و تفکر بیشتر است و ما استادان به زحمت افتادیم.
این یعنی اینکه سطح آموزش در حوزه های علمیه با این روش نوین که حاج آقای 
مظلومی و دوستان دیگر در حوزه اطالع رسانی علوم اسالمی ابداع کردند، دچار تحول 
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شد؛ دچار تغییر جدی و تغییر ماهوی شد؛ این یکی از تحوالتی بود که ایشان در دوره 
حضورشان در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی شاهدش بودیم.

کنار  در  است،  تفسیری  دیگری جامع  و  آن ها جامع حدیثی  از  یکی  که  االنوار  نور 
نرم افزار نورالحکمه ارائه شد و ایشان خیلی زحمت آن را کشید. هر دوی اینها از جمله 

محصوالتی بود که با تالش ایشان و همکارانشان تولید شد. 
و  فلسفه  حوزه  در  ابن سینا  کتب  از  برخی  و  اسفار  کتاب  نورالحکمه،  نرم افزار  در 
همینطور بدایة الحکمه و نهایة الحکمه عالمه و برخی دیگر از منابع فلسفی، خط به خط 
خوانده شده بود و این خطوط مفهوم برداری شده بود که اصطالحًا به آن موضوع برداری، 
می گفتیم؛ و بعد هم نمایه سازی می شد که از دل آن عبارت های دو کلمه ای، سه کلمه ای 

بیرون می آمد. بعد از آن، کلیدواژگان تک کلمه ای ایجاد می شد و...
 از طریق این روش ها  که آقای مظلومی نقش بی بدیلی در ابداع آنها،  یعنی موضوع  برداری و 
نرم افزارهای موضوعی داشت، بخشی از حدیث، منابع عرفانی، منابع منطق، کالم، رشته های 
دیگر به روش های نوین موضوع برداری شد. حجت االسالم مظلومی بر اثر این تالش های 
وافر، با کمک آقای آسیابانی به خاطر تولید نرم افزار نور الجنان و نرم افزار جامع االحادیث، به 

عنوان خادم القرآن مفتخر شد.
ایشان از نظر درسی هم در دروس حوزوی و هم در دروس دانشگاهی پیشرفت را به 
و  را در دانشگاه قم گذراند  بود. در رشته فلسفه تطبیقی، دکتری خود  نهایت رسانده 
همین ویژگی ها و مختصات و تسلطی که به حوزه فناوری داشت، باعث شد که ایشان 
در دوره اول شورای عالی فضای مجازی به عنوان عضو حقیقی این شورا از سوی مقام 

معظم رهبری منصوب شود.
البته ایشان در کنار این کارها ارتباطی هم با حجاج خارجی زبان داشت، چون به 
زبان انگلیسی، عربی، آذری تسلط داشت و می توانست به این زبان ها سخنرانی کند، 
متن بخواند و متن بنویسد. از این جهت فعالیت های تبلیغی خود را با حج شروع کرد و 
برخی از گروه ها و حاجیان را به عنوان روحانی کاروان یا همراه کاروان همراهی می کرد 
با حوزه حج پیدا کند و به مسئولیت معاونت  ارتباط وثیقی  و همین امر باعث شد که 
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امور فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری در سال 88 منصوب شود و به مدت ده سال این 
مسئولیت را داشت تا اینکه باالخره در سال 98 به عنوان معاون امور بین الملل بعثه مقام 

معظم رهبری منصوب شد. 
عنوان  به  ایشان  که  داشتیم  نظر  در  هم  اسالمی  مذاهب  تقریب  جهانی  مجمع  در 
مشاور به ما کمک بدهد که واقعًا در این مدت کوتاهی که به عنوان مشاور در خدمتشان 
بودم، انباشتی از تجارب دوازده ساله خود را که در طول سفرهای حج و ارتباط با علما 
و حوزه بین الملل  داشتند را به ما منتقل کردند؛ شاید اگر کمک های ایشان نبود،  ما در 

بسیاری از موارد به راه خطا می رفتیم.
از نظر مدیریتی ده سالی شد که با هم فاصله گرفتیم، بعد که بنده به حکم حضرت آقا 
و دبیرکلی مجمع، مفتخر شدم، به ایشان گفتم آقای مظلومی من متوجه این فراق نشده 
بودم که چرا دو دوست باید اینطور فراق همدیگر را بکشند؛ اما االن حس می کنم که شما 
ذخیره ای برای مجمع بودید که بتوانید به ما کمک کنید. چرا که ایشان هفته ای دو روز 

تا وقتی که در قید حیات بودند، می آمدند و به ما کمک می کردند.
آقای مظلومی اشاره کنم که یک  به خصوصیات اخالقی حاج  اینجا می خواهم  در 
سری از آنها منحصر به فرد بود؛ حداقل من کمتر کسی را می شناسم و در مجموع اصاًل 

کسی را نمی شناسم که واجد مجموع این ویژگی ها باشد.
یکی از ویژگی ها و خصوصیات ایشان، هوش، ذکاوت، ژرف اندیشی، نبوغ فوق العاده 
و ذهن خارق العاده و تند و تیز بود و این هوشمندی، ذکاوت و ژرف اندیشی در ایشان 
همیشه جوشان بود و هیچ وقت متوقف نمی شد. در هر جلسه ای با ایشان می نشستیم، 
انسان احساس می کرد که ایشان دو یا سه نکته اضافی در ذهن دارد و با بیانش انسان 

را مشعوف می کرد.
برخی باهوش هستند، با ذکاوت هستند، نبوغ دارند، اما درس خوان نیستند؛ اما 
ایشان در کنار هوش و ذکاوت، دانش بسیار گسترده ای داشت، در سطوح عالی هم در 
حوزه و هم در دانشگاه درس خوانده بود و این هوش و دانش را با هم جمع کرده بود و 
تجمیع این دو باعث شده بود که فهم عمیق و دقیقی از محتوا و مسائلی داشته باشد که 
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با آن ها مواجه می شد. به طوری که وقتی می نشستم و می خواستم با او تصمیم گیری 
کنم، از حضور ایشان به نکاتی دسترسی پیدا می کردم که خود به تنهایی نمی توانستم 

به آن نکات برسم.
عمیق  فهم  به  و  دارند  گسترده  دانش  و  هستند  باهوش  که  انسان هایی  معمواًل 
می رسند، کم حوصله هستند و حوصله زیاده گویی دیگران را هم ندارند، اما حاج آقای 
مظلومی ویژگی سومی را در کنار این دو  ویژگی جمع کرده بود که بسیار صبور و باحوصله 
و اهل مدارا بود. با اینکه به عمق مسأله پی برده بود، اما بسیار با آرامش و حوصله با فردی 

مواجه می شد که هنوز به عمق مسأله نرسیده بود.
هرگاه ایشان می خواست نکاتی را بگوید به لطافت می گفت، با نوعی شوخی و مزاح 
همراه می کرد. در عین حال حرف را به نوعی نقل می کرد که طرف واقعًا متوجه می شد 
که چقدر از حقیقت دور افتاده است و این نبود مگر اینکه ما با یک آدم متخلق با اخالق 

کریمانه در همه امور مواجه بودیم.
در عین حال ایشان همیشه خنده بر لب داشت. اگرچه معمواًل آدم های باهوش و با 
دانش که به عمق مسائل می رسند، کم حوصله و خیلی زود عصبانی و ناراحت می شوند 
که چرا طرف مقابل متوجه نیست یا نمی فهمد، اما ایشان اصاًل اینطور نبود. چنین آدمی 
با این صبر و حوصله معمواًل در دلش هیجان و اندوهی بود؛ اما در عین حال آن اندوه و 

ناراحتی خود را همیشه در دل نگه می داشت و همیشه بر چهره، لبخند داشت.
حتی وقتی در حال نقد یک نظریه خطا با دوستانش بود، این کار را با یک چاشنی طنز 
انجام می داد که موجب فرح و شادی جلسات بود، هم ما می فهمیدیم که اشتباه کرده ایم 
و هم از نوع برخورد ایشان بسیار شاد می شدیم و انصافًا جلسات ایشان فرح بخش و شاد 
بود. به یاد ندارم در دوران مدیریت مرکز کامپیوتر که مکرر هر هفته و هر روز با ایشان 
جلسه داشتیم، ایشان در جلسه چیزی گفته باشد که ناراحتی من یا دوستان را به دنبال 

داشته باشد؛ ایشان بسیار دوست داشتنی بود.
باید اعتراف کنم که دوستی به هوشمندی، صداقت، ادب، علم و متانت ایشان نداشتم 
و واقعًا از دست دادن این عزیز گرامی، این رفیق شفیق و کسی که با محبت، همه دانش 
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و همه هوشمندی خود را در اختیار مدیران ارشد قرار می داد، صدمه بزرگی بود.
گاهی اوقات من به ایشان پیشنهاد می دادم که ریاست بعضی قسمت ها را به عهده 
بگیرد، اما قبول نمی کرد و اصاًل به فکر مقام و دنیا و ترفیع نبود و تا این اواخر هم منزل 
مسکونی ایشان، استیجاری بود، این هم شاهدی قوی بر این است که ایشان اهل دنیا 

نبود. 
او حاضر نبود مدام به جلسات و مراکز مختلف برود و چند جا کار بگیرد تا بتواند حقوق 
خود را افزایش بدهد؛ همیشه مستقر، متمرکز و متعهد بر روی کارش بود. از موسی بن 
جعفر)علیه الّسالم( روایت است که وقتی مؤمنی بمیرد، مالئکه، زمین ها و دشت های 
سرزمین ها بر او می گریند؛ هر جا که او عبادت خدا می کرده است گریه می کنند که چرا 
او از دنیا رفته است و همینطور درهای آسمانی که با اعمال نیکش از او باال می رفت به 
صدا در می آیند و به هق هق می افتند از اینکه یک عالم مؤمن از دنیا رفته است و اینک 
در اسالم یک ثلمه و شکافی ایجاد خواهد شد که هیچ جایگزینی نمی تواند آن را پر کند 

و واقعًا حاج آقای مظلومی اینگونه بود.
وُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت«1

ُ
ِذیَن أ ِذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم َواَلّ ُه اَلّ خداوند وعده داده است که »َیْرَفِع الَلّ

       1 - سوره مجادله آیه 11
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لحاظ  به  چه  بودند،  حوزوی  فرهیخته  شخصیت  یک  مظلومی  دکتر  آقای  جناب 
به لحاظ ویژگی های مدیریتی، ویژگی های رفتاری و  به لحاظ علمی، چه  دانشی، چه 
ویژگی  اینکه حقیقتًا  آنچه مهم است  بودند.  ابعاد مختلفی  و  اخالقی دارای خصایص 
و تأثیرگذاری ایشان در مسیر بهره برداری از فناوری اطالعات در مسیر علوم اسالمی و 

ترویج معارف اهل بیت )علیهم السالم( قابل توجه است.
آقای مظلومی از اولین شخصیت هایی بودند که در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم 
اسالمی به فعالیت مشغول شدند و تالشی را در راستای به کارگیری کامپیوتر یا به تعبیر 
جدیدتر فناوری اطالعات در علوم اسالمی آغاز کردند. ایشان در شرایطی این کار را به 
همراه تعدادی از طالب و متخصصان امر شروع کرد که شاید کمتر کسی می توانست 
آینده این مسیر و تأثیری که این کار می توانست در پژوهش های علوم اسالمی ایجاد کند 

را تصور نماید.
البته ویژگی های شخصی ایشان تأثیر بسزایی در فعالیت ایشان در این مسیر داشت. 
به لحاظ  دانش حوزوی بر مباحثی مانند قرآن و حدیث و علوم نقلی مسلط بودند و در 

منطق، فلسفه و علوم عقلی اشراف و اطالعات خوبی داشتند.
در کنار اینها، به فضای روز هم آشنایی خوبی داشتند؛ آشنایی ایشان با دانش کامپیوتر 
که در این مسیر به مرور تکمیل و به نقطه بسیار خوبی رسید. آشنایی ایشان با زبان و 

       1 - رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی 

خدمت از دریچه فناوری
حجت السالم  والمسلمین محمد حسین بهرامی     1
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امکان اطالع و بهره مندی ایشان از آخرین یافته های این حوزه، حضور نسبتًا مستمر 
ایشان در نمایشگاه های خارجی و عرصه های بین المللی و اطالعشان از آخرین یافته ها 
مظلومی  دکتر  آقای  که جناب  باعث شد  توانمندی های شخصی،  و  کنار خالقیت  در 
مرکز  در  که  مختلفی  نقش های  به  توجه  با  و  باشند  مسیر  این  در  مؤثری  بسیار  عنصر 
تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی بر عهده داشتند، از دوره ای که مدیر گروه حدیث 
این مرکز بودند، تا زمانی که معاون پژوهش مرکز شدند و همینطور در ایامی که به عنوان 
هیئت امنای مرکز نقش ایفا کردند، به علت آن ابعاد مختلف دانشی و توانمندی های 
شخصی که داشتند، روش ها و برنامه های متنوعی را در مرکز تحقیقات کامپیوتری بنا 

نهادند.
آن  شاهد  نور  مرکز  محصوالت  در  امروز  که  اطالعات  عرضه  روش های  از  تعدادی 
هستیم، از جمله روش موضوعی در حوزه تفسیر، کالم و حدیث که خروجی های مختلفی 
از آن ها گرفتیم و امروز محققان علوم اسالمی در حال بهره برداری از آن ها هستند، به 
تعبیری می شود گفت که ابداع شخص جناب آقای دکتر مظلومی بود. همچنین در سایر 
روش های پژوهشی که مرکز تحقیقات کامپیوتری توانسته این آثار را در اختیار محققان 
بسیار  نقش  امور  این  رسیدن  کمال  به  و  راهبری  در  مظلومی  آقای  جناب  بدهد،  قرار 

مؤثری داشتند.
در  بودند،  سرآمد  عقلی  علوم  در  هم  و  نقلی  علوم  در  هم  که  دلیل  این  به  ایشان 
فعالیت هایی مانند دانشنامه علوی که در حوزه نهج البالغه و فرمایشات امیر المؤمنین 
)علیه الّسالم( بود یا فعالیت هایی که در حوزه حدیث انجام می شد، در حقیقت مدیر پروژه 
و راهبر و ایجاد کننده این پروژه ها بودند. در کنار آن ها، مسئولیت راهبری پروژه هایی 
مانند نور الحکمه و کارهای موضوعی که در حوزه فلسفه انجام می شد را بر عهده داشتند 
در  ادامه  در  و  ابزارها  ایجاد  در  مسیر،  این  گشودن  در  مؤثری  بسیار  نقش  توانستند  و 

فرهنگ سازی و ترویج آن در حوزه های علمیه ایفا کنند.
واقعیت این است که پژوهشگران علوم اسالمی، حوزه های علمیه و حتی بخشی از 
محققان علوم انسانی که امروز از محصوالت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی 
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دکتر  جناب  زحمات  وامدار  می گیرند،  بهره  خودشان  فعالیت های  و  پژوهش ها  در  نور 
مظلومی هستند. البته این ویژگی ها منحصر به دوره ای نبود که ایشان در مرکز تحقیقات 
کامپیوتری حضور داشتند؛ بعد از حضور ایشان در مرکز نور، در مجموعه بعثه مقام معظم 
رهبری همچنان فعالیت های ایشان در حوزه های فناورانه و در راهبری مسائل مربوط به 

فناوری و فضای مجازی تداوم داشت.
همچنین می توان به حضور ایشان در شورای عالی فضای مجازی با حکم مقام معظم 
با حکم مقام معظم رهبری، عضو حقیقی شورای  رهبری اشاره کرد. ایشان یک دوره 
عالی فضای مجازی بودند و ویژگی های شخصی ایشان همچون نکته سنجی، دقت باال 
و اشرافی که به مسائل بین المللی داشتند و آشنایی به فناوری و فضای مجازی، موجب 
شده بود که بتوانند در آن دوره نقش مهمی را در شورای عالی فضای مجازی ایفا کنند. 
ایشان در دوره ای در شورای عالی اطالع رسانی کشور، نقش ایفا کردند و در توسعه و 
ترویج فناوری اطالعات در سطح کشور، در حوزه های پژوهشی نقش مؤثری داشتند و در 
دوره اخیر هم این توفیق را داشتیم که در شورای عالی فضای مجازی حوزه های علمیه 

هم در خدمت ایشان باشیم و بتوانیم از افکار و نظریات ایشان بهره مند شویم.
توفیقات جناب آقای مظلومی در اعتقاد و باورمندی ایشان بود. هیچگاه تا وقتی که 
احساس مسئولیت نمی کردند و کاری به ایشان سپرده نمی شد، علیرغم توانمندی بارزی 
که داشتند، پیش قدم نمی شدند. ویژگی دیگری که در ایشان وجود داشت و بسیار بارز 
بود، ویژگی های اخالقی دکتر مظلومی بود؛ بسیار متواضع بودند؛ بسیار ساده زیست 
با دیگران  بودند؛ هیچ وقت زحمت خود را به دوش دیگران نمی انداختند، هیچ وقت 
برخورد تند و غیر اخالقی و غیر مؤدبانه نداشتند. علیرغم جایگاه و مسئولیت هایی که 
داشتند، همیشه در دسترس بودند و در همه اوقات هر کسی که در هر سطحی به ایشان 

مراجعه می کرد، با روی باز استقبال می کردند. 
ویژگی دیگر، دانش دکتر مظلومی بود؛ در کنار آن اعتقاد، باورمندی، اخالق و تواضع، 
دانش او در حوزه علوم اسالمی، مسلط بر معقول و منقول بود؛ در حوزه فناوری با فضای 
جدید و با فناوری کاماًل آشنا بودند و به جهت تسلط بر زبان های مختلف، با فضای دنیای 
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امروز، با پیشرفت های تکنولوژی وجریان های فکری موجود در دنیا کاماًل آشنا بودند و 
همه این ها از ایشان شخصیتی را ساخته بود که هم در عرصه مدیریت و هم در حوزه 

پژوهش، گام های مؤثری را برداشتند. 
امیدوارم که بتوانیم در مرکز تحقیقات کامپیوتری به شکل مفید و مؤثری دنبال کننده 
راه و اهدافی باشیم که جناب آقای دکتر مظلومی از بانیان و طراحان آن بودند و بتوانیم 
این راه را که صدقه جاریه آن عزیز از دست رفته است، با قوت و شکل مناسبی ادامه 

دهیم.
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ناروا خاماگنا ا نآرا بادابسا هب تمدخ

کاذ ملجگِلا مالکنمِن.2 اَرْناَعليهباَ براَ ايبَقیاَ ْجُخاَتَ ّ ااااااااااااااااااااااکُلّ
 اذمتاتبا انيماچورام نادتا ـــهبتمرااااااااااکزااهگادبلخانيزدات زا دمعايبتمر

 باابت برا اويياامحوملاآباچشممااااااااااتبا ناشتنادبهادارحملا خات زا بتمر
 هاسادتاحوزساعلميخا م،اراتاخامربناصبدقا)عليخاملّسگن(ا ارنکزاتحقيقبتاکبرپيوتنیا
علوناماگریا)دوت(اتو يقاشبگندیا اهمکبتیا باحجوامالاگنا املمسلمينادکتناحبجا
ايااجومدارظلوریاتمادمشتم.اا خايبداميشبر،اشنحاحبلاکوتبهیا نا لمات مراگشواتبا
تسکيهیا ناآالنادلانوديهما بشا.احسنتاعيبدتاميشبرادتات زگبتا يمبتیا خادلاربدا،ا
شا.ا دلما تيشا رنهمیا نا )اگنامللخاعليهب(ا رعصورخا حننا یا یا دتا تا ينا نبنا  لیا

رطبلبادتاد ا خشازينا خاصوتتاداتخا هایامتمئخاریاشود.ا

الف(مدرسهامامصادق)علیهالّسالم(
کخا جومدیا اياا صبدقا)عليخاملّسگن(ا مربنا راتاخا دتا ابلا1366ا ود.ا ربسا شهنيوتا
رعلونا وداتبزسارعمماشاس،ادظنناتماجلباکند.ا  تیاپنسا جواکندناگفتها:ام ارعب را
راتاخا ايکیامزاماتبدمرامد يبتا ارهطقاجهبباحجوامالاگنا املمسلميناايااجومدا

رظلوریازدجبدیاماو.ا

استادادبیاتعربی
ابلام لاکتببا»عومرلا یاملهحوا اصمايخ«اتمادزداميشبرانومدان.اعگ سا ناتسلطا نا

ااااااا1ا-اارايناگن سا نآرارنکزاتحقيقبتاکبرپيوتنیاعلوناماگریا
ااااااا2ا-ااوتساملنحمناآيخا26ا ا27

خـادم القــرآن
حجتاالسالموالمسلمینعزتاللهمرتضایی1
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ادبیات و منطق، نظم، دقت و ادب ایشان نیز بسیار مشهود بود. از ویژگی های بارز وی در 
کالس این بود که طالب را در بحث مشارکت می داد. این شیوه منحصر به فرد برای بنده 
خیلی جالب بود. با این شیوه، طالبی که قدرت استدالل داشتند را پرورش می داد. یک 
موضوع را مطرح می کرد و نظرات طالب را می پرسید. وقتی یکی نظر می داد از دیگران 
آن شخص می خواست،  از  بعد،  اقامه کنند.  و دلیل  نقد کرده  را  نظر  آن  می خواست، 
جواب آنها را بدهد. این رد و قبول، گاهی بارها تکرار می شد و باعث رشد قدرت نقد و 

نظر طالب می گردید. 

استاد منطق
بسیار  نیز  منطق  به  ایشان  ایشان خواندم.  نزد  را  »المنطق مظفر«  کتاب  دوم  سال 
مسلط بود. از ویژگی های دیگر ایشان استفاده زیاد از تخته سیاه بود. خط بسیار زیبایی 

داشت و از این هنر خود به خوبی در آموزش و انتقال مباحث استفاده می کرد.

استاد کالم
سال سوم همزمان با خواندن کتاب »شرح باب حادی عشر«. در مدرسه، به ایشان 
پیشنهاد دادیم »شرح تجرید« عالمه حلی را در روزهای تعطیل پنجشنبه و جمعه برای 
جمعی از دوستان تدریس کند؛ زیرا متوجه شدیم ایشان از شاگردان علوم عقلی اساتید 
بنام آیت الله حسن زاده آملی و جوادی آملی است. وی با آغوش باز قبول کرد. شرح 
تجرید را به صورت تطبیقی با کالم جدید برایمان تدریس کرد. چنین شیوه ای در آن 

زمان مرسوم نبود و از ویژگی های تدریس ایشان به شمار می آمد. 

حساسیت به بیت المال و حق الناس
ایشان در آغاز طلبگی رعایت حقوق بیت المال و مردم را به شکل عملی به من آموخت 
و نشان داد. یکی از خاطرات بنده با ایشان در مدرسه امام صادق )علیه الّسالم( این بود 
که حقیر نیاز به منگنه داشتم. خدمت ایشان رفتم و منگنه دفتر مدرسه را امانت گرفتم. 
ایشان آن را بدون سوزن منگنه به من تحویل داد. وقتی کارم را انجام دادم و منگنه را 
بیرون  را  بود. من آن سوزن ها  ایشان تحویل دادم، تعدادی سوزن منگنه داخل آن  به 
نیاوردم، چون کم ارزش بود. ایشان فوری منگنه را بررسی کرد و چند عدد سوزن منگنه 
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که جا مانده بود را برگرداند. برای من خیلی عجیب بود که مگر ارزش اینها چقدر است؟ 
ولی ایشان اهل رعایت و دقت بود. دقت ایشان دو سویه بود. یکی رعایت بیت المال، 
چون منگنه را بدون سوزن به من داد. دوم رعایت حق الناس، چون چند سوزن منگنه را 

به من برگرداند. 
وی همچنین چندین سال مسئول خرید کتاب از نمایشگاه کتاب تهران بود. هزینه 
خرید کتاب با ایشان بود. خرید کتاب ها و فاکتورها را با دقت و حوصله طوری حساب 

می کرد که یک ریال کم و زیاد نمی شد. 

فعالیت ها در مرکز نور
معاونت تحقیقات مرکز نور در سال 1372 آزمون موضوع برداری برگزار کرد. مسئول 
این آزمون که در مدرسه امیرالمؤمنین )علیه الّسالم( آیت الله مکارم شیرازی برگزار شد، 
استاد مظلومی بود. بنده توفیق داشتم خدمت ایشان موضوع برداری را آموزش ببینم و 

در آن آزمون شرکت کنم و قبول شوم. 
پس از چندی جناب حجت االسالم و المسلمین مظلومی، معاون تحقیقات و جناب 
ثقفیان قائم مقام شد. معاونت تحقیقات با آمدن ایشان متحول شد. بخش قرآن که تازه 
تأسیس شده بود و کمتر دیده می شد با عنایت ایشان که عالقه وافری به قرآن داشت، 

بسیار فعال شد و گسترش زیادی پیدا کرد. 
مسئولیت  تصدی  زمان  در  که  نرم افزاری  برنامه های  از  برخی  به  نمونه  برای  اینک 
معاونت تحقیقات و بخش حدیث توسط ایشان آغاز شد اشاره می شود که جزء کارنامه 

تحقیقات فناوری آن مرحوم به شمار می آید: 

نرم افزارهای قرآنی
دانشنامه تفسیر صافی فیض کاشانی. 1
دانشنامه تفسیر طبری. 2
فرهنگ موضوعی تفسیر المیزان عالمه طباطبایی . 3
فرهنگ موضوعی تفسیر تبیان شیخ طوسی . 4
نور االنوار1. 5
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نور االنوار 2. 6

        نرم افزارهای حدیثی
7.    دانشنامه علوی 1
8.    دانشنامه علوی 2

9.    دانشنامه نبوی 
10.  کتابخانه نور 2 و 5

11.  گنجینه روایات نور 
12.  معجم موضوعی بحارالنوار 1

13.  نور الوالیة

        نرم افزارهای تاریخی
14.  سیره معصومان

15.  نور السیره 1

      نرم افزارهای دعایی
16.  نورالجنان

     نرم افزارهای فقهی
17.  درختواره فقه 
18.  نور الفقاهة 3

    نرم افزارهای عقلی
19.  نورالحکمه 3

نرم افزارهای رجالی
20.  درایة النور 1

نرم افزارهای عرفانی
21.  کتابخانه عرفان 1
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22.  کتابخانه عرفان 2

معجم موضوعی
جناب مظلومی از بنیان گذاران اولیه شیوه معجم موضوعی بود. این شیوه تنها با اتکا 
به استاد مظلومی شکل گرفت، گسترش یافت و مرکز نور را برجسته کرد. همگان معجم 
موضوعی و مظلومی را الزم و ملزوم می دانستند. این شیوه پیچیده ترین و دقیق ترین 
شیوه پژوهشی در جهان علم به شمار می آید. مرکز نور به برکت ذهن فعال و ذوق سرشار 
پژوهشگران بنامی چون جناب آقای مظلومی از آن بهرمند شد. زمانی که آقای مظلومی 
با حمایت جدی وی در همه بخش های  معاون تحقیقات شد، شیوه معجم موضوعی 
معاجم  برنامه های  کلیه بخش ها موظف شدند  و جاری شد.  تحقیقات ساری  معاونت 

موضوعی را در دستور پژوهش خود قرار دهند. 

تحلیل تحقیقاتی
از ویژگی های ایشان در زمینه تحقیقات کامپیوتری، تسلط کامل به عرصه فناوری 
اطالعات و شیوه های پژوهشی و آگاهی از علوم اسالمی بود. ایشان در ادبیات، منطق، 
بر  همچنین  وی  داشت.  تبحر  حکمت  و  کالم  فلسفه،  تفسیر،  حدیث،  اصول،  فقه، 
فرهنگ  و  درختواره ای  دانشنامه ای،  کتابخانه ای،  اطالع رسانی  پژوهشی  شیوه های 

موضوعی تسلط داشت. 
ایشان در تحلیل پژوهشی طرح های معاونت تحقیقات، بسیار قوی و توانمند بود به 
تحقیقی کمتر  و  مناظرات علمی  در  اذعان داشتند.  ایشان  تبحر  به  طوری که همگان 

کسی به پای ایشان می رسید. 

خادم القرآن
نهمین  در  نورالجنان  دانشنامه  شدند.  القرآنی  خادم  عنوان  اخذ  به  موفق  ایشان 
نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تهران 1380/8/30 موفق به اخذ جایزۀ فاخر خادم 
القرآنی از دست رئیس جمهور وقت شد. لوح این جایزه به نام حجت االسالم و المسلمین 
دکتر سید جواد مظلومی معاون پژوهش وقت صادر گردید و  اکنون در موزه جوایز مرکز 
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نگهداری می شود. 

مسئولیت ها در مرکز نور
ایشان از آغاز ورود به مرکز نور تا آخر حیاتشان در سمت ها و پست های مختلفی دارای 

مسئولیت بود که بدین شرح هستند: 
قائم مقام معاونت تحقیقات، معاون تحقیقات، مسئول گروه  پژوهشگر علوم عقلی، 

حدیث، مشاور علمی ریاست مرکز، و عضو هیئت امنای مرکز نور. 

اخالق
حجت االسالم مظلومی فضایل اخالقی زیادی داشت. بسیار متواضع و مؤدب بود. با 
اینکه استاد بنده در حوزه بود و در تحقیق حق استادی بر من داشت، ولی زمانی که من 
مدیر گروه قرآن شدم و ایشان مدیر گروه حدیث بود، هیچگاه احساس نکردم خودش را 

برتر از من می داند. 
از دیگر فضایل ایشان سریع البکاء بودن و گریه بود. او اهل گریستن بود. در مراسم 
عزاداری فوری متأثر می شد. یکبار حقیر توفیق داشتم در مراسم فاطمیه مرکز، منبر رفته 
بودم. ایشان با تواضعی که داشت وسط مجلس نشست و به محض اینکه روضه خواندم، 
بلند بلند گریه کرد. چنان گریست که حقیر را بر روی منبر منقلب کرد و من از گریه جناب 

مظلومی بر منبر گریستم. 
و  علمی  خالقیت های  معنوی  حقوق  رعایت  ایشان،  اخالقی  ویژگی های  دیگر  از 
تحقیقی پژوهشگران بود. متأسفانه امروزه این فضیلت فراموش شده است و مدیران و 
رؤسای مراکز و گروه های علمی به دلیل کم فرصتی و کم کاری، آثار علمی همکاران خود 
را با زیرکی و لطایف  الحیل به نام خود ثبت و ضبط می کنند و آن را جزء کارنامه علمی 
خود برمی شمارند. استاد مظلومی این ویژگی را با شهامت کامل از خود بروز داد و برگ 

زرینی در کارنامه خود به یادگار گذاشت. 
خاطره دیگر اینکه بنده به درخواست ریاست مرکز، دکتر شهریاری، کلیه نرم افزارهای 
قرآنی مراکز قرآنی جهان اسالم را معرفی کردم. گزارش را به ایشان )که معاون تحقیقات 
بود( تحویل دادم. وی ید طوالیی در برجسته سازی آمار و ارقام داشت. ازاین رو پیرامون 
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آن گزارش ها کار بزرگی کرد و آن را بسیار برجسته نمود و به نام حقیر به ریاست مرکز 
تحویل داد و از ذکر نام خودش چشم  پوشی کرد، تا بنده را در دیدگاه ریاست مرکز، بزرگ 
جلوه دهد. همین طور هم شد. ریاست مرکز برای آن گزارش تشویق ویژه ای برای من در 

نظر گرفت. 
خداوند او را متعالی بگرداند. عاش سعیدًا و حشر سعیدًا. خوب زیست و خوب محشور 

خواهد شد. طوبی له و حسن مآب.
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سوابق آشنایی بنده با این شخصیت بزرگوار از سال های دهه شصت در مدرسه امام 
صادق )علیه الّسالم( قم است که ما به آن مدرسه رفت و آمد داشتیم و دوستان مشترکی 
داشتیم که باعث ارتباط ما با شخصیت مرحوم حجت االسالم والمسلمین مظلومی شد. 
ایشان در آن سال ها در مدرسه علمیه امام صادق )علیه الّسالم( مشغول درس و بحث بود 

و از همان زمان یکی از طلبه های کوشا در امر تحصیل بودند.
ارتباطات وسیع تر و عمیق تر ما با ایشان مربوط به زمانی است که من به مرکز تحقیقات 
علوم کامپیوتری رفتم. در سال 1376 یا 1377 بود که ایشان در سمت معاون تحقیقات 
و پژوهش بودند و بنده هم مسئولیت معاونت ارتباطات بین الملل را داشتم و این ارتباط 
تا کنون بیش از 30 سال بودکه  و همکاری 12 سال به صورت مستمر ادامه داشت و 

دوستی و ارتباط ما ادامه داشت. 
ما سفرهای زیادی با هم رفتیم، سفر به امارات، سوریه، عراق، مشهد مقدس و بعضی 
از مناطق دیگر که طی آن  شناخت عمیق و ارتباط وسیعی بین بنده و ایشان و حتی 
خانواده ها ایجاد شد که منجر به شناخت دقیق تری از منش و روش زندگی ایشان گردید.

اگر بخواهم شخصیت ایشان را تعریف کنم، می توانم عرض کنم که ایشان یک مبلغ 
ِه  ُغوَن ِرساالِت الَلّ ِذیَن ُیَبِلّ راستین، به تمام معنا بود؛ آنچه که آیه شریفه قرآن می فرماید »اَلّ
ِه َحِسیبًا«2، ایشان واقعًا در همین مسیر  َه َو َکفی  ِبالَلّ َحدًا ِإاَلّ الَلّ

َ
َو َیْخَشْوَنُه َو ال َیْخَشْوَن أ

       1 -  معاون امور ایران مجمع جهانی تقریب مذاهب
       2 - سوره احراب آیه 39

مبتکر پژوهشی
جناب آقای محسن مسچی    1
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تبلیغ و رسالت الهی که می کردند، واقعًا از همه جهات یک مبلغ و مدرس و محقق بسیار 
موفق بودند.

من با تیمن و تبرک از پنج تن آل عبا و پنج تن طیبه آل کسا پنج خصوصیت ویژه را 
که به اعتقاد من از خصوصیات بارز مرحوم حجت االسالم والمسلمین مظلومی است، به 

عنوان خصوصیات ویژه ایشان عرض می کنم:
اینکه جناب حجت االسالم والمسلمین  از ایشان سراغ دارم،  اولین خصوصیتی که 
مرکز  در  بود.  علمی  و  تحقیقاتی  امور  مبتکر  یک  بود،  پژوهشی  مبتکر  یک  مظلومی 
و  جاری  هم  امروزه  که  برکاتی  و  کارها  از  بسیاری  اسالمی  علوم  کامپیوتری  تحقیقات 
کارهایی همچون معجم های  او شکل گرفت؛  برکت حضور شخصیت  به  است،  ساری 
لفظی، معجم های موضوعی، کتابخانه ای و... گمان می کنم که مسیر و خط تولیدی را 
که در این مرکز در طول سال های سال جاری بود، جناب حاج آقای مظلومی در تأسیس 

آن نقش اول یا نقش تأثیرگذار را داشت.
این مسیر علمی و تحقیقاتی طبیعتًا در زندگی ایشان، در حرکات و سکنات ایشان کاماًل 
مشهود و هویدا بود و منجر به ایجاد یک شخصیتی شد که دارای سواد رسانه ای کافی 
بود، و خدمات گسترده ای را در همین موضوع و همین زمینه، یعنی فضای الکترونیک، 
فضای کامپیوتر و فضای مجازی به کشور ارائه کردند؛ با برنامه های مفصلی که داشتند 
و عضویت مؤثر و تأثیرگذار در مجامعی مانند مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی، 
شورای عالی فضای مجازی یا شورای فناوری مؤسسه نشر آثار حضرت امام )ره( یا کمیته 
فضای رسانه شورای عالی انقالب فرهنگی، ایشان واقعًا نقش مؤثر و تأثیرگذاری را داشت.

نکته دوم، اینکه بسیار عمیق فکر می کردند؛ اگر به موضوعی می پرداختند به دقت و 
ظرافت همه جوانب آن موضوع را تحت نظر و اشراف فکری خودشان داشتند. کاماًل آن 
جوانب را بررسی می کردند و برای هر موضوع و هر فرعی پاسخ مقتضی خود را داشتند.

گذشته از موضوع تعمق ایشان، درباره بحث های تحقیقاتی، ایشان مانند یک معلم 
بودند؛ روحیه تدریس، روحیه القاء مطالب علمی به صورت صحیح به مخاطب، یکی از 
ویژگی های ایشان با زبان و لسان مخصوص خودشان بود؛ بسیار هم در این زمینه موفق 

بودند. 
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مقدس  بارگاه  زیارت  برای  سوریه  به  خانواده  همراه  به  سفری  در  که  دارم  خاطر  به 
آیت الله  حضرت  آنجا  بودیم.  همسفر  ایشان  با  )سالم الله علیها(  کبری  زینب  حضرت 
حسینی به عنوان نماینده مقام معظم رهبری تشریف داشتند. بعد از اینکه متوجه شدند 
ما آنجا هستیم، درخواست کردند یک دوره آموزش نرم افزارهای اسالمی را برای طلبه ها 
برگزار کنیم. من از حجت االسالم والمسلمین مظلومی درخواست کردم که اگر برای شما 
زحمت نیست، این امر را عهده دار باشید، ایشان هم با آغوش باز پذیرفتند و به سرعت 
برادران  برای  و هم  برای خواهران طلبه  را سامان دادند؛ کالس هایی هم  این موضوع 

ترتیب داده شد و چند جلسه ای این بحث و این گفتمان را با عزیزان طلبه داشتند.
بعد از پایان این کالس ها، بالاستثنا افرادی که شرکت کرده بودند و مسئوالن مربوطه 
در دفتر مقام معظم رهبری در سوریه، از اجرای این کالس و برنامه هایی که مرحوم آقای 
مظلومی در آن جلسات داشتند بسیار سپاسگزار بودند و بسیار تحت تأثیر قرار گرفته 

بودند.
نکته سوم درباره حاج آقای مظلومی آنچه که بنده یافتم انضباط ظاهری و باطنی و 
فکری بود. هم ظاهری بسیار خوش پوش، منظم و مرتب داشتند و هم با انضباط عملی و 
عملیاتی و مدیریتی و برخورداری از انضباط فکری، منحصر به فرد بودن ایشان مشخص 
می شد. ایشان دارای یک مهندسی فکری بود، هر موقع مبحث و جریان و نکته ای را 

مطرح می کرد، کاماًل مهندسی شده و با دقت و ظرافت بود.
در موضوع انضباط ایشان به موضوعی مانند انضباط اداری نقب می زنم؛ ما سفری 
از هر جهت در مرکز تحقیقات  بنده  به  ایشان نسبت  اینکه  با  بودیم،  ایشان  را خدمت 
به عنوان مدیر سفر  بنده  آن سفر  در  اما چون  بودند،  کامپیوتری علوم اسالمی مقدم 
مطرح بودم، خاطرم هست که نسبت به کوچکترین کار و برنامه ای که می خواستند انجام 

دهند حتمًا اذن می گرفتند.
مسأله دیگری که چهارمین ویژگی مرحوم حاج آقای مظلومی می دانم، مراتب اخالقی 
ایشان است؛ بسیار خوش محضر بودند؛ بسیار ادب حضور داشتند؛ ادب گفت وگو، ادب 
احترام به مخالف، حتی در بیان نظرات خودشان بسیار دقت می کردند که موجب رنجش 
خاطر طرف مقابل نشوند؛ اگر مسئله ای را اصاًل قبول هم نداشتند، با دقت و ظرافت 
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سعی می کردند که مطلب را آنچنان شیرین تبیین کنند که طرف مقابل به راحتی و به 
دقت بتواند آن را درک کند و بپذیرد.

به هیچ وجه در پی نفی و طرد و تندگویی نسبت به دیگران نبودند و پرهیز از مطرح 
شدن داشتند، پرهیز از گزافه گویی داشتند، هیچ وقت بیش از آنچه بودند، خود را مطرح 
که  داشتند  خاصی  فروتنی  و  وقار  و  اخالقی  واقعًا  مراتب  ساده ،  زندگی  یک  نکردند. 

مختص خودشان بود. 
ویژگی چهارم تواضع و فروتنی ایشان است. در طول این سال ها هیچ موقع از ایشان 
تکبر ندیدم. ایشان دارای شخصیت و عنوان و جایگاهی در کشور ما بودند، اما بسیار 
و  اسالمی  انقالب  جانبازان  به  نسبت  خصوص  به  می کردند؛  رفتار  خودمانی  و  خاکی 

ایثارگران تواضع و فروتنی بیش از حد داشتند.
و  به استقبال جانبازان می رفتند، خم می شدند  این سید دانشمند در بدو ورود که 
دست این عزیزان را می بوسیدند، به جانبازان احترام و تواضع و محبت می کردند و با 
این محبت و مراتب اخالقی، دل های بی شماری را به سوی خودشان جذب کرده بودند 
و واقعًا از مسیر اخالق به بسیاری از مراتب انسانی و الهی رسیده بودند و این خصوصیت 

یکی از ویژگی های بارز مرحوم حاج آقای مظلومی بود. 
و نکته پنجم؛ یک مبلغ موفق، یک مبلغ شایسته و شاخص در امر دین بودند. در امر 
از فن  از بهترین لسان، لسان خوش، زبان نرم کمک می گرفتند و  تبیین احکام الهی 

سخنوری، فن بیان، لطافت گفتار و شیرینی سخن بهره مند بودند.
به  نسبت  کافی  دانش  و  آشنایی  روز،  علوم  به  آشنایی  و  خصوصیات  این  مجموعه 
مسائل اجتماعی، علم ارتباطات، ارتباطات مردمی و نحوه سخن گفتن با مخاطب، از 

ایشان چهره یک مبلغ شایسته بین المللی را  ساخته بود.
در جلسات بسیار زیادی که در مرکز داشتیم، گروه های زیادی برای بازدید می آمدند؛ 
مذاهب  از  مختلف،  اقوام  از  و  فرهنگی  و  فکری  علمی،  مختلف  اقشار  از  گروه ها  این 
مختلف بودند. زمانی که حاج آقای مظلومی را برای مدیریت این گروه ها یا سخنوری 
در این گروه ها می فرستادیم، واقعًا خیالمان راحت بود که به بهترین بیان و بهترین وجه، 
مجموعه را متقاعد می کنند. بر منطق گفت وگو کاماًل مسلط بودند، بر منطق ارتباطات 
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کاماًل تسلط داشتند؛ منطق تبلیغ را کاماًل مسلط بودند؛ ادب جلسات را کاماًل رعایت 
می کردند.

در آن جلساتی که برگزار می شد، ممکن بود از عقاید مختلفی حضور داشته باشند، 
اما ایشان احترام همه آن ها را رعایت می کردند و آنچنان شیرین و زیبا هر حرفی را بیان 
می داشتند که همه را در پایان یک جلسه یکی دو ساعته به خودشان جذب می کردند. 

در پایان دو نکته را بیان می کنم:
را   دانشگاه  و  حوزه  وحدت  از  عینی  و  واقعی  مصداق  یک  بخواهم  اگر  اول؛  نکته 
مطرح کنم، شخصیت جناب حجت االسالم والمسلمین دکتر مظلومی هم عمق حوزوی 
داشت و هم نظم دانشگاهی داشت. ان شاء الله این دو بتواند خوب به هم پیوند بخورد تا 
شخصیت هایی مانند مرحوم آقای مظلومی را بیشتر داشته باشیم، اما من مصداقی برای 

وحدت عینی حوزه و دانشگاه مانند ایشان کمتر سراغ دارم.
بزرگوار حضرت  و  مظلوم  در محضر شهید  دو سالی  الهی من  عنایت  به  دوم؛  نکته 
آیت الله بهشتی رضوان الله تعالی علیه بودم، تا آخرین روزی که ایشان حیات داشتند 
در حزب جمهوری اسالمی و در کالس هایی که در آن حزب و بعضی از مراکز دیگر برگزار 
می شد شرکت می کردم. اگر بخواهم شخصیت جناب حجت االسالم حاج آقای مظلومی 
بهشتی  شهید  مانند  به  مسیری  و  راستا  در  شخصیتی  من  اعتقاد  به  کنم،  توصیف  را 
داشتند؛ یعنی آنچه که من از شهید بزرگوار حضرت آیت الله بهشتی در خاطر دارم، هر 
موقع آقای مظلومی را می دیدم، تداعی می شد، گویا شهید بهشتی جوانی را دیده بودم 
که در همان مسیر و همان گام و با همان منطق و مشی و مرام و گفتمان زندگی می کند و 
این مثال را می توانم برای ایشان بزنم که شهید بهشتی جوان عصر ما حاج آقای مظلومی 

بودند.
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آشنایی بنده با دکتر مظلومی از سال 76 و زمانی بود که وارد مرکز تحقیقات کامپیوتری 
علوم اسالمی شدم؛ ایشان مسئول یکی از گروه های معاونت پژوهش بود تا اینکه بعد از 

مدتی معاون پژوهش شدند.
یکی از شیوه های پژوهشی که آن مرحوم برای آن تالش بسیاری کرد و به نوعی مبدع 
آن بود، شیوه فرهنگ موضوعی است. به این شکل که متنی را از یک کتاب انتخاب 
تقریبًا  می زنید؛  نمایه  خالصه،  از  بعد  می کنید،  نویسی  خالصه  را  متن  این  می کنید، 
اولین کسی که سعی داشت این شیوه را در پژوهش های مرکز عملی کند، جناب آقای 

دکتر مظلومی بود.
در آن سال ها چند نفر از دوستان دانشگاهی همچون آقای دکتر دهقان که متخصص 
نمایه زنی و کتابداری بودند به دفتر تبلیغات تشریف می آوردند و هفته ای دو روز گاهی 
اولین  اوقات بیشتر، جلسه های آموزشی نمایه زنی داشتند که آقای مظلومی هم جزء 
کسانی بود که از طرف مرکز در این جلسات شرکت می کرد. با آن تجربه ای که آنجا کسب 
کرده بود، در واقع این شیوه معجم موضوعی و فرهنگ موضوعی را در مرکز با وسواس 
خاص خود دنبال کرد؛ یکی از تولیدات آن زمان، فرهنگ موضوعی علوم عقلی و آثار 

مرحوم مال صدرای شیرازی بود.
ایشان به قدری در این شیوه و پیگیری این شیوه متبحر بود که تقریبًا این نرم افزارهای 

       1 -  مدیر گروه رجال مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی

مبدع شیوه پژوهشی
حجت السالم والمسلمین فریدون سبحانی  1
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فرهنگ موضوعی بدون حضور ایشان خود را نشان نمی داد؛ همیشه گفته می شد که نام 
آقای مظلومی باید به این نرم افزارها ضمیمه شود تا مخاطب بتواند ارزش و جایگاه آن 

کار علمی و پژوهشی را درک کند.
آن مرحوم ذهن کنکاشی داشت؛ هم در مسائل عقلی و هم در مسائل روایی و حدیثی، 
این ذهن کنکاش ایده های جالبی ارائه می داد. این رویه به واسطه مسئولیت ایشان در 
معاونت پژوهش در گروه فقه هم جاری بود، بنابراین هم در علوم عقلی و هم در مباحث 
فقهی و هم در مباحث حدیثی، معجم های موضوعی پژوهشی محوریت داشت. به دلیل 
مسئولیت ایشان در معاونت، تقریبًا در اکثر گروه های علمی معاونت پژوهش این شیوه 
گسترش یافت. حتی یکی از ناظران قوی این شیوه خود ایشان بود و تا نرم افزارها به 
تأیید علمی ایشان نمی رسید، به طور طبیعی تولید نمی شد. خصوصیت کنکاش ذهنی 
او سبب می شد که در شیوه های پژوهشی به کم قانع نشود، لذا این شیوه به مرور زمان 

مراحل تکمیلی خود را زیر نظر ایشان طی کرد. 
از لحاظ خصوصیات کاری وسواس خاصی روی اتقان کار داشت، کسانی که با ایشان 
کار کرده اند این وسواس خاص را درک کرده اند. گاهی این وسواس به اندازه ای بود که 
برخی کم حوصله می شدند، ولی بعد از پایان کار همه به این نتیجه می رسیدند که آن 
وسواس نیاز بوده است. تا زمانی که ایشان معاون پژوهش بود، تقریبًا همه به دلیل وجود 

آقای مظلومی از اتقان فعالیت های پژوهشی اطمینان خاطر داشتند. 
ایشان فعالیت های دیگری هم داشتند که از جمله می توان به شرکت در نمایشگاه های 
خارج از کشور اشاره کرد که محصوالت مرکز را ارائه می داد و نیاز به توضیح محصوالت و 

شیوه های تولید داشت.
یکی از سفرها نمایشگاه جی تکس دبی بود که ایشان را همراهی کردم. از آنجایی که 
ایشان سابقه چند سفر را داشت، هم شیعیان و هم کاربران غیر شیعه که با نرم افزارهای 
یا  انگلیسی  زبان  به  تسلط  واسطه  به  را می گرفتند.  او  بودند، همواره سراغ  آشنا  مرکز 
عربی، گاهی اوقات حتی، فقدان  ایشان در نمایشگاه برای معرفی محصوالت، نقیصه ای 
محسوب می شد. همچنین در نمایشگاه هایی که در کشورهای اروپایی برگزار می شد، 
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ایشان نقش فعالی داشت و اساسًا گاهی اوقات غرفه مرکز به نام ایشان شناخته می شد. 
در واقع، دیگران وجود غرفه و قوام غرفه را در شخصیت ایشان می دیدند.

بنابراین ذهن فعال او از ایشان یک فرد پر تالش ساخته بود، فردی که می توان گفت 
آرام نداشت و فعالیت های کاری خود را از صبح زود شروع می کرد و تا پاسی از شب، 
ادامه می داد. این شخصیت تالشگر همیشه به دقت و اتقان محصول هم فکر می کرد و 

می توان ادعا کرد که این مجاهدت و دقت نظر از او یک فرد کم نظیر ساخته بود.
از لحاظ خصوصیات اخالقی و شخصی، مسئولیت ها در شخصیت ایشان اثر نکرده 
ایشان  با  اکثر دوستان  تقریبًا  به همین دلیل  باالتر نمی دانست؛  را  و جایگاه خود  بود 
مأنوس بودند؛ این روحیه که شما تکبر نداشته باشی و خودت باشی، خیلی ها را به خود 
جذب می کند و ایشان بخشی از مشکالت را با این روحیه حل می کرد. گاهی اوقات بین 
دو همکار، دو معاون و دو مسئول گروه، اختالفات جزئی پیش می آمد، که فوری سراغ 

ایشان می رفتند و به واسطه این روحیه می توانستند مشکالت را حل کنند.
آن  به  راجع  ادعایی  اما هیچ  بود،  مبدع یک شیوه جدید  اگرچه  پژوهشی  لحاظ  از 
شیوه نداشت؛ یعنی نشنیدیم که ایشان خود را مبدع شیوه پژوهشی معجم موضوعی 
نمی کرد خودش  یعنی سعی  بود،  پرده  کارها پشت  از  بداند؛ حتی در خیلی  در مرکز 
جلو باشد و این کار را به نام خود تمام کند؛ او حتی در طرح و برنامه مرکز نقش اساسی 
داشت؛ در جذب بودجه برای مرکز نقش اساسی داشت؛ در توجیه رده های باالیی برای 
تصویب برنامه های مرکز نقش اساسی را ایفا می کرد؛ بنابراین ایشان ضمن فعالیت های 
پژوهشی در قوام مرکز و جذب بودجه و همچنین توجیه طرح ها و برنامه نقش اساسی 
داشت و بعدها هم که عضو هیأت امنای مرکز شد، به طور طبیعی با آن سابقه ای که در 
مرکز داشت و اطالعات و حیطه ای که به فعالیت های مرکز داشت، وجود ایشان در هیأت 

امنا مغتنم بود.
با وجود همه این ها اگر در جایگاه یک نیروی غیرمسئول وارد فعالیتی می شد، این 
روحیه را داشت که نسبت به مسئول آن پروژه یا مسئول آن برنامه کاماًل تبعیت داشته 
یعنی  از کشور،  نمایشگاه خارج  تا سال ها مسئول اجرای  ایشان  رابطه،  این  باشد. در 
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فعالیت های خارجی آن ها بود، اما بعدها یکی از دوستان مسئولیت را به عهده گرفت، 
ولی باز ایشان را مأمور می کردند که در آن نمایشگاه ها شرکت کند، آنجا حس کردم و 
دیدم که با وجود تجربه زیاد و با وجود آن نقش مؤثر پشت پرده اش، اما کاماًل مطیع آن 
فرد جدید بود. با اینکه همه ما می دانستیم که هم تجربه اش و هم تأثیر خودشان بیشتر 

است.
ان شاء الله که خداوند زمینه تربیت افرادی امثال این شخصیت را فراهم کند و فقدان 

ایشان را جبران نماید.
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آشنائی بنده با مرحوم حجت االسالم و المسلمین آقای سید جواد مظلومی به سال 
1379 برمی گردد. در آن سال ها ایشان معاون تحقیقات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم 
اسالمی نور بودند و بنده هم در سمت محقق علوم عقلی وارد این مرکز شده بودم. دقت 
نظر و تسلط بر علوم اسالمی در کنار آشنایی بر فناوری و پایبند بودن به اخالق حسنه، 
در  دو دهه چه  این  در طول  ما  بود.  احترام ساخته  قابل  و  ممتاز  ایشان شخصیتی  از 
سال هایی که در مرکز نور همکارمان بودند و چه سال هایی که در مقام هیئت امنای مرکز 
نور مشغول بودند و چه در مدتی که در مجمع جهانی تقریب مذاهب همکاری می کردیم، 

در همه حال از ایشان ادب، خوش رویی در عین حال صراحت لهجه را می آموختیم. 
مظلومی،  آقای  مرحوم  المسلمین  و  االسالم  حجت  جناب  ماندگار  فعالیت های  از 
ایشان   دادند.  انجام  اسالمی  علوم  کامپیوتری  تحقیقات  مرکز  در  که  است  کارهایی 
قریب به سه دهه در این مرکز مشغول به فعالیت بودند. آقای مظلومی سال 1370 به 
به عنوان محقق علوم عقلی وارد مرکز شدند. فعالیت های آغازین ایشان بر روی تحلیل 
موضوعی متون فلسفی بود. تقریبًا تا آن زمان شیوه ای برای تحلیل متون علمی اسالمی 

و الکترونیکی کردن آن ارائه نشده بود. 
آقای مظلومی با جمعی محدود از دوستان مرکز نور و با کمک اساتید مطرح رشته 
تحلیل  شیوه های  عباس حری،  دکتر  آقای  مرحوم  همچون  اطالع رسانی،  و  کتابداری 

       1 -  رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی 

عرضه نرم افزاری علوم اسالمی 
حجت السالم والمسلمین دکتر اکبر راشدی نیا  1



110

مبلغ مخلص و خادم القرآن حجت االسالم والمسلمین دکترحاج سید جواد مظلومی) طاب ثراه(
در نگاه فرهیختگان و همکاران

محتوا را مورد بررسی قرار دادند و شیوه ای نوین در تحلیل و اطالع رسانی متون اسالمی 
را پایه گذاری کردند که در مرکز به نام تحلیل موضوعی یا معجم واژگان موضوعی معروف 

شد. 
در این شیوه متون اصلی هر یک از علوم اسالمی به صورت الیه   به الیه مورد تحلیل 
قرار می گرفت و ابتدا محتوای پیوستۀ هر یک از منابع به مجموعه ای از جمالت با مفهوم 
یاد می شد و  به »موضوع«  آنها  از  از پیچیدگی متن تبدیل می شد که  مستقل و خالی 
سپس از این جمالت نمایه های ترکیبی استخراج شده و در نهایت هر یک از نمایه ها به 
اجزائی بسیط تر تبدیل می شد که از آن به کلیدواژه یاد می شود. خود کلید واژگان مورد 
بررسی و تحلیل قرار می گرفت و واژگان مترادف در هم ادغام شده و واژگان مشترک از 
هم تمیز داده می شد؛ همچنین، واژگانی که به نحوی می توانستند با هم مرتبط باشند 

هم مشخص می شدند. 
نتیجۀ کار این بود که پژوهشگران متون اسالمی به راحتی می توانستند به موضوعات 
مورد نظر خود در بین متون پیچیده  ای همچون کتاب شفا بوعلی سینا، شرح اشارات، 

اسفار مالصدرا و دیگر متون اسالمی دست  یابند. 
مرحوم آقای مظلومی با شناخت دقیقی که از فضای دیجیتال و ساختار متون اسالمی 
و پیچیدگی این متون و دشواری یافتن موضوعات و فهم  آنها داشت، به سمت چنین 
شیوه ای حرکت کرد و خود عالوه بر اینکه به تحلیل موضوعی بخشی از کتب فلسفی 

پرداخت، مدیریت تحلیل موضوعی کتاب عظیم بحار النوار را به عهده گرفت.
مرحوم آقای مظلومی از سال 1376 تا پایان سال 1382 در سمت معاون تحقیقات 
بر بیشتر فعالیت های پژوهشی مرکز نور نظارت داشتند و مدیریت کالن این  نور  مرکز 
پروژه ها به عهده ایشان بود. در این دوره، نرم افزارهای ارزشمندی تولید شد و با تسلط 
و تبحری که ایشان در عرصۀ پژوهشی و فنی داشتند مرکز نور گامی بزرگ برداشت و 
توانست برنامه های خود را از فضای Dos به فضای Windows ببرد و آثاری کم نظیر تولید 
کند که این کار مرهون تالش های بی وقفه و تحلیل و طراحی  نرم افزارها با قابلیت های 

فراوان و مدیریت ایشان بود.
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نرم افزارهای نور 2 و 5 )جامع منابع حدیثی شیعه( توسط او و با زحمات فراوانی که 
که  پیچیدگی  همه  با  موضوعی  معاجم  نرم افزار  طراحی  و  تحلیل  شد؛  تولید  کشیدند 
داشت توسط دکتر مظلومی طراحی و موضوعات و منابع حکمی برای اولین بار با عنوان 
نورالحکمه 3 تولید شد. کتابخانۀ استاندارد نور با زحمات بسیار ایشان طراحی گردید 
که بیش از ده سال طول کشید تا همراه با به روزرسانی و تکمیل بستر به عرضۀ تمامی 

کتابخانه های مرکز تحقیقات کامپیوتری برسد.
جناب حجت االسالم و المسلمین مرحوم آقای مظلومی از سال 83 تا سال 87 بر 
روی فعالیت های حدیثی متمرکز شدند و توانستند با کمک همکارانشان کارهای بسیار 
ارزشمندی را به جامعۀ علمی و فرهنگی کشور ارائه دهند. یکی از فعالیت های بسیار 
ارزشمند این دوره، تولید نرم افزار »منهج النور« است که در حوزۀ پژوهش های پیرامون 
نهج البالغه مهم ترین و غنی ترین ابزار پژوهشی به حساب می آید. این نرم افزار به خاطر 
قابلیت هایی که دارد، در نخستین دوره معرفی کتاب الکترونیکی سال حائز رتبه ممتاز 
به کسب  قرآن کریم  بین المللی  نمایشگاه  یازدهمین  در  و همچنین  در گروه دین شد 

عنوان خادم القرآن مفتخر گردید.
پژوهشی  فعالیت های  گروه حدیث،  در  مظلومی  آقای  جناب  مدیریت  دوره  در 
موضوعی  دسته بندی  آن  محصول  که  گرفت  انجام  الغدیر  کتاب  روی  بر  ارزشمندی 

محتوای کتاب الغدیر و عرضۀ آن در پایگاه امام علی )علیه الّسالم( است. 
مرکز  در  مسئولیتی  ظاهر  به  اگرچه  بعد  به   1388 سال  از  مظلومی  آقای  مرحوم 
مرکز  ریاست  مشاور  مدتی  که  سال ها  این  همۀ  در  اما  نداشتند،  کامپیوتری  تحقیقات 
و  برنامه ها  افراد  دلسوزترین  از  یکی  عنوان  به  بودند،  مرکز  امنای  بعدها عضو هیئت  و 
فعالیت های مرکز را رصد می کردند و نسبت به توفیقات مرکز حساس بودند و در همۀ 
جلسات هیئت امنا به عنوان یکی از فعال ترین اشخاص، دغدغه های خود را مطرح و 

آنها را پیگیری  می کردند.
بر  عالوه  داشتم  مظلومی  آقای  مرحوم  جناب  با  که  همکاری  دهه  دو  این  طول  در 
الگو  بنده  برای  یاد گرفتم، همیشه اخالق پسندیده وی  و دانش وی  از تخصص  آنچه 
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از  و دقت همه  تیزبینی  تواضع در عین صراحت لهجه،  بوده است؛ خوشرویی، ادب، 
ویژگی هایی بود که جناب آقای سید جواد مظلومی را از دوستان دیگر ما متمایز می کرد. 
از خداوند منان می خواهم این سید بزرگوار را در کنار اجداد طاهرینش جای دهد و 

ما را از شفاعت وی بی نصیب نکند.
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قرآن  و مذهبی، خادم کشوری  قرآنی  در حوزه خدمات  مرحوم سید جواد مظلومی 
کریم بود به طوری که در دوره ای ایشان لوح خادم قرآنی را از دست رئیس جمهور وقت 
دریافت کردند. آن هایی که در وادی قرآن قدم بر می دارند، می دانند که گرفتن چنین 
رتبه ای تالش فراوان در زمینه قرآن را می طلبد و ایشان توانسته بودند این رتبه ها را طی 

کنند و خادم قرآن شوند.
با ایشان  زمانی که در مرکز کامپیوتری علوم اسالمی، بحث نرم افزارهای قرآنی بود 
بیان  را  خود  مطالب  قاطعیت  با   

ً
واقعآ ایشان  که  می دیدم  داشتیم؛  متعددی  جلسات 

مطرح  قرآنی  سایبری  مسائل  و  انفورماتیک  زمینه  در  که  مباحثی  در  ایشان  می کند. 
می کرد، مصر بود که این کارها باید انجام بشود. کارشناسانه صحبت می کرد و حرف 
بی جا نمی زد؛ حتمًا همه جوانب را بررسی می کرد و همین باعث شده بود که دوستان 

دیگر روی نظر ایشان عنایت ویژه ای داشته باشند.
در جلساتی که شرکت می نمود و نظر خود را مطرح می کرد، کاماًل از نظر خویش دفاع 

و حرف خود را مجدانه پیگیری می کرد.
نتیجه  این  به  نهایت  در  اما  بود،  متفاوت  ایشان  نظر  با  ما  نظر  اوقات  از  بسیاری   
می رسیدیم که نظر ایشان هم خالی از صواب و دور از تعقل و تدبر نیست؛ همواره نظر 

ایشان برخاسته از فکر و اندیشه بود.

       1 - مدیر مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

اندیشه بلنـد 
حجت السالم والمسلمین سید احمد سجادی 1
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 ایشان زیاد برنامه ریزی می کرد؛ هم در وادی حج، هم در بخش مدیریت شخصی و 
هم در بخش خدمات قرآنی و مذهبی با برنامه ریزی جلو می رفت و حرفی را که مطرح 

می کرد مطمئنًا برخاسته از یک ایده و اندیشه بود.
مطالبی که در وادی علوم قرآنی و مذهبی ارائه می کرد با دسته بندی بیان می نمود 
و اگر حدیثی می گفت، آن حدیث را در جای خود و در دسته بندی خود قرار می داد. 
زبان  از  را  آن ها  از  بعضی  ما  که  می گوید  را  احادیثی  و  مطالب  که  می دیدم  کرات  به 
ارائه می داد، جای دیگری  ایشان  این دسته بندی که  اما  بودیم،  کسانی دیگر شنیده 
ندیده بودیم و این نشأت گرفته از اندیشه بلند ایشان بود. تسلط ایشان به زبان عربی 
باعث شده بود که بتواند از منابع اصلی این مطالب را بیان کند و به منابع دسته دوم و 

ترجمه ای مراجعه نکند.
مطلب دیگر درباره خدمات قرآنی و مذهبی، تولید نرم افزارهای بسیار غنی در زمانی 
است که ایشان مسئول پژوهش مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی بود؛ مجموع 
آنها واقعًا نرم افزارهایی بسیار غنی محسوب می شود. شاید نتوانیم تصور کنیم که در آن 
زمان چه تنگناهایی وجود داشت و با وجود شرایط سخت، ایشان نرم افزارها را تولید کرد. 
تنگناهایی در حوزه برنامه نویسی، تایپ، ویرایش، کدگذاری، دسته بندی علوم و مباحث 
دیگر کامپیوتری وجود داشت و ایشان به خوبی از پس این تنگناها و این مشکالت بر آمد 

و این حوزه را به خوبی اداره کرد.  
دارم،  سراغ  ایشان  از  که  خدمتی  بزرگترین  من  حج،  حوزه  در  خدمات  بخش  در 
سامان دهی خوب به وضعیت پرونده ها و دسته بندی و جای گذاری روحانیون حج بود. 
به بخش فرهنگی حج رسیدگی کرد؛ به محصوالت فرهنگی که باید به حجاج می رسید 

بسیار توجه می کرد. 
این مرد وارسته در کنار خدمات قرآنی و در حوزه حج، عالقه وافری به اهل بیت )علیهم 
السالم( داشت. یک سفر با ایشان برای کنگره اربعین به کربال رفتیم؛ در آنجا می دیدم که 
ایشان در کنار تربت و مضجع شریف قمر بنی هاشم، چگونه دلداده قمر بنی هاشم بود و 
از آن طرف می دیدم کنار مضجع امام حسین )علیه السالم ( چقدر از خود بیخود می شد.
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در سفرهای حج به کرات در بقیع با هم بودیم؛ ایشان یک قدم از من جلوتر بود و من 
پشت سرش حرکت می کردم؛ به یاد دارم که ایشان چگونه می ایستاد و زیارت جامعه 
را می خواند و از اهل بیت )علیهم السالم( استمداد می کرد و چگونه دلداده ائمه بقیع 
)علیهم السالم( بود. عشق ایشان، زیارت تربت پاک ائمه بقیع)علیهم السالم( قدم زدن 

در بقیع و قرار گرفتن در کنار قبر پیامبر بود.
کار کردن با آقای دکتر مظلومی خیلی آسان بود، چون ایشان به نظرات کارشناسانه 
توجه می کرد؛ من به مدت یک سال و چند ماه مدیر تولید محصوالت فرهنگی بودم و در 
این یک سال و چند ماه لذت می بردم که با ایشان همکار هستم، ایشان احترام فراوانی به 
مدیر باال دست خود و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت ابراز می داشت. کاماًل مطیع 
نماینده ولی فقیه بود و اگر مخالفتی داشت، سعی می کرد اول نظر ایشان را اجرا کند و 
بعد نظر خودش را به ایشان اعالم می کرد. همچنین برای روحانیون و کارشناسان مرتبط 

احترام قائل بود و همه این ها ناشی از مدیریت شایسته ایشان بود.
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شاخص  روحانیون  از  یکی  اطالعات  فناوری  حوزه  در  مظلومی  دکتر  آقای  مرحوم 
بودند. البته روحانیون زیادی در این حوزه وارد شده اند و تبحر دارند، اما تفاوت ایشان 
با سایر روحانیونی که اینجانب در دوره کاری خود با ایشان همکاری داشتم، در این بود 
که دکتر مظلومی هم اشراف به کلیات، مفاهیم، ساختارها و مبانی این رشته داشتند و 
هم در بعد فنی و کاربردی صاحب نظر بودند. این دو ویژگی موجب شده بود که تعامل 
از  ابعادی  به  ادامه  در  باشد.  نیز  آموزنده  بلکه  راحت تر  تنها  نه  این حوزه،  در  ایشان  با 

شخصیت ایشان که مربوط به حوزه های مرتبط بود، پرداخته می شود.

عضویت در شوراي فناور ی اطالعات بعثه
از  سال   13 حدود  بنده  که  دارد  ساله   15 قدمتی  بعثه،  اطالعات  فناوری  شورای 
آن را دبیر شورا بوده ام. آقای دکتر مظلومی نیز از ابتدای حضورشان در بعثه یعنی از 
سال 1389 در جایگاه حقیقی و حقوقی، عضو این شورا بودند. با توجه به تخصص و 
اشرافی که در این حوزه داشتند به جرأت می توان گفت ایشان از ارکان این شورا که رأس 
تصمیم گیری های کالن فناوری اطالعات بعثه است، به شمار می رفتند. به بیاني دیگر، 
در اواخر عمر گرانبهای ایشان که توأم با بیماری بود و از حضور ایشان محروم بودیم، در 
جلساتي که برگزار شد، فقدان حضور ایشان کاماًل ملموس و مؤثر بر تصمیم گیری ها بود. 
یکي از ویژگی های حضور ایشان در جلسات، نگاه های متفاوت راهبردی به این حوزه 

       1 - مدیر فناوری اطالعات بعثه مقام معظم رهبری 

نـگاه فنـاورانـه
جناب آقای مهندس بهمن جهانی  1
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بود. به خاطر دارم که در سال 1397 قرار بود یک شبکه اجتماعی رسمي در مورد حج 
به واسطه سازمان حج و بعثه برای اطالع رسانی به حجاج انتخاب شود. به همین منظور 
کمیته ای تشکیل شد که ریاست آن را آقای دکتر مظلومی برعهده داشت و بنده نیز دبیر 
این کمیته بودم. اعضا نیز نمایندگان و کارشناسان فناوری اطالعات مراکز مرتبط بودند. 
پس از چند جلسه بررسی، وقتی آن مرحوم در جلسه نهایی حضور یافت و از تصمیم ما 
مطلع شدند، تحلیل دیگری را ارائه نمودند و تصمیم گیری به جهت دیگری سوق داده 

شد که کارشناسان حاضر نیز ضمن پذیرش نگاه ایشان، تصمیم خود را تغییر دادند.

تأثیر در فناوری اطالعات حوزه کارگزاران فرهنگی
دلیل  همین  به  بودند.  بعثه  فرهنگی  معاون  سال   10 حدود  مظلومی  دکتر  آقاي 
بیشترین سامانه ها و بانك های اطالعاتی بعثه در این معاونت تولید شده و توسعه یافته 
امور  به سامانه سپاری  ایشان  اهتمام  و  این مسئله، حضور  از دالیل  و قطعًا یکی  است  

فرهنگی بود.
ایشان بر مسائل کالن فناوری اطالعات اشراف داشتند؛ لذا این نگاه باعث شد که 
اکثر فرایندهای مربوط به کارگزاران فرهنگی از جمله آزمون جذب، سازماندهی، آموزش، 
اعزام، ارزشیابی، ارتقاء و ... در دوره ایشان به سامانه هایی تبدیل شوند که انجام کارها 

تسهیل شود و مراجعات به حداقل ممکن کاهش یابد.
توسعه  سرعت  همیشه  که  بود  حدی  در  مقوله  این  به  ایشان  نگاه  وسعت  و  عمق 
سامانه ها در حوزه فناوری اطالعات عقب تر از درخواست های ایشان بود و همیشه صفی 

از درخواست های آن مرحوم در واحد فناوری اطالعات وجود داشت.

نگاه استراتژیك و تحولی در ساختار
و وظایف  بعثه، همزمان مسئولیت ساختار  فناوری اطالعات  چند سال پیش واحد 
سازمانی بعثه و تدوین دستورالعمل  ها و مقررات را نیز بر عهده داشت. این مسئولیت به 
دلیل ویژگی های ماهوی خود نیاز به تعامل و مکاتبه و جلسات زیاد دارد. یکی از مسائلی 
که در این جلسات شاهد بودیم، درك باال، عمق نگاه و تحول گرایی در مقوالت سازمانی 
بود. البته در این موارد عمدتًا ایشان فقط در حد ضرورت و چارچوب وظایف سازمانی 
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اظهارنظر می نمودند.
زمان سنجی  با  رابطه  در  بعثه  کارسنجی  پروژه  مسئول  با  روزی  که  دارم  خاطر  به 
فرایندهای معاونت فرهنگی خدمت ایشان رسیده بودیم. ایشان پس از مشاهده موارد 
از  ارائه نظرات خود پرداختند و در طول آن بسیاری  به  از 3 ساعت  انجام شده، بیش 
مسائل و موارد را مطرح نمودند که کمتر از ایشان شنیده شده بود که نشان از دقت نظر 

ایشان داشت.
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فصل چهارم 
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درگذشت مرحوم حجت االسالم والمسلمین آقای حاج سید جواد مظلومی، حقیقتًا 
برای روحانیت و برای حوزه حج و زیارت ثلمه ای بود.

تالشگر،  پرکار،  مخلص،  باتقوا،  بود  انسانی  بود،  مهذبی  و  شایسته  انسان  ایشان 
محب اهل بیت، انقالبی و والیی و همیشه تالش می کرد که با کمترین حاشیه و هزینه 

بیشترین خدمت را در این حوزه انجام دهد.
خصلت ها و توانایی های ایشان هم گسترده و متنوع بود؛ اولین ویژگی ایشان فضل 
حوزوی و دانشگاهی ایشان بود. یکی از دوستان و همکالسی های آن مرحوم شخصًا 
تلمذ  استاد  آن  ایشان خدمت  که  قم  علمیه  اساتید مطرح حوزه  از  یکی  به من گفت 
نمی آمد،  ایشان  تا  که  بود  آقای مظلومی عالقه مند شده  به  به حدی  می کرده است، 
درس را شروع نمی کرد. این نکته مهمی است که یک استاد و محقق حوزه نسبت به 
این  اینقدر عالقه مند باشد و چون فهیم است، درس را عقب می اندازد که  شاگردش 
فلسفه  ایشان  دکترای  هم  دانشگاه  حوزه  در  نماند.  عقب  درسش  از  و  برسد  شاگرد 
تطبیقی بود. بحث فلسفه بحث دقیقی است، هر کسی از عهده آن بر نمی آید، ولی 

موفق شد و پیش رفت.
دوره ای  به  مربوط  است،  توجه  قابل  مظلومی  آقای  جناب  درباره  که  دیگری  نکته 

است که هنوز حوزه با فضاي مجازی و رایانه و امثال این ها آشنا نشده بود.

مدیرفاضل و تحول گرا
حجت السالم و المسلمین سید علی قاضی عسکر 1

      1- نماینده سابق ولی فقیه در امورحج و زیارت 
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مرکز  و  کرد  انتخاب  را  جمعی  شهریاری  آقای  والمسلمین  حجت االسالم  جناب 
کامپیوتري علوم اسالمی در قم را راه اندازی کردند که در این مجموعه کارهای بسیار 

ارزشمندی انجام شد و دکتر مظلومی در آن نقش محوری داشت.
لذا ایشان کاماًل با بحث کامپیوتر و رایانه و امثال این ها و فضای مجازی آشنایی پیدا 
کرد و به همین دلیل نرم افزارهای بسیاری از کتب شیعه و حتی جهان اسالم تهیه و به 
صورت نرم افزار در اختیار عالقه مندان قرار گرفت که در آن زمان کار بسیار قابل توجهی 
بود؛ در حقیقت برای روحانیت یک امتیاز بزرگ بود که به رایانه مسلط باشد و خودش 
بتواند طراحی و حتی نرم افزار تولید کند. همین مسأله موجب شد که ایشان در یک 
برهه از طرف مقام معظم رهبری به عنوان عضو شورای فضای مجازی انتخاب شود و 
آنجا هم فعال بود؛ یعنی گاهي که پیش من می آمدند و راجع به کارهایی که در آن شورا 
صورت می گیرد، گزارشی را ارائه می دادند، می دیدم که ایشان خیلی با جدیت دنبال 
می کند. شناخت ایشان راجع به این حوزه، بسیار وسیع بود، یعنی فضای مجازی را به 

طور کامل می شناخت. 
صحیحی  دریافت  و  شدند  متوجه  موقع  به  خیلی  الله  حفظه  رهبری  معظم  مقام 
داشتند و این تذکر را دادند تا عده ای راجع به فضای مجازی کار کنند که آقای مظلومی 

از جمله این افراد مسلط بود.
نکته دیگری که درباره آقای مظلومی قابل توجه است، آشنایی ایشان با چند زبان 
بود؛ ایشان به زبان عربی، انگلیسی و ترکی خیلی خوب صحبت می کرد. آشنایی کامل 

با این زبان ها سبب می شد به راحتی با مخاطبان غیرایرانی ارتباط برقرار کند.
می شد،  اعزام  تبلیغی  کارهای  براي  مأموریتی  صورت  به  ایشان  که  سفرهایی  در 
حقیقتًا چه برای فارسی زبان ها و چه برای مخاطبان غیرایرانی موفق عمل کرد. یک 
استرالیا  برای  تبلیغی  مأموریت  که می خواهیم یک  گفتند  به من  و  آمدند  دفتر  از  روز 
اما گفتند که شما موافقت کنید، من  بعثه کار داشتیم،  ایشان بدهیم. هرچند در  به 
هم این کار را کردم و ایشان رفتند. بعد از مدتی از سمت آنها اصرار صورت می گرفت 
چراکه  بمانند؛  اینجا  مدتی  ایشان  بدهید  اجازه  شما  که  می کردند  تلفن  هم  گاهی  و 
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ارتباط خوبی با مردم آنجا برقرار کرده بود. 
موفقیت در تبلیغ خارج از کشور کار هر کسی نیست. تا مدتی افراد کار کنند و خو 
بگیرند، زمان نیاز است، ولی آقای مظلومی در این زمینه عملکرد خوبی داشت. برای 
وضعیت  نزدیک  که  از  داشت  مأموریت  میانمار،  در  حتی  و  تایلند  بنگالدش،  به  مثال 
مسلمانان را بررسی و امور را ساماندهی کند. گزارش هایی که ایشان از میانمار می داد 
که گاهی چطور این مسلمانان، خانه هایشان و مردم را  آتش زدند، خیلی دلخراش بود. 

ایشان با حضور در آنجا، گزارش های خوبی از شرایط آن ها تهیه کرد. 
یک بخش دیگری که مربوط به حوزه کاری ایشان در بعثه می شد، معاونت در بعثه 
به کمک همکارانشان  و  داشتند  موفقیت های خوبي  الحمدلله  این حوزه هم  در  بود. 
و  معین ها  و  کاروان ها  محترم  روحانیون  برای  را  کارها  از  خیلی  که  بودند  شده  موفق 
معینه ها تسهیل کنند. ایشان حتی سیستمی را طراحی کردند که ارتباطات حضوری و 
غیرضروری روحانیان با اینجا کم شود؛ یعنی بتوانند از شهر خود ارتباط برقرار کنند و 
اطالعاتشان را به صورت الکترونیک ثبت می کردند که کار مهم و مؤثری بود و پس از آن 

مشهود بود که افراد خیلی به ندرت به بعثه مراجعه می کردند.
آموزش مجازی ما فعال شد، توانستیم هم براي زائران و هم برای روحانیون، معین ها 
و معینه ها کارهاي جدی انجام دهیم که امروز نقش مؤثری در اطالع رسانی و آموزش 

زائران دارد و نقش آقای مظلومی در اینها بارز است. 
برقرار  ارتباط  دیگر  کشورهای  بعثه های  با  معمواًل  که  هم  حج  دیپلماسی  حوزه  در 
می کردیم، آقای مظلومی پا به پای ما می آمد و در جلسات شرکت داشت. گاهی من 
به ایشان مأموریت می دادم که به بعثه ترکیه برود و آنجا ارتباط برقرار کند؛ ایشان آنجا 

می رفتند و ارتباطات خوبی برقرار می شد.
با زائران رفتار بسیار صمیمانه ای بود. ایشان گاهی با جانبازان عزیز که به  رفتارش 
حج مشرف می شدند دیدار می کرد به ایشان می گفتم که به استقبال بروند؛ چقدر با 
این ها خوب رفتار می کرد؛ آغوش خود را باز می کرد، می بوسید، احترام می گذاشت و از 
آنها دلجویی مي کرد. رفتارشان با سایر حجاج در سرکشي به کاروان ها هم همینطور بود.
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و  متواضعانه  دوستانش  با  بسیار  هم  اخالقی  نظر  از  داشت؛  خوبی  تواضع  روحیه 
پرمهر برخورد می کرد.

اهل  نام  وقتی  بود. در جلسات  ایشان  ویژگي های  از  بکا هم  روحیه  از  برخورداری   
یا ذکر مصیبتی می کردند یا حتی فضائل اهل بیت  بیت )علیهم السالم( برده می شد، 
)علیهم السالم( بیان می شد، می دیدم که ایشان به شدت گریه می کند به گونه ای که 
شانه هایش تکان می خورد. گاهی روز عید غدیر بود، آن مداح یا سخنران شروع می کرد 
فضائل اهل بیت )علیهم السالم( را بیان کردن و ایشان می گریست؛ من با ایشان مزاح 
می کردم و می گفتم که آقای مظلومی امروز عید است؛ در روز عید که دیگر نباید گریه 
کنید، ولی ایشان دست خودش نبود؛ چه در دعای عرفه، چه در دعای کمیل و چه در 
جاهای دیگر نشان می داد که عشقش نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت، عشق بسیار 

باعظمت و واالیی است.
ویژگي های  ایشان،  مکرم  همسر  چه  و  خودش  چه  خانوادگي،  نظر  از  ایشان 
برجسته ای داشتند؛ پدر و مادر ایشان از فرهنگیان بسیار خوب و شناخته شده  و مورد 
و فرهنگ  زنجان  به فرهنگ مردم  و  بودند  دبیر  بودند؛ سال ها  زنجان  احترام مردم در 

کشور خدمت کردند.
از ناحیه همسر مکرم مرحوم حجت االسالم والمسلمین آقای آسید مجتبی موسوی 
زنجانی، انسان عالم و متقی و فاضلی بود که سال ها امام جمعه موقت زنجان بودند. 
بنابراین می خواهم بگویم که چه از ناحیه پدر و مادر، چه از ناحیه خانواده همسر، حوزه 

خانوادگی ایشان هم بسیار حوزه پاک و مطهري بود. 
این ویژگی های بارز، ما را متأثر مي کند که چرا از وجود ایشان محروم ماندیم. چه کنیم 
که کار دست خداست و خدا هم از ما خواسته است که در برابر بالها و مصائب صبور 

ا ِإَلیِه َراِجُعون( 1 ِه َو ِإَنّ ا ِلَلّ َصاَبْتُهْم ُمِصیَبٌه َقاُلوا ِإَنّ
َ
ذیَن ِإَذا أ ابِریَن اَلّ ِر الَصّ باشیم که )َوَبِشّ

      1- سوره بقره آیه  155 و 156 
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یاد و خاطره برادر عزیزمان، جناب حجت االسالم والمسلمین آقای دکتر مظلومی، 
حوزه  در  ویژه  به  حج،  خدمت گزاری  راستای  در  که  نیکی  آثار  و  زحمات  و  خدمات 
فعالیت های فرهنگی از ایشان باقی مانده، نکته ای است که به راحتی فراموش نخواهد 

شد.
بنده با این برادر عزیز از اواخر دهه هشتاد، در معاونت فرهنگی بعثه آشنا شدم. یکی 
و خوش  باقی می ماند، حسن خلق  از مرحوم مظلومی در ذهن ها  که  ویژگی هایی  از 

اخالقی ایشان در تعامالتش با همه اطرافیان بود.
بهشتی  و خاطره شهید مظلوم، شهید  یاد  نوعی  به  دیدم  را  ایشان  که  باری  اولین 
برای من زنده شد، چرا که هم سیمای این سید به نوعی به سیمای دکتر شهید بهشتی 
زبان های  به  سخنرانی  بر  ایشان  اشراف  و  تسلط  دیگر  سوی  از  هم  داشت،  شباهت  
مختلف، یاد و خاطره ای که ما از آقای شهید بهشتی در تعامالت داشتیم را زنده می کرد.
یکی از خصوصیات دیگر شهید بهشتی، لبخند همیشگی شان بود که ما در این سید 
ایشان  داشتند.  دیگران  با  تعامالتشان  در  لبخندی  که همیشه   بزرگوار هم می دیدیم 
افتاده  و  اما در تعامالتشان بسیار خاکی  اینکه مسئولیت و جایگاه واالیی داشتند،  با 
بودند. در کنار این خصوصیات، خلق و خوی بسیار بارزی که من بارها از ایشان دیدم 

صراحت و نپذیرفتن سفارش و توصیه از دیگران بود.

بهشتی دوم
جناب آقای دکتر علیرضا رشیدیان 1

       1- رئیس سازمان حج و زیارت 
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اساس  بر  و  و جدی عمل می کرد  بود خیلی محکم  واگذار شده  او  به  که  کاری  در 
دوستانشان  و  آشنایان  برای  که  بودند  بسیاری  افراد  می نمود؛  اقدام  العمل ها  دستور 
سفارش می کردند، اما ایشان توصیه نمی پذیرفتند و شاید بعضی از آقایان از این روحیه 
ایشان مکدر می شدند، اما می دیدیم که ایشان در این مسیر که راه خدمت به حجاج 

بیت الله و زائران عتبات عالیات بود، در مقام خود، مسئولیت پذیر و حسابگر بودند.
در سفرها شاهد روحیه معنوی بسیار باالی ایشان بودیم، چه در زیارت حرم پیامبر و 
زیارت بیت الله، حضور ایشان در عرفات و دعای عرفه حال ایشان مثال زدنی بود و بسیار 

حال خوبی به ویژه با دعای عرفه امام حسین )علیه السالم( داشتند.
پرکاری ایشان هم مثال زدنی بود؛ ایشان جزء روحانیونی بود که همیشه در فعالیت ها 
ساختمان  که  دوستانی  بود.  خستگی ناپذیر  بود،  پرکار  و  فعال  قدم،  پیش  کارها،  و 
دارالهادی و ستاد مکه را به خاطر دارند، می دانند که اتاق ایشان جزء اتاق هایی بود که 

زودتر از همه باز می شد و جزء مدیران فعال بود.
زمانی که به معاونت بین الملل منتقل شد، علی رغم اینکه پیشنهادات دیگری هم در 
سازمان های مختلف برای ایشان وجود داشت، اما از آنجا که ارادت خاصی برای خدمت 
به زائرین، چه حجاج و چه زائرین عتبات داشت، هیچ کدام از پیشنهادها برای ایشان 

در اولویت نبودند.
 با توجه به اینکه مرحوم، تخصص و تجربه کافی در حوزه فضای مجازی داشتند، 
توانستند از این ظرفیت و تخصص خود به خوبی برای عبور از این شرایط کرونایی و 

گسترش تعامالت بین المللی بهره ببرند.
با  یادآور شوم، تعامالت ایشان  باید  باید درباره آقای مظلومی  یک نکته دیگری که 
کاروان های ایرانیان خارج از کشور بود؛ آقای دکتر مظلومی بسیار صبور، با حوصله و 
مستدل و منطقی درباره شبهات اعضای کاروان ایرانیان برخورد می کرد، به طوری که 
از چهره های بسیار دوست داشتنی در بین کاروان های  به یکی  را  ایشان  این روحیه، 

ایرانیان خارج از کشور تبدیل کرده بود. 
به  که  تسلطی  و  اشراف  به  توجه  با  کشورها،  سایر  حجاج  و  بعثه ها  با  تعامالت  در 
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را  خوبی  بسیار  ظرفیت  داشتند،  استانبولی  ترکی  حتی  و  انگلیسی  عربی،  زبان های 
استدالل  بودند.  کرده  ایجاد  اسالمی  جمهوری  حج  و  رهبری  معظم  مقام  بعثه  برای 
قوی، منطق خوب، تسلط و اشراف بر زبان، باعث شده بود که در تعامالت با حجاج و 
مسلمانان سایر کشورهای اسالمی در مسیر ترویج و تبلیغ نگاه توحیدی و وحدت امت 

اسالمی، موفق عمل کنند.
ْساَلِم«؛  رحلت ایشان دقیقًا مصداق این مطلب است که »ِإَذا َماَت اْلَعاِلُم َثُلَم ِفي اْلِ
واقعًا صدمه ای که از فقدان حضور ایشان در حوزه کاری احساس می شود، جدی است. 

اما به قول این شعر معروف:
            سعــدیا مـرد نکـونام نمیرد هــرگز 

                                                                     مرده آن است که نامش به نکویی نبرند
ایشان برای کسانی که در مسیر تعالی فرهنگ حج و زیارت، خدمت می کنند الگو 
خواهند بود و امیدوارم که خداوند همه ما را در جهت خدمت رسانی بیشتر به حجاج و 
زائران و گسترش فرهنگ زیارت و بهره گیری هر چه بیشتر از فرهنگ زیارت برای ارتقای 
ارزش های دینی، معنوی و اخالقی توفیق دهد و بتوانیم مسیر این برادر خوب خود را 

ادامه دهیم.
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نقش ارزشمند

من در اوایل سال 1389 در بعثه مقام معظم رهبری، با دکتر حاج سید جواد مظلومی 
آشنا شدم. آن مرحوم مسئولیت معاونت امور فرهنگی و بنده، مسئولیت معاونت امور 

بین الملل بعثه مقام معظم رهبری را به عهده داشتم.
این دو معاونت الزامًا کار مشترکی نداشتند، هر یک در حیطه تخصصی خودشان به 
کار مشغول بودند، لیکن شخصیت فردی و در عین حال فرهنگی- بین المللی جناب 
از  و  باشم  داشته  او  با  نزدیکی  همکاری  تا  می کرد  تشویق  مرا  همیشه  مظلومی  دکتر 

تجارب و توانمندی های آن عالم جلیل القدر استفاده کنم.
ایشان عالوه بر تحصیالت عالی خود، تخصص کافی و الزم را هم در مسائل بین المللی 
و هم در فضای مجازی داشتند؛ با زبان های انگلیسی، عربی، ترکی استانبولی آشنایی 

داشتند؛ به کشورهای مختلف سفر کرده بودند و با جهان اسالم و غیر آن آشنا بودند.
این  بر  را  بنا  و  می کردم  برنامه ریزی  بین الملل  معاونت  برای  من  وقتی  ازاین رو، 
و  ایران  در  چه  مختلف،  کشورهای  در  بعثه ها  مسئوالن  با  را  اجتماعاتی  که  گذاشتم 
چه در کشورهای آن ها داشته باشیم، صمیمانه از آقای مظلومی درخواست  و دعوت 

می کردم و ایشان هم صمیمانه می پذیرفتند.
چند باری هیئت های مختلف حج و زیارت از کشورهای مختلف را به تهران دعوت 
کردیم، از ایشان هم درخواست کردم تا در کنار من باشند، چه در مذاکرات و چه در 
برنامه های مختلفی که برای آن ها داشتیم؛ این هیئت ها از کشورهای مختلف بودند، 

جناب آقای دکتر محمد رضا باقری  1

       3-  معاون سابق امور بین الملل بعثه مقام معظم رهبری  
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هم از کشورهای عربی و اسالمی، هم از کشور واتیکان.
ما در قضایای حج و عمره، همکاری هایی داشتیم. بعثه پیشنهادی را مطرح کرده 
بود که اجالسیه های اعتاب مقدس را در دو کشور ایران و عراق برقرار کنیم و از سوریه 
و  داد  نتیجه  پیشنهاد  این  برپا کنیم.  را  بتوانیم جلسات مشترکی  تا  هم دعوت کنیم، 
تولیت آستان مقدس مشهد، قم، شیراز، ری، مشخصًا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، 
جلسات مشترکی را در داخل با محوریت بعثه برگزار کردیم. تولیت ها، شخصیت هایی 
مانند جناب آقای رئیسی، جناب آقای سعیدی در قم، جناب آقای دستغیب در شیراز 
و همینطور جناب آقای ری شهری، در کنار آقای قاضی عسکر حضور داشتند و این 
جلسات بسیار مؤثر بود. در این خصوص مرحوم آقای دکتر مظلومی همیشه در کنار ما 

بود، در هم فکری، هم افزایی، نقش آفرینی بسیار ارزشمندی داشتند.
جلسات  برگزاری،  از  بعد  و  برگزاری  حین  در  برگزاری،  از  قبل  عمره،  و  حج  در  ما 
مختلفی  سمینارهای  داشتیم؛  مختلف  کشورهای  در  هم  و  ایران  در  هم  را  متعددی 
کشورهای  به  مظلومی  دکتر  شادروان  اتفاق  به  که  هست  خاطرم  می کردیم.  برگزار  را 
مختلفی مانند چین و ترکیه سفر کردم؛ برای اعضای بعثه ها، هم در ایران و هم در آن 
کشورها کادرهای آموزشی تشکیل می دادیم. مدرس بخش آموزش، عمدتًا خود مرحوم 
اما  می کردند،  کمک  حج  سازمان  از  هم  دیگری  دوستان  البته  بودند،  مظلومی  آقای 

نقش مرحوم آقای مظلومی واقعًا ارزشمند بود.
همچنین بعد از قضیه کشتار منا و شهادت حجاج، مسئوالن حج ما تصمیم گرفتند 
که هیئت هایی را به جاهای مختلف بفرستند تا برای مسئوالن کشورها، مسئوالن حج 

و زیارتشان توضیح بدهند و برای فرهیختگان و افکار عمومی موضوع را تفهیم کنند. 
سازمان  رئیس  با  داشتیم؛  ترکیه  به  سازنده ای  بسیار  سفر  مظلومی،  آقای  کنار  در 
دیانت، آقای دکتر محمد گورمز، دیدار کردیم. برای ما کنفرانس مطبوعاتی گذاشتند، 
با رسانه های مختلف ترک مصاحبه کردیم؛ به استانبول سفر کردیم. کنسولگری ما در 
آنجا برنامه بسیار مفصلی را در دیدار با ارباب جراید و رسانه ها ترتیب داد. استفاده از 
تواضع  کمال  در  ایشان  بود.  کارساز  بسیار  سفر   آن  در  مظلومی  مرحوم  دیدگاه های 
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بسیار  که  می دادند  ارائه  سفر  برای  ارزشمندی  نقطه نظرات  داشت،  که  صمیمیتی  و 
کارساز بود. 

در ایام حج و عمره هر کدام سمینارهایی برپا می کردیم. برای مثال سمینار فلسطین 
داشتیم، تقریب المذاهب، اهل بیت )علیهم السالم(، آثار تربیتی حج، حج و اقتصاد 
و بحث های مختلف بین المللی در حج مورد گفت وگوی ما در سمینارها قرار می گرفت. 
استفاده  مجازی  فضای  از  می کردیم  سعی  گاهًا  سعودی  سخت گیری های  خاطر  به 
اسالم  جهان  مختلف  شخصیت های  وبینارها  این  در  که  دهیم  ترتیب  وبینار  و  کنیم 
شرکت می کردند. مرحوم مظلومی با توجه به تخصصی که در این زمینه داشتند کمک 
می کردند و صدای مظلومیت جمهوری اسالمی را به سمع و نظر حجاج و فرهیختگان 

و صاحب نظران می رساندیم.
ما در معاونت بین الملل جلسات مختلفی داشتیم؛ یکی از نشست ها، جلسات بنده 
با معاونان بین الملل نهادهای فرهنگی بود، مانند مجمع تقریب المذاهب، مجمع اهل 
البیت)علیهم السالم(، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و وزارت امورخارجه. هرگاه 
از مرحوم مظلومی دعوت می کردم با عالقه شرکت می کردند که بعدها درخواست کردم 

به طور رسمی عضو این جلسه باشند.
همینطور معاونت بین الملل، یک هیئت علمی داشت که متشکل از علما و اساتید 
صاحب نظر در امور حج و مسائل دینی بود؛ من جای خالی مرحوم مظلومی را در آنجا 
حس می کردم که چنین شخصیتی چرا نباید عضو هیئت علمی باشد و لذا با دعوت ما 

در جلسات شرکت می کرد. 
بارها و بارها در ایام حج به مالقات بعثه های مختلف می رفتیم؛ آن عزیز در جلساتی 
اعظم  مفتی  یا  وزیر  یا  سیاسی  فرهنگی  شخصیت های  معمواًل  آنها  هیئت  رؤسای  که 
بودند، در کنار ما و در کنار حضرت آقای قاضی عسکر، نماینده ولی فقیه در امور حج 
و زیارت بودند. هر وقت هم آن ها به بعثه ما می آمدند، من حداقل 24 ساعت قبل به 
با  ایشان  که  کنند  شرکت  مالقات  جلسه  در  که  می دادم  اطالع  مظلومی  دکتر  جناب 
عالقه شرکت می کرد و نقش آفرینی هم داشت. ما افتخار می کردیم که آقای مظلومی را 
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به عنوان معاون فرهنگی به رئیس بعثه عراق، لبنان، مالزی یا اندونزی، معرفی کنیم. 
آقای مظلومی در کنار همه کارهایی که در بعثه داشتند، کارهای بیرونی  خودشان 
به  سرکشی  برای  که  هست  خاطرم  داشتند.  را  آقا  دفتر  نمایندگی  جمله  از  بود؛  زیاد 
برخی کشورها به بنگالدش، تایلند و بعضی از کشورهای کوچک اطراف این دو کشور، 

سفر می کردند.
ما  اگر  می کردند.  همفکری  من  با  داشتند،  سفر  خودشان  کار  برای  که  گاهی 
عهده دار  ایشان  داشتیم،  را  موضوعی  پیگیری  درخواست  یا  داشتیم  نقطه نظری 
می شدند. در مالقات رئیس بعثه حج، مواردی را که قباًل صحبت کرده بودیم و قابل 

پیگیری بود، ایشان دنبال می کرد و با عالقه این کار را انجام می داد.
این عالم فرهیخته و این سید بزرگوار، عالوه بر اینکه در کار خودش متخصص بود، 
یک دیپلمات و یک مذاکره کننده ارزشمند بود که متأسفانه او را خیلی زود از دست 
دادیم و مشیت الهی بر این تعلق گرفت که بیماری این عزیز موجب شود که بعثه مقام 

معظم رهبری نتواند بیش از این، از وجود آن شخصیت استفاده کند.
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مدیرنواندیش، تحول گرا و قانونمند

تغییر ساختار بعثه به طور عام و معاونت فرهنگی به طور خاص در آغاز دوره فعالیت 
نماینده جدید ولی فقیه در امور حج و زیارت، بیانگر یک تغییر رویکرد و یک تصمیم 
مأموریت  عنوان  به  شده  اتخاذ  سیاست  اساس  بر  جدید  ساختار  در  و  بود  راهبردی 
محوری و فعالیت کانونی بعثه قرار گرفت. این نگاه سبب شده بود که روحانی کاروان، 
صرفًا  مسئول انجام صورت شرعی حج زائران نبوده و وظایفش محدود به چند سخنرانی 
و بیان احکام و مناسک و راهنمای اماکن زیارتی نباشد، در نگاه مقام معظم رهبری و 

امام)ره( ، روحانی، هادی زائران و مدیر معنوی و فرهنگی کاروان است. 
حج، یک عرصه تمرین زیست توحیدی و یک امر استراتژیک  تلقی می شود که الزمه 
انسانی  نیروی  داشتن  هم  و  استراتژیک  امر  این  با  متناسب  برنامه  از  برخورداری  آن 
مناسب این مسئولیت مهم بود. این رویکرد جدید نیازمند راهبرد، برنامه و سازماندهی 
مناسب و استفاده بهینه و هدفمند از سرمایه انسانی موجود و افزایش آن بود. در حقیقت 
این نگاه آغازین، برای تحول مهم در بعثه بود که با نگرانی ها و تردید ها و مخالفت هایی 
همراه بود. مخالفان دو دسته بودند؛ کسانی که با نظم سابق خو کرده بودند و با هر نوع 
و رسالتی  نگاه سنتی اساسًا وظیفه  با  و کسانی که  تحولی سخت مخالفت می کردند 
عبادت  یک  صرفًا  را  حج  و  نمی دیدند  شرعی حج  صورت  انجام  جز  حج گزاری،  برای 
این  آماده برای  و  انسانی کارآمد  از طرفی فقدان نیروی  تک ساحتی فرض می کردند. 
تحول درون بعثه و سازمان، مشهود بود. در چنین شرایطی زمام امور فرهنگی بعثه در 

حجت السالم و المسلمین دکتر حمید احمدی   1

       1- از همکاران سابق مرحوم دکتر مظلومی و  رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین حسینی  
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اختیار جناب حجت االسالم و المسلمین دکتر سید جواد مظلومی قرار گرفت. در ابتدا 
به دلیل گمنامی و فقدان شناخت کافی از ایشان، در برخی از نیروها تردیدها افزایش 
یافت و عده کمی که او را می شناختند نیز از او یک روحانی جدی و بدون مالحظه و 
با  ایشان  اما  می شد،  نگرانی  موجب  امر هم  این  که  داشتند  در ذهن  دقیق  و  مصمم 
توجه به شخصیت جامع و دانش باال و تجربه مدیریتی و شناختی که از حج و مسائل 
بین المللی داشتند، در کنار حزم و دور اندیشی و ژرف نگری به مسائل، امیدهای زیاد 

ایجاد کرده بود که آینده و فرجام این تحول نیکو خواهد بود.
من او را از سال هایی می شناختم که در مدرسه علمیه امام صادق )علیه الّسالم( در 
قم به تحصیل و تدریس و مدیریت اشتغال داشت. تربیت، تحصیل و مدیریت در کنار 
شخصیت وارسته آیت الله حیدرعلی ایوبی، متانت و وقار و چهره انقالبی از یک سو، 
شهرت او به طلبه کوشا و خوش ذوق و با استعداد و درسخوان بودن از سوی دیگر برای 
همه ما طلبه های جوان و دوستانی که در قم او را می شناختیم، محرز بود و  برای او 
از سال های 1384  بعدها  یاد می کردیم.  نیکی  به  او  از  و  بودیم   قائل  احترام خاصی 
تا 1388 در سفرهای حج ایشان در جایگاه روحانی یا با کاروان های ایرانیان خارج یا 
داخل کشور تقریبًا هر سال اعزام می شد، بنابراین این آشنایی بیشتر سبب شد تواضعم 

در مقابل او افزون گردد.
او یک روحانی سخت کوش، فهیم و آشنای به مسائل بین المللی و دلسوز بود. دارای 
ارتباطات وثیق با جوانان به ویژه جوانان مسلمان در کشورهای مختلف بود و با تسلط به 
زبان های متعدد و آشنایی با فرهنگ زائران مقیم خارج، سبب شده بود به یک روحانی 

موفق تبدیل شود.
را  نوید  این  و   بود  بزرگ  تحول  آغاز یک  بعثه،  فرهنگی  معاون  عنوان  به  او  انتخاب 
این،  از  بعد  باشیم.  نگاه ها  تغییر  و  بنیادین در مأموریت ها  می داد که شاهد دگرگونی 
همکاری ام با ایشان از سال 1389 در مسئولیت مدیریت آموزش بعثه آغاز شد و حسب 
االمر نماینده محترم ولی فقیه، حضرت حجت االسالم و المسلمین قاضی عسکر، در 
بنده محول  به  نیز  برنامه های فرهنگی  و  امور جاری  از  آموزش، بسیاری  کنار مدیریت 
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بیشتر  کالن  سطح  در  مظلومی  دکتر  جناب  مدیریتی  و  فکری  ظرفیت  از  تا  بود  شده 
استفاده شود. بعد از عهده دار شدن مدیریت فرهنگی و آموزش اربعین از سال 1392 
با نظر نماینده محترم ولی فقیه، در حوزه فرهنگی و آموزشی و برنامه ریزی حج و زیارت 
و اربعین، به مدت ده سال در کنار هم توفیق خدمت به زائران آل الله و ضیوف الرحمن 

را داشتیم.
این آغاز، به یک دوره همکاری صمیمانه و مثال زدنی ده ساله انجامید که بهترین 
دوره های خدمتم در بیش از 30 سال در حوزه آموزش و فرهنگ در مراکز و نهادها و 
و مدیریت  را متمایز  بعثه  این دوره ده ساله در  آنچه  بوده است.  سازمان های مختلف 

ایشان را برجسته می کند، در محورهای زیر خالصه می شود:
1. شخصیت ویژه و ممتاز: جناب مرحوم حجت االسالم و المسلمین دکتر مظلومی، 
از دانش نقلی و عقلی حوزوی در فقه، اصول و فلسفه و کالم برخوردار بود. فردی موفق 
در تحصیل و تدریس بود و از شاگردان موفق و برجسته حضرت آیت الله حاج شیخ جواد 
تبریزی و اساتید بزرگ حوزه بود. او از توانایی باالیی در فقه و اصول و فلسفه بهره مند 

بودند.
 در تحصیالت آکادمیک در دانشگاه نیز، در باالترین سطح در رشته فلسفه تطبیقی 
محضر اساتید بزرگی را درک کرده بودند. بدون تردید او در بین همه کسانی که در این 
سال ها در بعثه مسئولیتی داشته اند، از نظر فضل و دانش و تخصص، فردی شاخص 
و ممتاز محسوب می شود. اگرچه فروتنی و بی ادعایی ایشان سبب شده که این بعد از 

شخصیت و ویژگی های ممتازشان برای عموم ناشناخته بماند.
2. مهارت های فراوانی که از آن برخوردار بود همانند تسلط به چند زبان در حد باال 
و دانش و مهارتی که از حوزه آی.تی داشت ایشان را به یک شخصیت ممتاز و کم نظیر 

در بین روحانیون بدل ساخته بود.
3. مهارت و توانایی فوق العاده در طراحی و برنامه ریزی: این ویژگی به گواهی همه 
کسانی که با او از جوانی آشنا بودند در او برجسته بود. در برخورد با یک پدیده و مسأله 
هم تأمل ورزی عمیق داشت و هم همه جوانب و سطوح و الیه ها و احتماالت را به خوبی 
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و دقت تمام ترسیم می کرد تا بتواند تصمیم درست بگیرد و پیامدهای احتمالی و موانع 
و ظرفیت های تحقق را به درستی می سنجید. این امر باعث شده بود که میزان خطا در 

تصمیم ها و اجرای برنامه های فرهنگی در این سال ها بسیار کاسته شود.
4. فهم او از حج در اندیشه امام ) ره( و رهبری، یکتا و بی بدیل بود. در این سال ها 
بارها در خصوص این مسأله گفت وگو و صحبت کردیم. تحلیلی که او از آرا و مبانی و 
اندیشه حضرت امام ) ره(  و رهبری داشتند را در هیچ یک از بزرگان و مسئوالن و متولیان 
با همه ارادات خاصی که به ایشان دارم، نیافتم. این امر متأثر از دانش و تخصص باال 
در معارف اسالمی و مسائل بین المللی،  هوشمندی و ژرف اندیشی و تأمل ورزی خاص 

ایشان بود.
 همیشه خاطره انگیزترین و شیرین ترین اوقات بعد از دیدارهای ساالنه با رهبر معظم 
انقالب، گفت وگوهای دو یا چند نفره ای بود که حضوری یا تلفنی ساعت ها به طول 

می انجامید.
همیشه می گفت رهبری، فردی هوشمند و دقیق و مطلع از همه قضایا و رخدادهای 
حج هستند. انتخاب کلمات و حتی هندسه آنها و نوع ارائه و بیان آنها، حساب شده 
خدمت  مباحث  طرح  و  شده  ارائه  گزارش های  نحوه  از  اکثرًا  جهت  همین  به  است. 

معظم له از سوی مسئوالن و متولیان گله مند بود.
5. شناخت خوب و درستی که از صحنه عملیات حج و زیارت و مسئوالن سعودی 
آداب  به  می کرد.  کمک  او  به  بسیار  روش ها  اتخاذ  و  تصمیم سازی ها  در  داشت، 
می کرد  بیان  همیشه  لذا  داشت.  وقوف  کاماًل  هم  دیپلماسی  تشریفات  و  دیپلماتیک 
که نباید بین عرصه آداب و تشریفات دیپلماسی و مقاصد پنهان و واقعی در مالقات ها 
کار  نیازمند  ولی  ضروری،  را  ارتباطات  اساس  و  اصل  اما  شود.  انگاری  ساده  و  خلط 
همیشه  بعثه  در  را  ضعف  این  و  می دانست  شده  برنامه ریزی  مطالعات  و  کارشناسی 

خاطرنشان می کرد.
6. دوری از سطحی نگری و برخوردهای احساسی و شتابزدگی از ویژگی های ممتاز 
و  احساسی  عجوالنه،  برنامه ریزی ها  و  تصمیم گیری ها  در  هیچگاه  بود.  ایشان  دیگر 
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روزمره به مسائل نگاه نمی کرد. به همین دلیل، خیلی ها که همیشه دیر می آیند و زود 
مدیریتی  استراتژی  که  تصمیم گیری  در  ایشان  تأنی  از  و  می شدند  گله مند  می روند، 

ایشان بود، اظهار نارضایتی می کردند.
7. در برنامه ریزی و پیشبرد امور معتقد و متعهد به تصمیم  گروهی و خرد جمعی بود. 
به جرأت می توانم ادعا کنم که به  مدت ده سال در معاونت فرهنگی، هیچ تصمیمی در 
معاونت فرهنگی در خصوص برنامه های فرهنگی، تبلیغی، آموزشی و اعزام گرفته نشد، 
اال اینکه در شورای معاونت که متشکل از معاون فرهنگی و مدیران این معاونت است یا 

امور مربوط به اهل سنت در شورای مربوطه طرح و تصمیم گیری شده است.
به  او  عمل  و  تعهد  میزان  بود.  فوق العاده  و  استثنایی  امر  یک  بعثه  در  ویژگی  این 
که  اوج فشارها  در  بود.  مثال زدنی  و  بی نظیر  واقعًا  ایشان  مدیریتی  و روش  این شیوه 
مثاًل به دو روحانی در یک استان نیاز بود، در انتخاب اولویت و تعیین افراد خودشان 
و  تلفنی  به صورت  یا  با تشکیل جلسه فوری  یا  را  را ملزم می دانستند که نظر مدیران 
گفت وگوهای چندجانبه بپرسند، بعد اقدام کند. در برنامه ریزی و طراحی های کالن، 
به  را  با همه مدیران احتماالت مختلف  و  با تشکیل جلسه، مشورت می کرد  ساعت ها 
این  از  بود.  ایشان  مدیریتی  ویژگی های  از  رویه  این  می کرد.  ارزیابی  و  مطرح  دقت 
طریق، مفاهمه و درک مشترک بین همه عناصر تصمیم ساز و مؤثر ایجاد می کرد. حتی 
با کارشناسان ساعت ها به بحث و تبادل نظر و مشورت می نشست تا با درک مشترک و با 

هم افزایی فکری، تصمیم و اجرای درست صورت گیرد.
از  جلوگیری  و  درست  عملکرد  سنجش  لوازم  از  ضابطه مندی:  و  قانون مداری   .8
بر طبق  و عمل  قانون مداری  ثبات تصمیم گیری،  و  و اجرای عدالت  اعمال سلیقه ها 
قانون است. متأسفانه این رویه  در بعثه خیلی مبتنی بر قوانین و مقررات نوشته نشده 
بود، اما در دوره مسئولیت مرحوم دکتر مظلومی، هر تصمیم و اقدامی، الزامًا می بایست 
مبتنی بر یک آیین نامه یا دستورالعمل و قانون مدونی عملی بود. به همین دلیل همه 
فرایندها و تصمیمات بر این امر مهم مبتنی گردید. ایشان به صراحت می گفت: اگر 
قانون و مقرراتی وضع نشود تصمیم گیری سلیقه ای و متعارض و سبب تضییع حقوق 



136

مبلغ مخلص و خادم القرآن حجت االسالم والمسلمین دکترحاج سید جواد مظلومی) طاب ثراه(
در نگاه فرهیختگان و همکاران

خواهد شد. لذا اگر هر پدیده جدیدی حادث می شد، اولین مسأله بعد از جمع آوری 
سوابق و اطالعات الزم، تدوین چارچوب ها و ضوابط آن بود. این ویژگی سبب شد که 
ما مجموعه ای از قوانین و مقررات بنیادی و جاری و ضوابط مدون را در اختیار داشته 

باشیم که  از میراث ارزشمند دوره مسئولیت ایشان می باشد. همانند:
آیین نامه جذب و گزینش کارگزاران فرهنگی  
آیین نامه جذب و پذیرش و آموزش مسئوالن فرهنگی عمره و حج تمتع  
برنامه ها،    اهداف،  سیاست ها،  شامل  برنامه ها  این  عمره؛  فرهنگی  برنامه 

اقدامات، دستورالعمل ها و وظایف است.
برنامه جامع فرهنگی عتبات عالیات  
آیین نامه تخلفات اداری   
دستورالعمل ارزیابی روحانیون، معین ها و معینه ها  
آیین نامه تشویق کارگزاران فرهنگی   
آیین نامه ارتقای کارگزاران فرهنگی   
آیین نامه و دستورالعمل های برگزاری آزمون های ورودی   
آیین نامه ثبت نام و پذیرش داوطلبان  
دستورالعمل برگزاری جلسات آموزش متمرکز  
دستورالعمل جلسات آموزش متمرکز بانوان حج گزار و عمره گزار  
دستورالعمل پرداخت هزینه سفر کارگزاران  
دستورالعمل انتخاب و اعزام همسران روحانیون  
دستورالعمل آموزش اعضای گروه های یاوران حجاج  
آیین نامه و دستورالعمل آموزش اعضای طرح مودت  
دستورالعمل آموزش زائران فرهیخته   
دستورالعمل ضوابط اعزام روحانیون، معین ها و معینه های حج  
دستورالعمل و آیین نامه مصاحبه کارگزاران فرهنگی   
دستورالعمل برگزاری کارگاه های مهارت افزایی  
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آیین نامه و دستورالعمل توزیع بسته های فرهنگی زائران حج تمتع  
آئین نامه های متعدد در حوزه اهل سنت  

تصمیم گیری  و  سلیقه ای  اعزام های  و  اقدام ها  از  که  بود  شده  سبب  خصیصه  این 
فردی و ترجیح یافتن نیروها بدون سبب در اعزام جلوگیری شود. این امر ناشی از آن 
بود که ایشان اساسًا معنای پارتی بازی و رفیق بازی را نمی فهمید و نمی شناخت و شاید 
مختلف  عناوین  به  اعزام  در  ویژه  امتیازات  از  که  برخی  بود  شده  سبب  او  ویژگی  این 
برخوردار بودند، از او رنجیده شوند و گاه زبان به شکوه و گله بگشایند. اما ایشان حتی 
اعزام بدون  یا  اعزام  یا زمان  بر جابه جایی شهر  نزدیک ترین دوستانش مبنی  تقاضای 
نوبت را رد و هر کس درخواست کمک در پذیرش بدون کسب نصاب الزم را می نمود با 

قاطعیت رد می کردند.
و  نرم افزار، اشک ریخت  آمده در یک  به دلیل خطای پیش   حتی در یک مورد که 
با حالی آشفته طلب مغفرت و عفو از خداوند کرد و به سرعت دنبال جبران آن برآمد، 
می گفت این ضایع کردن حق روحانیون و زائران است؛ حدود 20 نفر از روحانیون به 
دلیل این خطا زودتر از موعد اعالم شده ثبت نام، موفق به ثبت نام شدند. برخی ندانسته 
یا نخواسته او را متهم می کردند که خشک و سخت گیر است. سخت گیری ایشان فقط 
نسبت به اجرای مقررات بود و بدون تسامح و کوچکترین اغماض در اجرای عدالت و 

پاسداری از حقوق زائران و کارگزاران متعهد و ساعی بود.
9. استفاده درست از تجارب گذشته: بعثه در زمان آغاز کار مرحوم حجت االسالم 
انقالب  پیروزی  آغاز  از  که  بود  ارزشمندی  تجارب  دارای  مظلومی  دکتر  و المسلمین 
اسالمی به ویژه دوره مسئولیت آیت الله محمدی ری شهری، حوزه روحانیون با درایت 
فضل الله  و  عرب نیا  محمدصادق  المسلمین  و  اسالم  حجج  جناب  ارزشمند  تدابیر  و 
ذاکری و جناب حجت االسالم و المسلمین نواب )دامت تأییداته( به یادگار مانده بود. 
این دوره را باید دوره پایه گذاری و تثبیت نام گذاری کرد. آقای دکتر مظلومی به جای 
با تکریم مسئوالن  و  انصاف و درایت خاص  با  و تجارب دو دهه،  انکار تالش ها  و  نفی 

سابق به نحو شایسته از آن تجارب ارزنده بهره گرفت.
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10. نوآوری و ابتکارات در مدیریت فرهنگی و آموزشی از دیگر خصایص این عالم 
عرصه  در  سال  ده  این  در  ایشان  حمایت  به  ابتکاری  برنامه  و  طرح  ده ها  بود.  فرزانه 
فرهنگی حج و زیارت تدوین شد و به اجرا در آمد و به ثمر نشست؛ البته چون روند کار 
تدریجی بود و هم شیوه ایشان از تبلیغ و راه  انداختن سروصدا به دور بود، کمتر دیده 

شد یا برخی آقایان نخواستند که دیده شود. 
کارهای بزرگی که در زمان مدیریت او اتفاق افتاد در طول سال های حج گزاری  در 
ابتکارات که در ذیل اشاره  این  به اهم  جمهوری اسالمی بی نظیر بوده است. مروری 

می شود دلیل روشنی بر این ادعاست:
تدوین و طراحی آیین نامه جامع جذب و گزینش کارگزاران همراه با طراحی فرایندها.

طراحی و اجرای طرح مودت با استفاده از زائران زبان دان و فرهیخته. این طرح   
چهار سال در معاونت فرهنگی با موفقیتی چشمگیر با کمترین امکانات و نیرو به 
اجرا درآمد و هر ساله بیش از دو هزار نیروی داوطلب آموزش دیده در آن شرکت 
داشتند و منجر به صرفه جویی در اعزام تعداد زیادی نیروی ستادی به حج شد.

طراحی و تدوین نظام جامع آموزش بعثه  
طراحی و تدوین نظام جامع آموزش الکترونیکی بعثه   
طرح آموزش های متمرکز بانوان حج گزار   
طرح آموزش های متمرکز بانوان عمره گزار  

 در این طرح ها پزشکان متخصص زنان و اساتید حوزه معارف و مناسک حج و عمره 
حضور می یافتند واین دو طرح با استقبال کم نظیر بانوان زائر مواجه گردید.

به    آموزش  بسته های  تولید  با  خارج  مقیم  ایرانیان  و  ایرانی  غیر  زائران  آموزش 
آموزشی  افزارهای  نرم  تولید  و  طراحی  و  آذری  و  عربی  انگلیسی،  زبان های 

مناسب 
توجه و اهتمام به آموزش زائران شبه  قاره و افغانستان با اعزام مربی و دایرکردن   

جلسات آموزشی در این کشورها با آموزش و تجهیز روحانیون این کشورها.
نظر    از  زائران  سطح بندی  با  تمتع  حج  زائران  فرهنگی  بسته های  ساماندهی 
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تحصیالت و جنسیت و انتخاب و ارائه بسته های مناسب با سازوکارهای جدید.
و    دقت  و  بهره وری  افزایش  به  که  فرهنگی  کارگزاران  ارزیابی  کردن  دیجیتالی 

واقع نمایی بیشتر عملکرد و کاهش در نیروی انسانی منجر شد؛ به طوری که 
در حج 1388، 22 رابط برای ارزیابی اعزام شدند و در حج سال 98 به سیزده 

رابط کاهش یافت.
استفاده از فناوری نو در ارائه آموزش، خدمات فرهنگی و برگزاری آزمون ها که   

یک تحول بزرگ در بعثه بوده و افزایش بهره وری و رضایت کارگزاران و زائران را 
به همراه داشته است.

برگزاری ویژه برنامه ها برای فرهیختگان و خانواده شهدا در موسم حج تمتع  
کاروان های حج    در  فرهیخته  زائران  ویژه  آموزشی  برنامه های  اجرای  و  طراحی 

تمتع با تولید منابع و طراحی و شیوه های نو و جدید آموزشی
طراحی و اجرای طرح معینه های ثابت و مستقر در مجموعه ها در حج تمتع که   

در سال های 1397 و 1398 به اجرا در آمد.
طراحی و اعزام مبلغه ها به عتبات عالیات که 3 سال به اجرا درآمد و به خاطر   

مشکالت مالی به تعلیق درآمد.
طراحی و راه اندازی راویان به عتبات عالیات که الحمدلله بسیار مورد استقبال   

زائران قرار گرفت و از برنامه های موفق در عرصه فرهنگی بوده است. همچنین 
اجرای برنامه های روایت گری به مناسبت های مذهبی در داخل کشور همانند 
و  تهران  پارک های  1397در  سال  عید غدیر  در  روایت گری  برنامه های  اجرای 

روایت گری در فرودگاه ها.
اجرای ویژه برنامه های کودک و نوجوان در سفرهای عمره و عتبات عالیات در   

ماه هایی که حضور کودکان و نوجوانان افزایش می یافت.
طراحی و تولید نرم افزار مسافر قبله 3 که اقدامی بی نظیر در کشور برای آموزش   

محسوب می شود.
در    زیادی  صرفه جویی  که  مسابقات  و  گزارش ها  نرم افزارهای  تولید  و  طراحی 
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وقت و هزینه شد.
در    ایرانی  زائران  در مجموعه های  فرهنگی  انتخاب مسئوالن  اجرای  و  طراحی 

حج تمتع که چهار سال این طرح با موفقیت به اجرا درآمد.
صدها    گذاشتن  کنار  با  که  عالیات  عتبات  کاروان های  مداحان  پاالیش  طرح 

مداح که توفیقات کمتری داشتند منجر به ارتقای کیفی برنامه های فرهنگی و 
تبلیغی کاروان های عتبات شد.

التحصیالن    فارغ  افزایش  به  توجه  با  که  تمتع  حج  معینه های  بهسازی  طرح 
خواهر حوزه ها، به افزایش کیفی مبلغه های حج و عمره انجامید.

و    عالیات  عتبات  و  فرهنگی عمره  کارگزاران  در شیوه مصاحبه  طرح دگرگونی 
توجه به مسائل شخصیتی و روانشناسی داوطلبان و انتخاب بسترهای مناسب 

برای سنجش توانایی های علمی، فردی و تبلیغی.
تحول در ارتقای روحانیون عمره به حج  
پذیرش    و  جذب  متنوع  برنامه های  اجرای  با  عمره  روحانیون  افزایش  طراح 

دانش آموختگان مراکز تخصصی و برگزاری آزمون های منظم ساالنه 
طرح جذب اساتید سطوح عالی حوزه های علمیه برای عمره و حج که باعث شد   

صدها اساتید توانمند و جوان و مستعد و با انگیزه با انتخاب سازوکار مناسب به 
سرمایه انسانی حج و زیارت افزوده شوند.

اجرای رشته های تخصصی تبلیغ و ارتباطات گرایش حج و زیارت در دانشگاه   
قرآن و حدیث و مرکز آموزش عالی معصومیه و مدرسه عالی نواب مشهد

طراحی و اجرای دوره کارشناسی ارشد ارتباطات گرایش حج به صورت الکترونیکی   
برای کارکنان و کارگزاران حج و بعثه در دانشگاه بین المللی امام رضا )علیه الّسالم(

طراحی و تدوین برنامه جامع فرهنگی عتبات عالیات  
تهیه بسته های فرهنگی ویژه زائران خارج کشور در موسم حج تمتع.طراحی نرم   

افزارکتابخانه جامع حج که به همت مرکز کامپیوتر نور به اجرا درآمد.
طراحی و اجرای ویژه برنامه های معارفی برای فرهیختگان در سفر حج تمتع به   
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ص دخ اجم عه ای.
ص دخ    به  عمرز  د  ح    تائران  برای  آا تشی  سرفصل همی  تردان  د  طراحی 

جراگمنه د استمنرادوسمتی آن هم.
طراحی د ت لیر داهنممی آا تشی تائران ات س ی کمدگزادان  
طراحی د تعیین سرانه فرهنگی تائر د تخصیص د پرواتت آن ود ا سم د قبل آن   

که نقش ددحمنی ن دا ود داهبری د سمامنرهی اان ح تز د استفموز بهینه ات سرانه 
تائر به نح  چشمگیری افزااش واو د حق ق تائران نیز تأاین گروار.

طراحی د اجرای کمدگمز همی اهمدخ افزاای برای کمدگزادان فرهنگی )ددحمنی ن،   
ح تز  ود  سمل  هر  ود  کمدگمز  وز هم  تامدخ(.  د  ح   فرهنگی  اسئ الن  اراحمن، 
کمدبروی،  نرم افزادهمی  د  فرهنگی  ارارات  اؤثر،  ادتبمطمخ  شنمسی،  اخمطب 

کنترل تشم د ارارات دفتمد برگزاد ای گروار. 
ود    کرام  قرآن  انتخب  س د  حفظ  داژز  اهممنی  فصل  طرح  اجرای  د  طراحی 

ا سم ح  تمتع؛ اان طرح 5 سمل ود ح  تمتع به اجرا ود آار.
د    عل م  دتادخ  بم همکمدی  واراد  د هنری  فرهنگی  برگزادی س گ ادز  د  طراحی 

تحقیقمخ.
ت لیر احت ا د فعملیت همی تبلیغی د فرهنگی ود فضمی اجمتی.  
ود    تح ل  برنماه همی  ابتکرانه،  د  ن   برنماه همی  د  طرح هم  اجم عه  اان  به  اگر 

هممننر  شر.  ت اهر  ط النی  د  بلنر  ط امدی  ش و  اضمفه  هم  واگر  ح تز همی 
د  انتخمب  د شرااط  د عمرز، نح ز  اعزام ددحمنی ن ح   د نح ز  تح ل ود شی ز 
اعزام دابطین به ح  د عمرز د عتبمخ عملیمخ، تح ل ود شی ز آا تشی تائران، 
تامدخ،  د  انتظمای کمدگزادان ح   د  اوادی  به تخلفمخ  تح ل ود نح ز دسیرگی 
تح ل ود نح ز اعزام کمدکنمن ستموی ح تز فرهنگی به ح  د عمرز د عتبمخ، 
تح ل ود برنماه همی قرآنی د تح ل ود برنماه د اراسم فرهنگی تبلیغی ا سم ح  

که هر اک واستمن ت و دا وادو د شرح آنهم ات ح صله اان ن شتمد تمدج است.
بمدت  ات تص صیمخ  د دهبری  )دز(  اامم  آدامن همی  به  بمدد عمیق  د  11. دالاتمرادی 
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مرحوم دکتر مظلومی بود. پایبندی و نهادینه شدن باورهای مذهبی و اعتقادی در عمق 
جان او و تعهد باالی او به والیت اهل بيت )عليهم السالم( در همه زوایا و لحظات زندگی 
او فردی شيفته و محب اهل بيت)عليهم  از  این ویژگی  او متجلی بود.  پرخير و برکت 
و  نام  ذکر  که  بود  حدی  السالم(  )عليهم  بيت  اهل  به  او  عالقه  بود.  ساخته  السالم( 
نورانی  او در کنار مرقد های  را منقلب می ساخت. حضور  او  الهی  اوليای بزرگ  یاد آن 
و ساحت قدسی اهل بيت )عليهم السالم( و پيامبراعظم )صلی الله عليه و آله وسّلم(  با 
حال و هوای خاصی همراه بود. همه دوستان همراه، از حال خوش او در حضور این 
حریم های نورانی احساس شعف و نشاط می کردند. در کنار این تعهد و دلدادگی، باور 
عميق به آرمان ها و اندیشه های حضرت امام خمينی )ره( و رهبر فرزانه انقالب داشت 
و اگر دستور و توصيه ای از ایشان در دست داشت سخت بدان وفادار بود و هيچ گاه از 

آن کوتاه نمی آمد.
به خوبی واقفند که همين تعهد  این مدت خدمت،    همه همکاران ارجمند ما در 
نمایندگان  احکام  و  اوامر  و  به دستورات  التزام شدیدی  و  وفاداری  که  بود  سبب شده 
ایشان در حج و زیارت داشته باشند و قبل از صدور دستور و ابالغ برنامه، اگر نظری 
داشت طرح می کرد و در ميان می گذاشت و بعد از آن کاماًل وفادار و متعهد به اجرای 
برایش محرز می شد که نماینده معزز ولی فقيه چه در دوره  اگر  بود و حتی  کامل آن 
قبل و چه در این دوره  رضایت به انجام و اجرای امری دارد خود را ملتزم به انجام آنها 

 می دانست.
12. آینده نگری از عوامل موفقيت در تصميم گيری ها و مدیریت او بود. به شدت از 
روزمرگی و اکتفا به رویه های جاری اجتناب می کرد. از این رو در ساماندهی و جذب و 
تدابير فرهنگی همواره نگاهی به جلو و آینده داشت. افزایش تعداد روحانيون عمره و 
عتبات و اجرای طرح های متعدد با همين نگاه و رویکرد بوده است و معتقد بود باید 
آمادگی کامل برای برگزاری حج در سخت ترین شرایط و با جمعيت زیاد باشيم و تحوالت 

آینده را در برنامه ریزی دراز مدت لحاظ کنيم.
و  امور: مردان مؤمن و متعهد در عرصه های بحران  ایستادگی در  و  ثبات قدم   .13
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تحت فشمدهمی احیطی د اجتممعی، شخصیت د وداات د قردخ ارارات شمن ظه د د 
بردت ای امبر. افراو بسیمدی حرف همی نیک  د سخنمن تابم د کلممتی بی نظیر ای تننر، 
اام ود عمل د اقرام به داژز ود ا اجهه بم بحران هم د سختی هم به شرخ اتزلزل د نمپماراد 
َلِتِل َدُق ٌد« 1  هستنر. حضرخ اایر )علیه الّسالم( ود دصف پمدسمامن ای فرامانر:» ِفي الزَّ

اد اصراق کمال اان دقمد د طمأنینه ود بحران هم ب و.
بی تربیری  بم  نشرنی  فراا ش  فمجعه ای  د  ولخراش  1394حموثه ای  سمل  ح   ود   
اسئ لن آل سع و دقم ت دو. بسیمدی ات اراران، اضطرب د تمئف د سرودگم ب ونر. اد 
است اد ااستمو د به سمامنرهی نیردهم برای کمک د اوادز کمددان هم د جماگزانی ددحمنی نی 
ات  اممنعت  د  اخملفت  حموثه  ود  آار.  بر  ب ونر  وارز  حموثه  ام  ب ونر  دفته  وست  ات  که 
برگزادی وعمی کمیل ود ح  سمل 1394 نیز شمار بت ان اوعم کرو ات جمله ارارانی ب و 
که بم وداات بی نظیر برای تنثی کرون تصمیم د فشمد سع وی هم د فراهم کرون حض د 
تائران د کمدگزادان، اافمی نقش اؤثر د شماسته ای واشت. د برتی ترابیری که اد برای 
اطالع دسمنی به ودد ات دتنه همی سع وی انراشیرز د طراحی کروز ب و بمعث شر تم ود 
چشم همکمدانش اک فرامنرز اطالعمتی نظمای بمتجربه جل ز کنر. ود اهمنت همای که 
برتی ات ع اال، ات کمدگزادان فرهنگی ام حتی ود حموثه انم برتی تمن اوز هم بر اد ددا 
واشتنر، هرگز به آنمن تنری د جسمدخ نکرو، اام تنهم چیزی که اد دا به شرخ آتدو د تن 
اد دا به اعنمی داقعی کلمه به لرتز ود ای آددو د اشک ای داخت، تطم د لغزش برتی 
ات کمدگزادان فرهنگی ب و؛ هیچ دقت بغض د اشک اد دا ود ح  سمل 1398 ود اقمبل 
لغزش اک ددحمنی فراا ش نمی کنم که ات شرخ نمداحتی، بغضی که کروز ب و، حتی 

قردخ تکلم نراشت.
14. تهر د تق ا ات واگر ع اال اهم ا فقیت همی اد ب و. بم واشتن اهمدخ همی تامو د 
سمل هم ارارات ود اراکز اختلف د به عن ان ابلغ ود عرصه بین الملل که همیشه حض د 
ا فقی ود اان عرصه واشت، برای ت و د تمن اوز اش  به کمتران هم اکتفم ای کرو. بم 
انمعت طبع بملای که واشت، هیچگمز ات اتمع ونیم چیزی ات کسی طلب نکرو. شمار 

       1 -   َنهُ  الَبالغه تطبه 193
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به رغم  بودند.  مستأجر  سال ها  این  همه  تهران،  به  انتقال  از  بعد  که  نپذیرند  خیلی ها 
آن که میلیاردها تومان کمک های مردمی برای امور خیریه در اختیارش بود، هیچگاه 
برای خود از آن استفاده نکرد و حتی هدایایی که در دیدار با هیئت های خارجی و در 
سفر ها به او داده بودند را استفاده نکردند. هیچ گاه زبان به مالمت و بدی از کسانی که 
در جاهای مختلف در دوران مدیریتی با آنها آشنا بود و روش و کارشان را نمی پسندید، 

نگشود.
15. ادب و متانت او را می توان تندیس ادب و تواضع دانست، نسبت به همه فروتن 
و به رعایت آداب و ادب انسانی و اسالمی حساس بود. با آنکه در بسیاری از زمینه ها 
و حوزه ها از مهارت باالیی برخوردار بود، هیچگاه در منظر و جمع کسانی که ادعایی 
داشتند به بیان فضل و سوابق و توان خود نمی پرداخت و این امر سبب می شد بسیار 
خویشتندار باشد و چیزی نگوید تا طرف مقابل احساس شرمساری و خجالت نکند. 
حتی نسبت به زیردستان و همکاران ادب را رعایت می کرد. فقط در جمع محدود دو یا 
سه نفره عمامه از سر بر می داشت و هر وقت  مراجعه کننده ای  می آمد فوری عمامه را 

بر سر می گذاشت. 
در سال اولی که به عنوان معاون فرهنگی به حج مشرف شده بود برای تقسیم اتاق ها 
و رعایت سخنیت اقامت جناب حجت االسالم والمسلمین حاج آقای نواب و او را در یک 
نپذیرفت.  اتاقش باشد،  آقای نواب هم  اتاق قرار دادیم. وقتی فهمید قرار است حاج 
نواب  آقای  تواضع حاج  و  ادب  و  ویژگی های اخالقی  و  از سجایا  و  هرچه اصرار کردم 
گفتم، نپذیرفت. گفت من نمی توانم در حضور حاج آقای نواب پاهایم را دراز کنم تا چه 
برسد بخوابم. در سال دوم حاج آقای ذاکری را با ایشان هم اتاق کردم باز همین رویه 
را داشتند. نیمه شب حاج آقای ذاکری وارد شده بودند، ایشان یک شب را به زحمت 
تحمل کردند، صبح آمد و با ناراحتی گفت حاج آقای ذاکری قباًل مسئول همه ما بوده 
و حق بر گردن ما دارد و من خدمت ایشان راحت نیستم. نمی توانم پاهایم را دراز کنم 

به ایشان جسارت می شود. 
هنگامی که از مدیریت آموزش استعفا دادم و استعفا نامه را خطاب به ایشان نوشتم، 
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نپذیرفت با تأکید زیاد گفت، چون حکم شما را حاج آقای قاضی صادر کردند، خالف 
ادب است که من استعفای شما را بپذیرم باید خطاب به ایشان باشد و من به ایشان 

تقدیم کنم. 
انقالب  برای  بین المللی  تراز  در  فرهنگی  کارآمد  و  بصیر  به حق یک مدیر الیق،  او 
اسالمی و حج و زیارت بود. که متأسفانه قدر او به کفایت و شایسته دانسته نشد، اما 
سربلند و عزیز و سبک بال پر کشید. ان شاءالله در جوار آل الله از رضوان و رحمت واسعه 

الهی متنعم خواهد بود.
درود خداوند بر او باد که پاک زیست و سبک بال به دیار معبود شتافت. او برای من 
تکیه گاهی  و  پشتیبان  امین،  مشاوری  شفیق،  رفیقی  صمیمی،  دوست  و  برادر  یک 

مطمئن و روحانی اسوه بود که فراقش جانکاه و فقدانش اندوه دائمی است.
همی گفتم که خاقانی دریغا گوی من باشد 

                                                                     دریغا من شدم آخر دریغاگوی خاقانی
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اخالق مدار و متشرع
حجت السالم  والمسلمین دکتر ناصر رفیعی  1

متدین،  فردی  می شناسم.  حج  از  را  مظلومی  جواد  سید  دکتر  آقای  جناب  حقیر 
مؤمن، مقید به ظواهر شرع، مقید به ظواهر عرف و فردی مقید به ادب در برخوردها 

بود. غالب دوستان، ایشان را به حسن خلق و مبادی آداب بودن می شناسند.
بنده در سفر حج، مسیری را با ایشان از هتل به چادرهای منا همراه شدم؛ فاصله 
نسبتًا طوالنی بود، شاید دو سه ساعتی طول کشید. با هم کنار جمرات آمدیم، با هم 
رمی کردیم و در مسیر با هم به سمت چادرهای منا رفتیم. آنچه که در مسیر از ایشان 
با  مواجهه  در  ایشان  بود.  بزرگترها  به  کردن  و سالم  به سالم ها  پاسخ  کردم،  مشاهده 

افراد، نکات اخالقی را مدنظر داشتند. 
خودشان  کار  به  نسبت  خیلی  بود،  کاری  تعهد  ایشان  در  دیگر  توجه  قابل  ویژگی 
تلطیف پذیر  که  حال  عین  در  نبودند؛  رانت  اهل  نبودند،  اغماض  اهل  بودند،  متعهد 
بودند، طبق مقررات عمل می کردند. اگر جایی راه داشت که بتوان بر اساس قوانین 

شرعی و قوانین حج و زیارت، حرکت مثبتی انجام داد، اقدام می کردند. 
در کارشان نو آور بودند، از پیشنهادات و انتقادات استقبال می کردند؛ چنین نبود 
که تحکم داشته باشند. به هر حال فقدان این عالم فرزانه ثلمه و خسارت سنگینی برای 

مجموعه حج و زیارت، حوزه علمیه و دوستان فرهیخته بود.

       1 -   خطیب برجسته و سخنران موسم حج
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روحانی متبحر
حجت السالم  والمسلمین محمدحسین عسکری علویه 1

حاج آقای مظلومی از روحانیون اندیشمند و متبحر بود. در امر تبلیغ دین، بسیار کوشا 
و مشتاق بود. فعالیت های تبلیغی ایشان در سفرهای خارجی که با حضور در محافل و 
اجتماعات مختلف صورت می پذیرفت، تأثیرگذار و جریان ساز بود. فردی صاحب نظر در 
حوزه های فرهنگی و تبلیغی و از دسته روحانیونی بود که با سواد روز و رسانه آشنایی 

کامل داشت که از ویژگی های شایسته و امتیاز آن مرحوم بود. 
با توجه به اینکه من در مکه مکرمه مسئول مراسمات بودم و گاهی در امور مسائل 
فرهنگی هتل ها انجام وظیفه می کردم و از احواالت کاروان های خارجی خبر داشتم، 
هر زمان که خبر ورود کاروان های خارج از کشور را از من می شنید سر از پا نمی شناخت 
و سرکشی به آن کاروان را در اولویت کاری خود قرار می داد و ساعت ها برای افرادی که 
عرب زبان یا انگلیسی زبان بودند، وقت می گذاشت. حتی زیارت دوره آن کاروان را نیز 
خود بر عهده می گرفت. شوق عجیبی برای سخنرانی با زبان انگلیسی یا ترکی استانبولی 

برای زائران خارجی داشت.
یک روز خیلی پریشان احوال بودند. من گفتم: جناب آقای مظلومی، چاره درد شما 
را می دانم. خندید و گفت: چه هست؟ گفتم: اگر هر روز یک سخنرانی در جمع زائران 
داشته باشید، شاداب خواهید شد. ایشان پیشنهاد بنده را پذیرفت. روزانه یک سخنرانی 
ایشان در نظر گرفتم. خیلی عالقه  برای  زبان ها  آذری  در هتل  ها، مخصوصًا در جمع 
به مجالس اهل بیت)علیهم السالم( داشت. بعد از هر جلسه از شادی در پوست خود 

      1 -  مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در منطقه قم
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نمی گنجید. می گفت: خدا به شما خیر بدهد که چنین برنامه هایی تدارک می بینید و ما 
استفاده می کنیم و فیض می بریم.

می گفت: آقای عسکری! من برای تبلیغ ساخته شده ام. آنقدر که از تبلیغ دین لذت 
می برم، از کارهای اجرائی لذت نمی برم. از هیچ مجلس روضه ای به راحتی نمی گذشت، 
ولو لحظاتی سعی می کرد حضور یابد و بنشیند و برای مصیبت های جدش امام حسین 
)علیه السالم( اشک بریزد. سعی می کرد در مجالس، جایی بنشیند که کسی او را نبیند و 
در تصویر یا قاب تلویزیون نیاید. گاهی چنان می گریست  که شانه هایش تکان می خورد، 
مانند مادر فرزند از دست داده؛ مخصوصًا در مصیبت عمه اش حضرت زینب )س( بسیار 

منقلب می شد.
یک روز در منطقه غزوه احد، همراه روحانیون کاروان ها که برای توجیه جبل احد و 
منطقه عملیاتی مشرف شده بودیم، بعد از مصیبت حضرت حمزه به کربال و بدن پاره 
پاره امام حسین )علیه السالم( اشاره کردیم و به یاد مصائب حضرت زینب کبری )سالم 
الله علیها( ذکر مصیب خواندیم. ایشان چنان از خود بیخود شد که تا آخر برنامه آثار تأثر 

و اشک از چهره اش نمایان بود.
روزی به همراه هم به مکان ورود اسرای پیروز کربال در خیابان عمر بن خطاب رفتیم 
و به ذکر مصیبت ورود اسرا به مدینه پرداختیم. در آن زمان اشاره کردم به عبدالله بن 
استقبال  به  که  علیها(   الله  کبری )سالم  زینب  و  آمد  مخدرات  خیمه  مقابل  که  جعفر 
ایشان رفتند، ولی عبدالله زینب را نشناخت. حضرت فرمودند: عبدالله حق داری زینب 
را نشناسی! ایشان آنقدر ضجه زدند که از خود بیخود شدند. عالقه ایشان به حضرات 

اهل  بیت)علیهم السالم( زبانزد همه بود.
گاهی روبروی رکن یمانی می نشست و ساعت ها با زائران غیرایرانی و از مظلومیت جد 
غریبش حضرت امام علی )علیه السالم( می گفت و گریه می کرد. هیچ چیز برای ایشان 

عنوان ذاکر الحسین یا ذاکر اهل بیت )علیهم السالم( نمی شد.
و  تبلیغ  برای  داشت  توان  در  هرچه  و  بود  رهبری  و  انقالب،امام)ره(  عاشق  ایشان 

تقویت جمهوری اسالمی صرف کرد.
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حامی حقوق زائر
حجت االسالم والمسلمین شیخ رجبعلی زمانی1

ان بیش ات چهمد سمل ود ح تز اعمدنت فرهنگی بعثه اقمم اعظم دهبری ود سمت 
ارار جذب د سمتامنرهی اا د ددحمنی ن د اراحمن ود اعیت حجت االسالم د المسلمین 
وکتر اظل ای ب وم د ارتی هم ود جماگمز اسئ ل هممهنگی نممانرگی همی بعثه  ود 

استمن هم بیشتران همکمدی د ارادوز دا بم ااشمن واشتم. 
اعم اًل اانجمنب ود سفرهمی اختلف به سرتاین دحی ات س ی ااشمن اأا د ای شرم 
تم هممهنگی بم نممانرز احترم دلی فقیه د اسئ لیت اا د ددحمنی ن ود ارانه د اکه دا به 
عهرز بگیرم. وقت د پیگیری ااشمن ود جلسمخ اتعرو دابطین د ددحمنی ن کمددان هم د 
بمتت دو آن برای تائران بیت الله الحرام د ارانةالنبی اثر بسزا د ف ق العموز ای واشت که 

همین اار ود کمددان همی عتبمخ اشرفه عراق به نح ی واگر انجمم ای شر. 
االسالم  حجت  ارح م  همراهی  به  شهرستمن هم  د  استمن هم  به  کمدی  سفر  چنران 
وکتر اظل ای انجمم شر. اان سفرهم ارب ط به نشست همی کمدی د آا تشی ددحمنی ن د 
اراحمن د نیز تائران ح  داجب ام عمرز ام عتبمخ اشرفه عراق ب و که تستگی نمپذاری 

د پیگیری همی کمدسمت د افیر حجت االسالم اظل ای ود آنهم غیر قمبل انکمد ب و.  
ات واگر تالش همی قمبل تمجیر ااشمن، شرکت ود جلسمتی ب و که به  بردسی عملکرو 
بم  جلسمخ  گ نه  اان  ای شر.  ارب ط  فرهنگی  اعمدنت  اجم عه  کمدگزادان  ات  برتی 
وقت نظر آقمی اظل ای بم تصمیممخ وقیقی تمتمه ای امفت. ارح م وکتر سیر ج او 

       1 -  اسئ ل سمبق اا د استمن همی بعثه اقمم اعظم دهبری  
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مظلومی با دقت نظر، همیشه تأکید می کردند که مراعات حقوق زائران و جایگاه بعثه 
مقام معظم رهبری حائز اهمیت است و لکن آبروی مؤمن همانند آبروی کعبه مشرفه 
است. از این رو پرسش های دقیقی در مورد برخی ابهامات می کرد و برایش هیچ گونه 
تفاوتی نداشت که متهم چه کسی است و به هیچگونه توصیه ای هم توجه نمی نمود، 
بلکه سعی می کرد زمینه حکم واقعی به وجود آید و نتیجه اش رضایت خداوند و حضرت 
ولی عصر )عج( باشد. حفظ اسرار افراد برایش یک اصل بود و من هرگز از ایشان غیبت 
کسی را نشنیدم. هرچه را می خواست به افراد بگوید با صراحت در حضور آنها مطرح 
می کرد. برخورد قانونی از ویژگی های دیگر او بود و برایش آشنا و غیرآشنا مفهوم نداشت. 
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مدیر بسیجـی  
حجت السالم والمسلمین شیخ مهدی گرجی1

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق 
                                                                           ثبت است بر جریده عالم دوام ما 

برای اولین بار بود که برای به دست آوردن عنوان افتخار آمیز خادمی زائران خانه خدا 
به سازمان حج و زیارت تهران و دفتر بعثه آمده بودم. ساختمان خیلی برایم چشم نواز 
نبود و عنوان بعثه هم تعجب آور بود. چون ساختمان خیلی پیچیده بود و نام بعثه هم 

نأمانوس می نمود.
در طبقه مربوط به روحانیون، مالقات با طلبه مسئول وقت انجام شد و برخورد خوب 
او برایم شیرین بود و از آن بهتر دیدار سیدی نورانی و در عین حال جدی و فکور و با 
درایت در قلبم خاطره انگیز شد. قباًل او را در مباحث مطالعات نرم افزاری دیده بودم، 
چرا که برای تهیه یک یا چند سی دی فاخر روایی خیلی جستجو کرده بودم و به ایشان 
رسیده بودم و می دانستم که عنوان خادم القرآنی بدین سبب برازنده او شده است. بعدًا 
از دوستان شنیدم دکترای فلسفه تطبیقی دارد و کاماًل آگاه و به روز در مباحث رسانه 

است.
او سید جواد مظلومی بود که در نگاه اول روحیه یک مدیر بسیجی و آشنا به لوازم 

گفت وگو با مخاطب در او دیده می شد.
از دیار پاکان ترک این سرزمین  کمی لهجه آذری داشت که فهمیدم اهل زنجان و 
است. در مصاحبه ای در قاب رسانه خاطراتش در جبهه های دفاع 8 ساله را شنیدم که 

       1 -  مسئول نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در اصفهان
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برایم جالب بود؛ او دکترای فلسفه داشت، آن هم تطبیقی و اهل جهاد بود. آنچه بعدها 
بر شگفتی ام افزود و احترامش را دل و جانم بیشتر نمود، حالوت شنیدن خبر عضویت 
روح  تدوین  در  او  بود.  ولی  و  رهبر  امر  به  کشور  مجازی  عالی  شورای  اول  دوره  در  او 
الجنان و جامع االحادیث که دو میوه فاخر میدان علوم نرم افزاری معنوی و روائی بودند، 
پرنده روحش به پرواز درآمده بود، پس الیق چنین افتخاری هم بود و البته منصب خادم 

القرآنی هم گوارایش.
اینگونه خاطرش در ذهنم نشست تا به لطف ایزد منان به بعثه اصفهان مشرف شدم 
و قبل از آن در جلسات عمومی طلبه های کاروان ها سخن گرم و دلپذیرش را شنیدم و 
در بعثه به نظرم حکمت مدیریت و تسلط او بر چند زبان خارجه مزید بر امتنان و عزت 

او در خاطرم شد.
اینگونه است که روح بی ریا و بی غل و غش این سید جوان ما و تأثیر خوبش در حج 
و زیارت و عتبه آل الله، مایه شرافت این زنجانی عزیز و دانشمند ما گردید و صد البته 
وقتی ستاره آسمان فرهنگ و آشنای به سواد رسانه ای با همه پیچ وخم ها و جذابیت ها 
و فتنه های گوناگونش همراه شد، طبیعتًا قادر به پاسخگویی به نیازهای جوانان خواهد 
بود. برای همین بود که برخی  بزرگان ژرف اندیش ما به آینده درخشان او امیدوار بودند 
و چرا که نباشند، کسی با این خصوصیات و به ویژه موفقیت در عرصه تبلیغ بین الملل، 

حقیقتًا می تواند بازویی توانمند برای تبیین معارف شیعی باشد.
در سفر و سیرمان به بیت الله بارها در جمع عاشقان طواف دوست، سخن برخاسته 
از جانش، طراوتی دیگر داشت و چشمان پر اشکش در میهمان خانه عرفات و منی، دل 
العشق  اینچنین مطلع  بیدارش که  پاک و ضمیر  را می ربود. خوشا دل  بیننده ای  هر 
که  بود  رتبه ها  و  و عنوان  به منصب  تعلقش  از عدم  به گمانم  بود.  بیدار دل  مهاجران 

دانه های اشکش به دامان می ریخت.
حال خامه برمی چینم و به سوگنامه دلم رجوع می کنم که چگونه الیق شد زیر سایه کریمه 
اهل بیت )علیهم السالم( بنشیند و تحت قبه علمای ربانی آرمیده و در آن ارض مقدس 

جاودانه شود.           
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سخنرانی کاربردی   
حجت السالم والمسلمین حسین احمری1

هر چند بنده با مرحوم آقای دکتر مظلومی از شهر مقدس مشهد و از راه دور همکاری 
داشتم، اما در عین حال در ارتباطات کاری و برخوردهای اجتماعی، فضائل زیادی را 

در ایشان دیدم: 
از نظر علمی توانایی ویژه ای در مسائل علمی داشت؛ عالوه بر کسب درجات . 1

علمی در حوزه علمیه، در IT و زبان های انگلیسی و عربی تسلط تخصصی پیدا 
کرده بود و به راحتی به زبان های انگلیسی، عربی و... سخنرانی می کرد.

بعثه خراسان رضوی هر سال، قبل از برگزاری حج، برنامه گسترده و باشکوهی با . 2
عنوان اسرار حج در میدان بزرگ شهدای مشهد برگزار می کند و هر سال یکی از 
سخنرانان مشهور کشوری مثل آقای ماندگاری و آقای حسینی قمی و... را برای 
سخنرانی دعوت می کند؛ در حج 1398 برای سخنرانی ویژه مراسم از مرحوم 
به گونه ای  زائر  ایشان پنجشنبه در جمع هزاران  دکتر مظلومی دعوت کردیم، 
سخنرانی کرد که از همه سخنرانان سال های گذشته کاربردی تر و جذاب تر بود. 

بود، هرگز اجازه . 3 بعثه  و معاون فرهنگی  با آن که شخصیت برجسته ای داشت 
نداد که هنگام آمدن به مشهد به استقبالش برویم؛ با اینکه مهمان بعثه بود و 
ایشان  برای اسکان  اما هرگز اجازه نداد هتل  بودیم،  ایشان دعوت کرده  از  ما 
را  اکتفا می کرد و هزینه های پذیرایی  بعثه  به سوئیت ساده  او  در نظر بگیریم. 
پرداخت می نمود. چندین مرتبه به دعوت آستان قدس رضوی در حرم مطهر 

       1 -  مسئول نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در خراسان رضوی
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سخنرانی داشت و مسئولین مربوطه برای پرداخت حق الزحمه شماره حساب 
طلب می کردند، اما او اظهار می داشت که حق الزحمه نمی خواهم.  

وارد مجالس که می شد از نشستن در صدر مجلس خودداری می کرد؛ در پایین . 4
مجلس می نشست و نهایت تواضع را داشت.

نسبت به اهل بیت)علیهم السالم(  ارادت خاصی داشت و در مجالس روضه . 5
بی اختیار اشک می ریخت و شانه هایش تکان می خورد.

درگذشت آن مرحوم واقعًا برای بعثه و برای جامعه روحانیت ثلمه بود.
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ترامخ ود ح تز ح  د تامدخ

مدیر شایسته
حجت االسالم والمسلمین محمد شریفانی  1

اْشَتَغْل ِبُرْنَیمُز  َاْن  َاِل»َام 
َ
اْل ُط ُل  ُز  َغَرّ َقْر 

َبْغَتًة ِتی 
ْ
َاأ َد اْلَقْبُر ُصْنُردُق اْلَعَمل« 2اْلَمْ ُخ 

ودگذشت نمبمددانه حجت االسالم دالمسلمین وکتر حمج سیر ج او اظل ای ات جمله 
ارگ همی عبرخ آا ت د پنر آا ت است. بنرز طی 10 سمل آشنمای د ارادوز بم ااشمن، صفحمخ 

تدان د ادتشمنری ود تنرگی ااشمن اشمهرز کروم که اختصرًا به آنهم اشمدز ای نممام.
شفمفیت د صراقت: ااشمن ود اقمم اک اسئ ل، آنچه دا که اصلحت د انفعت . 1

سمتامنی ب و به ط د شفمف د ود نهمات صراقت د بم صراحت هرچه تممم تر بیمن 
ای کرو، بم دج و اانکه ای وانست هزانه همی تمص ت و دا وادو.

قمن ن ارادی: ارح م وکتر اظل ای انسمنی کمااًل قمن ن انر د قمن ن اراد ب ونر . 2
د برای جزء جزء اسمئل ح  د تامدخ قمن نی استرل تعراف کروز ب و د تم حر 

اعال ات آن وفمع ای کرو د ل اتم آن دا ای پذارفت.
انطقی د استرل: قمن ن انری، نیمتانر انطق د استرالل است که ااشمن برای . 3

ق انین ارتبط، انطق التم د استرالل بماسته دا ادائه ای کرو.
به . 4 که  است  اح دی  عرالت  طبیعتًم  ب ون،  قمن ن انر  نتیجه  اح دی:  عرالت 

همین تمطر ااشمن انسمنی عمول ود برت دو بم اشخمص گ نمگ ن ب ونر د برای 
هیچ کس ااتیمتی فراتر ات قمن ن قمئل نمی شرنر.

       1 -  اسئ ل نممانرگی بعثه اقمم اعظم دهبری ود استمن فمدس
       2 -  انهمج البراعة، ج4، ص406
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نظم و برنامه ریزی: به دفعات مکرر با ایشان جلساتی داشتیم که حتی برای یک . 5
دفعه هم شاهد بی نظمی در این جلسات از طرف ایشان، از حیث حضور و سایر 

موارد نبودیم.
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تدبیر هوشمندانه
جناب آقای سید محسن باقری 1

به خاطر دارم که در یکی از سفرهای حج در مدینه منوره به اتفاق پرسنل گروه با آقای 
دکتر مظلومی برای استقبال از زائران ایرانی مقیم خارج که با پرواز از آمریکا می آمدند به 
فرودگاه رفتیم، تابلوهای مخصوص پرواز نور در دستمان بود؛ زائران هم می دانستند که 
وقتی از سالن بیرون می آیند باید نزدیک تابلوی پرواز نور تجمع کنند. همین که زائران 
زیر تابلو می آمدند به آقای مظلومی عرض کردم با این وضعیتی که این خانم ها آمده اند 
انگار آمده اند لب ساحل. ایشان فرمودند که در این سه چهار روز در مدینه، همه این ها 

درست می شود؛ نگران بودم که وهابی های متعصب برای ما مشکل ایجاد کنند. 
خیر مقدم گفتیم و مسافران را در البی جمع کردیم. آقای مظلومی بیست دقیقه ای 
سفر  به  بخواهم  وقتی  خودم  من  که  گفتند  مسافران  به  و  کردند  صحبت  زائران  برای 
توریستی بروم، نوع لباسم را تغییر می دهم و اسپورت می پوشم، سفر زیارتی که می روم 
نوع دیگری می پوشم که احترام و شأن آن محیط های مقدس حفظ شود؛ همینطور که 
ایشان در مورد پوشش از خودشان می گفتند، کم کم می دیدم شال هایی که روی سر 
خانم ها بود آرام آرام جلوتر می آمد؛ تا اینکه سخنرانی ایشان تمام شد و اعالم کردند که 
اکنون به زیارت می رویم. سؤال کردند که همگی آمادگی دارید؟ در آن لحظه چندنفر 
از خانم ها گفتند که آقای مظلومی اجازه بدهید برویم و مانتوهای خود را عوض کنیم 
و لباسمان را تغییر بدهیم. نحوه صحبت مرحوم مظلومی بسیار اثرگذار بود. به همین 
دلیل همه جذب ایشان شده بودند و بعضًا شب ها می نشستند و راجع به مطالب مختلف 

       1 -  مدیر عامل آژانس پرواز نور ) مدیر کاروان ایرانیان مقیم خارج از کشور(
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با حاج آقای مظلومی صحبت می کردند. 
مورد دیگری که حائز اهمیت بود، اینکه آقای مظلومی، سعی می کردند همه تلفن ها 
و واتساپ و تلگرام مسافرها را داشته باشند و واقعًا در طول سال با آن ها ارتباط داشتند، 
جذب  را  مسافران  که  داشتند  عالی  بسیار  جاذبه  و  خوب  بسیار  اخالقی  خصوصیات 
می کرد و این ارتباط تا قبل از فوتشان وجود داشت. حتی کسانی که از مریضی ایشان 

مطلع بودند، برای ایشان پیام های متعدد می دادند و احوالشان را می پرسیدند.
تا سال ها ارتباط خود را با ایرانیان خارج از کشور حفظ کرده بود، حتی بعد از چهار، 
بر عهده داشتند،  بعثه مقام معظم رهبری مسئولیت  ایشان در  زمانی که  و  پنج سال 
به هر طریقی شده بود در سرزمین عرفات برای یک ساعت هم که بود، خودشان را به 
چادر ما می رساندند و با ایرانیان خارج از کشور ارتباط برقرار می کردند، از حال دوستان 
سال های قبل جویا می شدند؛ دوستان جدیدی پیدا می کردند و با آنها بحث و تبادل 

نظر می کردند.
با حضور ایشان، کالس های درس  طی مدت اقامت در مدینه منوره و مکه مکرمه 
مناسک برای گروه های مختلف به زبان انگلیسی، عربی و ترکی برگزار می شد. خیلی 
جالب بود که برای مسافرها وقت می گذاشتند و حتی برای ترک زبان ها جداگانه کالس 
ببینند،  آموزش  خوب  را  مناسک  باید  حجاج  که  بود  این  هم  نظرشان  و  می گذاشتند 
چون این به گردن ماست و ما مسئولیت داریم. ایشان اطالعات بسیار زیادی داشت و 
به مسائل مذهبی و به ویژه مسأله حج مسلط بود. کتاب »حج ای تو زد« ایشان به زبان 

انگلیسی معروف بود و ایرانیان خارج از کشور از آن استفاده می کردند. 
دریغ که ایشان را از دست دادیم. 
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مدیـر آینده نگر
جناب آقای علی جعفری   1

       1 -  از همکاران امور بین الملل بعثه مقام معظم رهبری       

هنوز یکسال از حضور مرحوم دکتر حاج سید جواد مظلومی در معاونت بین الملل 
دکتر  شد.  بی بهره  ایشان  تجربیات  و  خدمات  از  مجموعه  این  که  بود  نگذشته  بعثه 
مظلومی را از زمان حضور در معاونت فرهنگی بعثه می شناختم. از  او به عنوان یک مدیر 
جدی، قانونمند، فنی و سیستمی یاد می کردند. طی مدت حضور در معاونت بین الملل 
سبک مدیریت او را در جهت نظام مند کردن امور، بکارگیری روش های مطلوب و روزآمد 
و پرورش نیروها یافتم. در ادامه تجربیات خود را از مدیریت ایشان در حول سه موضوع 

زیر بیان می کنم.
و  برنامه  تدوین  فصل  پیوستند  بعثه  بین الملل  معاونت  به  مظلومی  دکتر  که  زمانی 
و  داشتیم  اولیه ای  اساس سنت، جلسه  بر  بود.  فرارسیده  بعثه  در  بودجه سال 1399 
ایجاد  برای  را اخذ نمودیم. اگرچه در سال های اخیر بسترهای الزم  ایشان  مالحظات 
را  خود  برنامه های  مرحوم  آن  نظر  با  اما  بود،  شده  ایجاد  معاونت  در  نوگرایی  و  تحول 
قرار  نوین  و روش های  ابزارها  از  بهره گیری  و  نوگرایی  به  به صورت حداکثری معطوف 
برنامه ها و شفافیت  از اجرای  به اطمینان مدیران  ایشان  اینکه  بود  آنچه جالب  دادیم. 
بودجه ای تاکید بسیاری داشتند. بارها برنامه های پیشنهادی را برای انجام اصالحات و 
واقعی تر کردن گام های اجرایی عودت داده و نهایتًا با اطمینان از همخوانی پیشنهادها 
با امکانات و ظرفیت ها، با برنامه های پیشنهادی موافقت کردند. بر اساس تجربه، آنچه 
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با  می توانست دکتر مظلومی را در تایید نهایی برنامه ها متقاعد کند، همخوانی نیازها 
امکانات و بودجه بود که می بایست با شفافیت گام های اجرایی همراه باشد. 

محور دیگر، اعتقاد ایشان به کادرپروری در مجموعه بود. به اعتقاد آن مرحوم نیروها 
باید برای انجام کارهای بزرگ پرورش می یافتند. زمانی که صحبت از تهیه و گردآوری 
محتوای مناسب برای استفاده در بخش بین الملل به میان آمد، ایشان گام اول را در 
همین  به  دیدند.  محتوا  موضوعی  تقسیم بندی  و  نمایه زنی  نحوه  با  همکاران  آشنایی 
دلیل، در کسوت یک استاد، کارگاه نمایه زنی تشکیل و برای محک زدن توان همکاران به 
همه تکالیفی واگذار کردند. نمایه زنی یکی از سخنرانی های مقام معظم رهبری و ارزیابی 
محتوایی 5 کلیپ توسط هر یک از همکاران، از تکالیفی بود که ایشان محول نمودند. 
این رویداد نشان می داد که مرحوم مظلومی فراتر از توان همکاران توقعی نداشت و اگر 
از نظر  را  نیروها  آماده سازی  یعنی  را ضروری می دید زمینه تحقق آن  برنامه ای  اجرای 

فکری و عملیاتی مدنظر قرار می داد و به کادر پروری عنایت ویژه داشت.
نکته دیگر، تالش ایشان برای برگزاری وبینارهای بین المللی موسم حج 1399 بود 
که به دلیل تعطیلی حج مقرر شد به صورت مجازی برنامه ریزی شود. در این راستا، با 
هماهنگی نماینده محترم ولی فقیه در امور حج و زیارت برنامه ریزی برای اجرای چند 
وبینار بین المللی انجام گردید. ایشان معتقد بود اجرای وبینارها باید به صورت زنده و با 
ترجمه همزمان انجام شود که البته امکانات و توان زیادی را می طلبید. دکتر مظلومی 
در گام نخست تمام همکاران معاونت را بسیج و به هر کدام از افراد، یک بخش از کار را 
محول کردند و مسئولیت هماهنگی بخش های مختلف را به بنده سپردند. اگرچه تقسیم 
کار صورت گرفته از نظر برخی متناسب با تخصص، جایگاه و توان افراد نبود، اما سبک 
مدیریت ایشان در بکارگیری و درگیر کردن همه نیروها قابل توجه بود. ایشان بر خالف 
بسیاری از مدیران، تمامی برنامه های مجازی موسم را که اجرای آن در سالن وحدت بعثه 
انجام می شد،  با تالش بسیار و به صورت میدانی، شخصًا مدیریت کرد و گذشته از میزان 

تحقق اهداف، توقعات را در اجرای برنامه های مجازی باال برد. 
بعد از اتمام سومین وبینار بین المللی بود که ایشان با خستگی تمام، اظهار کسالت 
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کردند و فردای آن روز متوجه شدیم به دلیل عارضه ریوی تحت درمان قرار گرفته اند. 
از یک طی دوره درمان که عاقبت آن برای هیچکس مشخص نبود، چند  اگرچه پس 
روزی به محل کار آمدند، اما با تداوم کسالت، پرونده آخرین تجربه مستقیم کاری ما با 
دکتر مظلومی در معاونت بین الملل با وبینارهای مجازی موسم 1399 بسته شد و پس 

ازحدود یک سال از حضور در معاونت، در منزلگاه عند ربهم ماوا گرفت.





فعالیت  های تبلیغی و بین  المللی

فصل پنجم
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حامی مسلمانان میانمار 
آیت الله محمد حسن اختری   1

آشنایی بنده با جناب حجت االسالم مظلومی به ده سال اخیر مربوط می شود. در 
با هم حضور داشتیم، ایشان را در میان روحانیون و علمایی که  جلسات مختلفی که 
اندیشمند،  متفکر،  دانشمند،  عالم،  وارسته،  بسیار  انسانی  بودم،  ارتباط  در  آن ها  با 

منطقی، توانمند، مدیر و مدبر یافتم.
ایشان بعد از گذراندن دوران تحصیالتشان در قم و در دانشگاه های دیگر و رسیدن 
به مراتب خوب از نظر علمی، خدمات زیادی را در زمینه های مختلف انجام داده اند؛ 
از جمله خدماتشان در مرکز کامپیوتری نور بود که با همکاری و همیاری دوستانشان 
توانستند آثار خوبی را به ویژه در خدمت به مسلمانان و در خدمت به قرآن از خود برجای 

بگذارند.
یکی از افتخارات ایشان این است که به خاطر خدمات خوبی که در مرکز کامپیوتری 
تعلق  ایشان  به  القرآن  خادم  عنوان  به  تقدیر  لوح  داشتند  قرآنی  فرهنگ  ترویج  برای 
توانسته  ایشان  بزرگترین سرمایه ای است که  و  بهترین  این  بنده  به عقیده  گرفت، که 
است در عمر پر برکت خودش ذخیره کند. در عین حال در تحکیم و تبیین معارف اهل 
خدمات  و حقوق هم  فلسفه  زمینه  در  و  رجال  فقه، حدیث،  در  السالم(،  بیت)علیهم 

ارزنده و خوبی را انجام داده  اند.
 لوح فشرده نور الجنان یکی از خدماتی است که در زمینه ادعیه و اعمال و در ارتباط 
مانده  یادگار  به  ایشان  از  انسان  نگه داشتن روح معنویت در  زنده  و  با خداوند متعال 

       1 -  رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت )علیهم السالم(
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است. به ویژه اینکه به چند زبان ترجمه و حتی برای غیرفارسی زبانان ارائه شده است.
همچنین ایشان در تحصیل و تدریس در حوزه، در حضور علما، مراجع و بزرگان و 
همچنین تدریس در دانشگاه ها و فعالیت در برنامه های آموزشی، سوابق برجسته ای 
دارند. به ویژه طی مدت مسئولیتشان در معاونت فرهنگی بعثه،  در حوزه حج و زیارت، 
در تبیین و تعریف و نشر معارف اهل بیت )علیهم السالم( نقش مهمی را ایفا کردند و با 

توجه به تسلط بر زبان انگلیسی و عربی موفقیت های بزرگی به دست آوردند.
مقام معظم  بعثه  فرهنگی  معاونت  در  زیارت حدود ده سال  و  در حوزه حج  ایشان 
بحث  در  هم  بودند.  اثرگذاری  و  شایسته  فرد  بسیار  که  داشتند  مسئولیت  رهبری 
لوح های فشرده و هم در بخش برنامه های فضای مجازی و منشورات، کتاب ها، مقاالت 

و مجله های مختلف، نقش بسیار خوبی را ایفا کردند.  
معظم  مقام  بعثه  بین الملل  معاونت  مسئولیت  که  اخیر  سال  دو  یکی  در  همچنین 
به عنوان عضو کوچکی در  بنده هم  و  بودند  فعال  بسیار  به عهده داشتند،  را  رهبری 
و  برنامه ها  و  پیشنهادات  و  اطالعات  از  علمی  هیئت  در  و  رهبری  معظم  مقام  بعثه 

گزارش هایشان استفاده می کردم.
چشمگیری  بسیار  بخش  که  بین المللی  فعالیت های  و  آسیا  شرق  برنامه های  در 
را  تایلند، بنگالدش و... مسافرت و مسائل  به  بود، به صورت مرتب  ایشان  در کارنامه 
مورد  در  کردیم،  همکاری  همدیگر  با  که  مسائلی  از  یکی  می کردند.  پیگیری  آنجا  در 
جنایاتی بود که در کشور میانمار علیه مسلمانان صورت گرفت. یکی از کسانی که در 
این خصوص بسیار کمک می کرد، فعال بود و در منطقه حضور پیدا می کرد، مرحوم 
حضرت حجت االسالم والمسلمین مظلومی بود که در کمک رسانی به میانمار مشارکت 
مظلومی  آقای  که  دلسوزانه  خدمات  نوع  این  برابر  در  امیدوارم  داشت.  مؤثری  بسیار 
نسبت به مردم محروم مسلمان، به ویژه مردم میانمار داشتند، خداوند پاداش خوبی به 

ایشان عنایت فرماید.
الزم می دانم به تواضع، اخالص و والیتمداری ایشان هم اشاره داشته باشم؛ ایشان 
شخصیتی علمی و دانشمند، اما بسیار متواضع و فروتن داشتند و اخالق مدار بودند. 
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همه دوستانی که با ایشان آشنا بودند، از برخوردهای پر مهر و دوستانه و تواضع ایشان 
همواره سخن می گفتند و این یکی از سرمایه های خوبی است که ایشان توانسته بود در 
دوران تحصیالت و زندگی خودش به ویژه از محضر اساتید بزرگ و علمای بزرگ در قم 
کسب کند؛ مراجعی همچون، حضرت آیت الله العظمی آملی، مرحوم حضرت آیت الله 
اخالق  خود  زندگی  سیره  در  توانستند  که  آنچنان  دیگر؛  علمای  و  تبریزی  العظمی 

اسالمی و سبک زندگی اهل بیت )علیهم السالم( را تجلی ببخشند. 
پیامبر  با  را  ما  عزیز  و  بزرگوار  این  که  می دهم  قسم  جاللت  و  عزت  به  را  تو  خدایا 

)صلی الله علیه و آله وسّلم( و خاندانش محشور بفرما!
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سفرهای موفق تبلیغی 
حجت السالم والمسلمین  محمد ابراهیم ظرافتی  1

آشنایی بنده با مرحوم دکتر مظلومی به سال های ابتدایی ورود ما به حوزه علمیه قم 
مربوط می شود؛ یعنی سال 1362 که ایشان یا همزمان با بنده یا یک سال جلوتر، به 
حوزه علمیه قم مشرف شده بودند و وقتی که من به مدرسه امام صادق)علیه السالم( 

برای تحصیل وارد شدم، با ایشان به عنوان یک طلبه بااستعداد و نخبه مواجه شدم.
به قول دوستان، طلبه زرنگ کالس و باهوش مدرسه محسوب می شدند و به خاطر 
همین استعداد و این هوش سرشارشان بود که مورد توجه مدیریت مدرسه قرار گرفت و 
برای امور اداره مدرسه و همینطور کارهای فرهنگی مدرسه و تدریس، از وجود ایشان 

استفاده می شد.
سه چهار سالی که در مدرسه بودیم، آشنایی ما همین مقدار بود و شاهد فعالیت های 
ایشان بودیم، تا اینکه دوران سه چهار ساله مدرسه و سطح مقدمات به پایان رسید و هر 
کدام از ما برای ادامه تحصیل راه خودشان را در پیش گرفتند. من دیگر بعد از آن کمتر 

با این عزیز مواجهه داشتم و دورادور ذکر خیرشان را می شنیدم. 
به تدریج پایمان به حوزه های فرهنگی و تبلیغی در خارج از کشور باز شد، ایشان 
در  اینکه  تا  شدند.  مشغول  اسالمی  علوم  نرم افزار  تهیه  حوزه  در  کامپیوتری  مرکز  در 
هفت هشت سال گذشته در یکی دو همایش با ایشان روبرو شدیم، دیدم که الحمدلله 
و  شد ه اند  بدل  علمی  ارزشمند  شخصیت  یک  به  و  شده اند  گرفته ای  نزج  شخصیت 

       1 -  عضو معاونت بین الملل دفتر مقام معظم رهبری  
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همینطور با مسائل خارج از کشور به روز شده بودند.
همکاری نزدیک ما از زمانی شروع شد که سال 93 و 94، معاونت بین الملل دفتر 
مقام معظم رهبری تصمیم گرفتند که ایشان را برای تبلیغ به جنوب شرق آسیا اعزام 

کنند. این باعث شد که ما دوباره به هم نزدیک شویم و انس بیشتری با هم پیدا کنیم.
الحمدلله ایشان نهایت استفاده و بهره مندی را از حوزه مقدسه علمیه قم برده بودند؛ 
از اساتید ارزشمند و فاضل دوره خودشان استفاده ها برده بودند. در کنار درس حوزه به 
دلیل ضرورتی که بود، به دانشگاه هم ورود کرده بودند و همینطور باز به سبب ضرورت 

تبلیغ، به زبان انگلیسی هم آشنا و مسلط شده بودند.
مظلومی  آقای  نبود؛  بعدی  یک  و  وجهی  یک  شخصیتی  مظلومی  آقای  شخصیت 
یک  به  بودند  حوزه  در  که  دهه ای  سه  دو  این  در  و  داشتند  بعدی  چند  شخصیتی 
شخصیت ارزشمند و مؤثر علمی و فرهنگی تبدیل شدند که بسیار هم  در حوزه های 
تولید نرم افزار علوم اسالمی تأثیرگذار بودند. در بحث حج و زیارت و عتبات عالیات و 

همینطور در حوزه تبلیغ خارج از کشور نیز بسیار مؤثر عمل کردند.
در واقع ایشان هم فضل حوزوی و هم فضل دانشگاهی داشتند، هم مسلط بر نرم افزار 
حوزه  در  کامپیوتر  ورود  و  کامپیوتر  حوزه  پیشروان  جزء  ایشان  حقیقتًا  بودند.  رایانه  و 
تولید نرم افزارهای علوم اسالمی  را در بحث  یادگارهای ارزشمندی  و  علمیه قم بودند 

از خودشان به جای گذاشتند. نکته قابل توجه اینکه به حوزه رسانه هم مسلط بودند.
ایشان شخصیتی متقی و بسیار منظم بودند؛ این ویژگی ها ما را در سپردن یک سری 
مسئولیت های سنگین خاطر جمع می کرد. انضباط و نظم در مسئولیتی که به عهده 
ایشان گذاشته می شد، به گونه ای الگوساز و نمونه بود. ایشان بسیار پرکار بود و اهتمام 

بسیار زیادی نسبت به کارهایی داشتند که به ایشان محول می شد.
واقعیت این است که از دست دادن و فقدان ایشان به معنای واقع مشمول آن حدیث 
ها َشیٌء«، هیچ چیزی نمی تواند فقدانی که  و روایتی است که می فرماید »ُثلَمٌة ال َیسُدّ
از بابت یک عالم فرزانه، یک عالم عامل به دین، عامل به اخالق پیدا می شود را پر کند. 
متاسفانه افراد فاضلی مثل ایشان که هم فضل حوزوی و هم فضل دانشگاهی داشته 
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باشند؛ هم بر امور کامپیوتر مسلط باشند و هم به چند زبان )انگلیسی، عربی، ترکی 
آذری، ترکی استانبولی( تسلط داشته باشند، کم داریم.

ایشان در همایش هایی که در دانشگاه های خارج از کشور برگزار می شد، همایش های 
انگلیسی  زبان  به  آن کشور،  پروفسورهای علمی  و  اساتید درجه یک  با حضور  علمی 
سخنرانی می کردند و در پایان سخنرانی به زبان انگلیسی پرسش و پاسخ می گذاشتند 

که بسیار مورد استقبال اساتید دانشگاه ها و دانشجویان قرار می گرفت.
ایشان امید و همواره جزء انتخاب های درجه یک ما بودند. برای کارهای بزرگی که 
می توانستیم در حوزه خارج از کشور انجام دهیم و در حوزه مسئولیت های نهادهایی 

که در حوزه خارج از کشور کار می کردند، ایشان همیشه جزء گزینه های اول بودند.
با همه این توانمندی  اصاًل خودشان را نشان نمی دادند؛ به هیچ وجه اهل نمایش 
قدیمی  روحانیان  از  داشتند،  بعثه  در  هم  مهمی  مسئولیت  ایشان  نبودند؛  دادن 
از  خارج  کاروان های  بلد  کار  روحانیون  از  همینطور  بودند؛  زیارت  و  حج  کاروان های 

کشور بودند که به زبان انگلیسی و زبان های مختلف برای حجاج برنامه داشتند.
تراز  مدیران  از  بودند؛  زیارت  و  حج  اصلی  سیاست گذاران  از  یکی  سال  ده  ایشان 
اول حج و زیارت بودند، در کنار حاج آقای قاضی عسکر و همینطور در کنار حضرت 
حجت االسالم والمسلمین نواب که در حوزه امور روحانیان و اخیرًا در حوزه بین المللی 
انجام وظیفه می کردند؛ سیاستگذاری می کردند و هم فعالیت های ارزشمندی داشتند.
آقای  اینکه  در  داشتند  مسئولیت  مختلف  سازمان های  در  که  عزیزانی  بین  حتی 
مظلومی را انتخاب کنند، اغلب رقابت بود. یکی از مدیران این سازمان ها بسیار تالش 
کرد که آقای مظلومی را در کنار خودشان داشته باشند؛ حتی فکر می کنم همان ده 
سال قبل که حاج آقای قاضی عسکر، ایشان را به عنوان معاون امور فرهنگی منصوب 
کردند، همان زمان، مسئول وقت قوه قضائیه برای معاونت یکی از بخش ها از ایشان 
دعوت کرد، اما ایشان می گفت من به امور حج و زیارت مردم عالقه مندی بیشتری دارم 

تا در حوزه مسائل قضایی.
اما چیزی که برایشان مهم بود، این بود که بتوانند باری را از روی زمین بردارند، کاری 
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ایشان گذاشته  به عهده  کار  که یک  وقتی  انجام دهند،  را  مانده است  زمین  روی  که 
می شد، ساعت و وقت نمی شناختند. من خودم شاهد بودم، بسیار پرکار بودند، از صبح 
اول وقت تا دیر وقت مشغول می شدند ، بعضی وقت ها می گفتم با این شدت و حدتی 
که شما جلو می روید، باید از خودتان مراقبت کنید که یک وقت خدای ناکرده مشکلی 

پیش نیاید.
مسئولیت های  که  داشتیم  درخواست  ایشان  از  کشور  از  خارج  فضای  در  اینکه  با 
اساس  بر  و  می کرد  عمل  خودش  اولویت بندی  طبق  اما  کنند،  قبول  را  سنگین تری 

وظیفه ای عمل می کردند که خودشان نسبت به آن احساس تعهد داشتند.
به  مرتبه  سه  یا  دو  سالی  بودیم.  ایشان  خدمت  در  آسیا  شرق  جنوب  حوزه  در  ما 
کشورهای جنوب شرق آسیا مانند تایلند، بنگالدش و میانمار سفر می کردند و امورات 

مربوطه را در این کشورها انجام می دادند.
نکته  جالب بود این بود که ایشان فقط به سفری به تایلند و تبلیغ یک هفته ای بسنده 
نمی کردند، بلکه کارهای مربوط به مسائل شیعیان تایلند و بنگالدش، مسائل مربوط 
به علما، مسائل مربوط به طلبه ها و حوزه های علمیه، همه این ها را همزمان در ایران 
هم پیگیری می کردند؛ به طور همزمان و مستمر، با طلبه ها، علما و فضالی این مناطق 

ارتباط داشتند.
ایشان در ادامه همان ارتباطاتی که در حج با شیعیان داشتند، با شیعیان کشورهای 
مختلف در آمریکا، کانادا، آذربایجان، ترکیه، جنوب شرق آسیا، استرالیا ارتباطشان را 
از  السالم(  بیت )علیهم  تبلیغ معارف اهل  و  به اطالع رسانی  و نسبت  حفظ می کردند 
طریق شبکه های مجازی اهتمام داشتند. به همین دلیل، مورد عالقه علمای بنام این 

کشورها بودند.
یکی از وظایف سنگینی که از طرف دفتر به عهده ایشان گذاشته شد، رسیدگی به 
اهتمام داشتند  این مسأله  به  ایشان خیلی نسبت  بود؛  روهینگیایی  آوارگان مسلمان 
و به کشور میانمار سفرهایی داشتند و با آن جمعیت مسلمانی که بعضًا از کشورشان 
رانده شده بودند و در کشورهای دیگر مانند بنگالدش مأوا گرفته بودند، ارتباط داشتند 
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و سعی می کردند به این ها کمک کنند.
مسلمانان  میان  و  رفتیم  میانمار  و  بنگالدش  به  هم  اتفاق  به  سفری  می آید  یادم 
روهینگیایی  آوارگان  اسکان  محل  که  بودند  گفته  کردیم،  پیدا  حضور  روهینگیایی 
را نمی دهد؛  آن ها  بین  اجازه ورود و حضور در  و دولت  مسلمان، محل ممنوعه است 
اما مسافت قابل توجهی را با سختی طی کردیم و به این محل رسیدیم. ایشان چندین 
مرحله بنا به خالقیت و ابتکار خودشان به این محل اسکان ورود کرده بودند و بسته های 

غذایی را به دستشان رساندند.
ایرانی،  شیعیان  جمعیت  اینکه  هم  و  داشت  ما  برای  ویژه ای  اهمیت  نیز  استرالیا   
افغانی، عراقی و لبنانی در استرالیا زندگی می کردند، با توجه به اینکه یکی از مبلغین 
موفق ما در استرالیا از این کشور اخراج شده بودند، ما با یک خأل مواجه شده بودیم که 

بنده پیشنهاد دادم آقای مظلومی به آنجا بروند.
با تمهیداتی که ما پیش بینی کردیم، ایشان را در یک ماه رمضان به استرالیا فرستادیم 
که به شدت مورد استقبال واقع شد؛ مثل همیشه ایشان بسیار موفق بودند به طوری 
که نماینده سابق ما که مسئولیت مرکز را داشتند، به شدت به حضور ایشان عالقه مند 
شدند و تقاضا داشتند تا در مرکز اسالمی سیدنی مستقر شوند و حتی گفتند که ما ویزا، 
اقامت و همه مایحتاج ایشان را تهیه می کنیم، همه هزینه های ایشان را هم می دهیم، 
فقط ایشان اینجا بیایند و مستقر شوند، برای اینکه مورد استقبال مردم واقع شده اند، 
اما حاج آقای قاضی عسکر، به دلیل مسئولیتی که در بعثه داشتند، موافقت نمی کردند. 
بعد که با خود آقای مظلومی صحبت کردم، گفتم که ما موافقت آقای قاضی عسکر را 
می گیریم، شما بروید و مستقر شوید؛ ایشان گفتند که من نمی توانم دائم مستقر شوم؛ 
گفتم برای چه؟ گفتند چون پدر و مادرم اینجا هستند و  بیشتر چشم امیدشان به من 
است، نمی توانم ایشان را تنها بگذارم؛ این نکته اخالقی و تربیتی است که ایشان از 
این امکان خوب تبلیغی آن هم در استرالیا به راحتی می گذرند؛ دیگر نتوانستیم کسی 
را برای استرالیا معرفی کنیم. واقعیت این است که دستمان در انتخاب اشخاصی مانند 

مرحوم مظلومی خیلی تنگ است.
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 ارتباطات ایشان با علمای متصوفه و حتی اهل سنت همراه با احترام بسیار بود؛ 
ما سفری با هم به بنگالدش رفتیم، شاید شیعیان ما در بنگالدش سی چهل هزار نفر 
توجهی  قابل  تعداد  که  هست  بنگالدش  در  مسلمان  میلیون  دویست  نباشند،  بیشتر 
از آن ها متصوفه هستند، ما با هم در روز تاسوعا و عاشورا برای دیدن مراسم عزاداری 
همین مسلمان های سنی در یکی از مناطق بنگالدش رفتیم. مراسم خیلی باشکوهی 
عزاداری  با  همراه  کیلومترها  و  ساعت ها  آن ها  بود؛  عجیبی  خیلی  عزاداری  و  بود 
به عنوان شخصیت مهمان  راهپیمایی می کردند. آقای مظلومی در بین این جمعیت 

سخنرانی کردند.
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سخنر ان جاذب
جناب آقای دکتر منصور لقایی    1

بهترین خاطراتی که از مرحوم حاج آقای مظلومی به خاطر دارم مربوط به دو سال 
پیش است که ایشان را برای مناسبت ایام فاطمیه که احتمااًل فاطمیه دوم بود به استرالیا 
داشته  برنامه ای  السالم(  )علیه  حسین  امام  اسالمی  مرکز  در  تا  بودیم  کرده  دعوت 
تا مردم فوق العاده  بود  باعث شده  اغراق  بود که بی  این  ایشان  بازتاب حضور  باشند. 

جذب ایشان شوند. همه از سخنرانی ها و هم از اخالق ایشان بسیار تعریف می کردند.
متأسفانه وقت ایشان بسیار محدود بود و حتی زمان اقامت ایشان کوتاه تر هم شد، 
چون باید باز می گشتند، چرا که حج و زیارت به ایشان نیاز داشتند؛ منتهی درخواست 
که  بود  کنند؛ فقط شب شنبه   استفاده  ایشان  از حضور  ملبورن هم  در شهر  داشتند 
می توانستند در استرالیا  حضور پیدا کنند و باید بالفاصله باز می گشتند. متأسفانه آن 
با مسابقه ملبورن کاپ که  از سیدنی به ملبورن پرواز می کردند،  باید  روزی که ایشان 
این  دیدن  برای  زیادی  مردم  بود؛  برگزار می شود مصادف شده  ملبورن  در  همه ساله 
مسابقه به ملبورن سفر می کنند؛ ازاین رو هزینه بلیط در آن زمان خیلی گران شده بود؛ 
یک نفر از جوانانی که آنجا بود گفت من هزینه بلیط ایشان را پرداخت می کنم. بلیط 

خریداری شد و ایشان به ملبورن تشریف بردند و برنامه را برگزار کردند.
بعد از برنامه ایشان در ملبورن، چندین تلفن داشتیم که مردم به شدت از حضور و 
سخنرانی ایشان تشکر می کردند. بازتاب بسیار خوبی از سخنرانی ایشان شد؛ آنجا فکر 

       1 -  رئیس مرکز اسالمی امام حسین )علیه السالم( در سیدنی استرالیا
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کردم که واقعًا حیف بود اگر ایشان به ملبورن سفر نمی کردند.
همچنین آقای مظلومی جلسه ای با اولیا و مربیان یک مدرسه  شیعی داشتند؛ مردم 
فرزند،  تربیت  و سخنانشان در مورد  رفتار  نحوه  ایشان در کارهای فرهنگی،  تجربه  از 

بسیار استقبال کرده بودند. در هر صورت حضور کوتاه ایشان بسیار مثمر ثمر بود.
ناگفته نماند بسیار عالقه مند بودیم و تالش  کردیم که ایشان را قانع کنیم در استرالیا 
قبول  داشتند  زیارت  و  حج  در  که  مسئولیتی  خاطر  به  متأسفانه  اما  شوند،  ساکن 
نمی کردند.  خالصه کالم اینکه در همین سفر کوتاهی که به استرالیا داشتند، خاطره 

بسیار خوبی در بین مردم از خودشان بر جای گذاشتند.
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دغدغه مند اسالم و تشیع
حجت السالم والمسلمین شیخ غالمعلی اباذری    1

یاد و خاطره حجت االسالم مظلومی نزد شیعیان تایلند همیشه گرامی است، چرا 
که مردم، ایشان را نه تنها فقط به خاطر سید بودنشان، بلکه به خاطر رفتار صمیمانه و 
محبت آمیز ایشان دوست می داشتند و ایشان به عنوان یکی از مبلغین و سخنرانان عالم 
و فاضل نزد مردم شناخته شده بودند و تسلط ایشان به سخنرانی به زبان های انگلیسی 
و عربی و فارسی در مسجد الهدی بانکوک بسیار قابل توجه بود و البته موضوعاتی که 

برای سخنرانی انتخاب می کردند، برای عموم جذاب و آموزنده بود.
 ایشان از روحانیون بسیار دلسوز و متعهدی بودند که در بسیاری از موارد با ایشان 
امکان  که  آنجایی  تا  و  می کردند  ارائه  سازنده ای  و  مفید  نظرات  و  می کردم  مشورت 
داشت از برنامه ها و پیشنهادها حمایت می نمودند. آن مرحوم در راستای ترویج اسالم و 
مذهب شیعه دغدغه مند بودند؛ برای مثال شبکه ای مذهبی و شیعی راه اندازی شد که 
مشاوره های بسیار خوبی را در این قالب ارائه می کردند و نتایج بسیار خوبی هم داشت؛ 

در حقیقت وجود مبارک ایشان بسیار سودمند و مفید بود.
اختالف  رمضان  مبارک  ماه  در  تشیع  اهل  و  سنت  اهل  بین  سالی  دارم  خاطر  به   
نظری  ارائه  با  موضوع  به  ورود  با  ایشان  که  داشت  وجود  هالل  رؤیت  بحث  در  نظری 

سازنده این مشکل را رفع کردند. 
حال که ایشان در میان ما نیست، فقدان حضورشان بسیار محسوس است.

       1 - امام جمعه شیعیان بانکوک
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روحانی وحدت گرا
جناب آقای سید مبارک حسینی 1

آشنایی بنده با آقای مظلومی به هشت سال اخیر بر می گردد. اولین آشنایی ما با 
و کامبوج(  میانمار  تایلند،  )بنگالدش،  آسیا  ایشان در کشورهای جنوب غرب  حضور 
به عنوان نماینده مقام معظم رهبری رقم خورد. آقای مظلومی، اولین نماینده ای بود 
که بعد از رحلت مرحوم آیت الله شاهرخی به عنوان نماینده مقام معظم رهبری تعیین 

شدند. 
شیفته  و  کردیم  پیدا  آشنایی  ایشان  با  ما  داشتند،  تایلند  به  که  سفری  اولین  در   
اخالق، رفتار و کردار ایشان شدیم. از آن زمان تا کنون با هم ارتباط خوبی داشتیم. هر 
سفری که می آمدند چندین جلسه با ایشان داشتیم و حتی از چندین سال قبل در ایام 

اربعین در کربال با حضور آن مرحوم، سمینارهای علمی برگزار می کردیم. 
ایشان در طول هر سال، دو یا سه سفر به ویژه در ماه مبارک رمضان و ماه محرم به 
تایلند می آمدند و در صورتی که مشکالت سیاسی وجود نداشت برای دیدار با شیعیان 
به بنگالدش و میانمار می رفتند و اگر مشکلی در سفر ایجاد می شد از دوستان دعوت 

می کردند که به تایلند بیایند.
با توجه به اینکه ما در ابتدا در حوزه رسانه فعالیت می کردیم، اولین نکته ای که نظر 
ما را به دکتر مظلومی جلب کرد اشراف ایشان به حوزه رسانه بود. هنگامی که او برای 
تولید  باید چطور  اینکه  نظیر  ارائه داد،  پیشنهاداتی  آمد  تایلند  به  ما  انجمن  از  بازدید 

       1 - رئیس انجمن محبین ولی فقیه در تایلند
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الزم  را  ابزارها  این  دهید،  انجام  را  کارها  این  تولیدی  بخش  کارهای  در  کنید،  محتوا 
دارید و...؛ که با خود گفتیم تاکنون چنین نماینده ای از طرف ایران در تایلند ندیده ایم 
ایشان در  بعدها فهمیدیم که  باشد.  اشراف داشته  آن  بر  و  کار رسانه ای شود  وارد  که 

بخش های زیادی تجربه خوبی داشت که مورد توجه همکاران رسانه ای ما واقع شد.
جذابیت دیگر دکتر مظلومی تسلط بر زبان انگلیسی بود. برای مثال در یکی از ایام 
سفر، با ایشان به حسینه ای در تایلند رفتیم، مجلس که تمام شد جوانان و دانشجویان 
دور ایشان جمع شدند و آقای مظلومی با آن ها انگلیسی صحبت کرد. برای ما جالب بود 
که یک سید معمم، فهیم و خوش اخالق می تواند به خوبی به زبان انگلیسی صحبت 
کند. بعد از چند سفر، هموطنان ما در تایلند، ایشان را به عنوان شهید بهشتی دوم 
می پنداشتند چرا که هم از نظر ظاهر و هم ویژگی های اخالقی شبیه دکتر بهشتی بود. 
او در سفرهای تبلیغی هیچگاه ادعا نمی کرد که نماینده ولی فقیه است، ساده زیست، 
خوش اخالق و خوش برخورد بود و ما طلبه ها به این خصوصیات غبطه می خوردیم که 
چنین سیدی با این استعداد اینگونه با مردم عادی راحت رفتار می کند و با توانایی های 

خود مردم تایلند را مجذوب می نماید. 
سفارش  ما  به  همواره  داشتند،  تایلند  مختلف  مناطق  به  سفر  در  که  جلساتی  در 
می کردند که در قبال مسلمانان و به ویژه تشیع باید دید کالن داشته باشید ولو با شما 
اختالف داشته باشند، ایشان مانند برادران شما هستند؛ اگر شما این ها را به دید یک 
خانواده نگاه کنید، گذشت می کنید و می توانید همکاری داشته باشید؛ توصیه ایشان 

به بنده دید وسیعی داد.
ایشان همسفر  با  از سال ها در سفر مکه مکرمه  یکی  در  داد  توفیق  همچنین خدا 
شدیم. ایشان ما را به بعثه مدینه منوره و مکه مکرمه دعوت می کرد و توصیه می کرد که 
طالب تایلندی را جمع کنید تا با هم صحبت کنیم. ایشان همواره به طلبه های خارجی 
توصیه می کرد که خوب درس بخوانید و به کشورتان برگردید و خدمت کنید که برای ما، 

طلبه ها توصیه قابل توجهی بود. 
به یاد دارم زمانی که در مجله ای در فرانسه به پیامبر اسالم)صلی الله علیه و آله( توهین 
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به  ایشان خالقیتی  ماه  از شش هفت  بعد  تایلند تظاهرات کردیم.  ما در  بودند،  کرده 
به  بعدها  که  مهربان«  »پیامبر  نام  به  کنم  تهیه  متنی  می خواهم  گفتند  و  دادند  خرج 
گفتند  کردم.  ترجمه  تایی  زبان  به  که  فرستادند  هم  بنده  برای  شد،  ترجمه  زبان   30
شما این ها را چاپ کنید با یک کادو و با آب میوه یا کیک بسته بندی کرده و در مناطق 
مختلف تایلند پخش کنید. اینکار را در بانکوک و چند نقطه دیگر انجام دادیم، دوستان 
دیگر هم همکاری کردند و در همه تایلند پخش کردیم. این یک ابتکار بین المللی بود 

که ایشان در آن زمان انجام داد.
همچنین ایشان ماه مبارک رمضان در سال 1398 تماس گرفتند که می خواهیم یک 
برنامه مجازی برای ماه رمضان تولید کنیم؛ برای 30 جلسه برنامه ریزی کردیم و برنامه 
آخر از سلسله جلسات به سخنرانی ایشان به زبان انگلیسی اختصاص داشت. مرحوم 
مظلومی روی انتخاب سخنرانان حساسیت داشتند و می گفتند باید افراد باسواد و اهل 
انتخاب می کردند  را خودشان  اینکه موضوع  برنامه ها دعوت کنید. جالب  برای  را  فن 
ایشان  السالم( ،  حسن ) علیه  امام  والدت  درباره  مثال  برای  می فرستادند.  ما  برای  و 
را برای ما می فرستادند.  احادیث اهل سنت را شخصًا بررسی می کرد و محتوای الزم 
حدودًا محتوای 29 برنامه از 30 برنامه را خودشان تهیه کردند. ایشان تأکید داشت که 

اینگونه فعالیت ها باید ادامه پیدا کند. 
شیعیان  و  شد  به پا  تایلند  در  فتنه ای  ایشان،  کسالت  اوائل  در  اینکه  دیگر  خاطره 
به  هم  داشتند  کسالت  که  زمانی  ایشان  شدند.  مواجه  جدی  اختالف  با  کشور  این 
یاد شیعیان آنجا بودند؛ با ایشان تماس گرفتم؛ به من گفتند تالش کنید که شیعیان 
آشتی کنند، دشمنان سوء استفاده می کنند؛ این فتنه نباید بزرگتر شود، بروید با آن ها 

صحبت کنید. حتی در حال مریضی هم به فکر مردم شیعه در تایلند بودند. 
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رسالت واقعی 
جناب آقای جمال الدین 1

شخصیت مرحوم سید جواد مظلومی برای من مصداق این فرمایش پیامبر)ص( است 
َتّمَم َمکاِرَم االخالق«2 ؛ در تعامل با دکتر مظلومی احساس  ما ُبِعثُت اِلُ که فرمودند: »اَنّ
می کردیم، اخالق پیامبر در او جاری و ساری است و او رسالت واقعی را بر عهده دارد. 
اخالق ایشان قابل ستایش بود. اینکه تأکید می کردند با برادران مسلمان خود همراه 
باشید حتی با اهل سنت، در دیدارهایی که خود ایشان با اهل سنت داشتند رفتار او 
را پیامبرگونه دیدم. اگر همه علما و طالب درباره روش تعامل با اهل سنت و حتی غیر 

مسلمان، بودایی و ... از ایشان الگو بگیرند، مشکل وحدت تا حدی رفع می شود. 
مثاًل امروزه بحث وهابیت در تایلند خیلی رواج پیدا کرده است و از کالم پیامبر و خدا 
در قرآن علیه شیعیان استفاده می شود، اما اگر مثل آقای مظلومی فکر کنیم و سخن 

بگوییم شرایط تغییر خواهد کرد. 
آقای مظلومی واقعًا پیگیر مشکالت مسلمانان در تایلند بودند؛ در ایامی که درباره 
هالل ماه رمضان در میان مسلمانان اختالف ایجاد شده بود، ایشان آمدند میانجی گری 

کردند و مسأله را حل و فصل نمودند. 
ایشان واقعًا عاشق قرآن بود. خدماتی که در مرکز نور انجام داده اند، بی نظیر است. 
چون رشته بنده حدیث است نرم افزار جامع االحادیث را مورد استفاده قرار می دهم و 

می دانم که چه کار ارزشمندی انجام شده است. 
       1 - محصل رشته علوم قرآنی در جامعه المصطفی از تایلند

       2 - بحاراالنوار، ج 16، ص 210؛ ج 70، ص 372
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طور  به  است.  بوده  الگو  ما  برای  سال ها  این  طی  ایشان  نصیحت های  و  حرف ها 
خالصه می توان گفت که آقای مظلومی واقعًا رسالت واقعی پیامبرگونه داشتند.
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روضه به زبان انگلیسی
جناب آقای سید رضا حسین حسینی 1

المسلمین دکتر  و  استعدادی چون حجت االسالم  پر  و  فرد شایسته، الیق  انتصاب 
جواد مظلومی بعد از رحلت آیت الله شاهرخی خرم آبادی، نماینده سابق مقام معظم 
رهبری در منطقه، اقدام هوشمندانه ای بود که بنده نیز در این راستا توفیق خدمت به 

حاج آقا مظلومی را داشتم.
آقای مظلومی در مدت فعالیت خود در کشور بنگالدش خدمات بزرگی را ارائه کردند 
و زمینه گسترش رهروان اهل بیت )علیهم السالم( را ایجاد کردند و سعی و تالش خود 

را برای ایجاد وحدت و همبستگی بین مسلمانان به کار گرفتند.
یک سال حاج آقا مظلومی شب عاشورا از ایران به بنگالدش رسیدند؛ بدون استراحت، 
ساعت یک شب در حسینیه داالن، مرکز شیعیان بنگالدش حضور یافتند و در جمع 
شیعیان و عزاداران سخنرانی کردند و به روضه خوانی به زبان انگلیسی پرداختند. برای 
من عجیب بود که دیدم حاج آقا در آن شب بدون استراحت در برنامه شرکت کردند. این 

عمل، نشان می دهد که او چقدر به سید الشهدا عشق و عالقه داشت.
ماه  پنج  می آمدند،  بنگالدش  به  روز  سه  مدت  به  آقا  حاج  که  سفری  بار  آخرین 
تأکید  مدام  بنده  به  بنگالدش  به  رسیدن  از  قبل  بود.  مانده  عقب  طالب  شهریه های 
می کردند، آقای حسینی کاری کنید تا یک روزه کارهای طالب و روحانیون تمام شود و 

نهایتًا یک روزه همه حساب و کتاب های طلبه ها انجام شد. 

       1 - مسئول دفتر شهریه طالب - داکا، بنگالدش
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ایشان در روز سوم سفر آخر به بنگالدش، در نماز جمعه شرکت کردند و در حسینیه 
داالن متعلق به شیعیان به زبان انگلیسی سخنرانی نمودند. همان روز ساعت پنج عصر 
در  و  شدیم  فرودگاه  روانه  داالن  حسینیه  از  بالفاصله  سخنرانی  از  بعد  داشتند؛  پرواز 
مسیر فرودگاه با بنده، همه حساب و کتاب ها را انجام دادند. لذا ایشان در همان فرصت 

کوتاهی که داشتند کارها را انجام دادند.
ایشان را در انجام وظیفه خیلی دقیق و پرتالش می دیدم. برای حل مسائل طالب، 
پیشقدم بودند. در مدت حضور خود در بنگالدش، با شخصیت های گوناگون علمی و 

دانشگاهی مالقات و در تلویزیون به زبان انگلیسی صحبت می کردند. 
مرتب از ایران با بنده تماس می گرفتند و از مسائل مربوطه پرس و جو می کردند و 

نسبت به مسلمانان دغدغه داشتند. 
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سربازان امام زمان )عج(
جناب آقای سید حسن حسینی 1

ایشان  داشتیم.  متعددی  جلسات  مظلومی  آقای  با  گذشته  سالیان  طول  در 
توصیه های زیادی به طالب می کردند. می گفتند خوب درس بخوانید و علم را با تقوا 
همراه کنید. تزکیه، زیارت و ارتباط روحی تان را با حضرت حجت )عج( داشته باشید؛ 
همیشه تأکید می کردند که شما سرباز امام زمان )عج( هستید؛ باید خودتان را الیق این 
عنوان بدانید.  هر فکر و هر راه و هر قدمی که می خواهیم در این مسیر انتخاب کنیم، 
باید در نظر داشته باشیم که می خواهیم به عنوان یک سرباز برای موالیمان انجام دهیم.

 او می گفت به تایلند برگردید و فعالیت شایسته ای انجام دهید. با برادران خود آشتی 
کنید، وحدت را حفظ کنید، تفرقه افکنی نکنید، نه فقط با شیعیان، بلکه با اهل سنت 

و دیگران هم ارتباط خوبی داشته باشید.
ایشان توصیه می کرد و می گفت اگر خوب درس بخوانیم، اما اخالق نداشته باشیم، 
نمی توانیم یک نقش مؤثر در جامعه ایفا کنیم. بحث والیی بودن و انقالبی بودن خیلی 
مورد تأکید ایشان بود. دکتر مظلومی تأکید داشت که اندیشه سیاسی حضرت امام )ره( را 
ترویج دهید و به دوستانتان تفهیم کنید که نقش ایران، نقش رهبری و نقش انقالب در 
پیشبرد و توسعه فرهنگ اسالم ناب محمدی نقشی اساسی و محوری است. می گفت 

اگر شما در این مسیر سستی کنید، مبلغ موفقی نخواهید بود. 
او خیلی به کار فرهنگی طالب غیر ایرانی توجه داشت؛ در باب سخنرانی نصیحت 

       1 - رئیس انجمن طالب تایلندی
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خوبی داشتند و تأکید می کردند زمانی که می خواهید سخنرانی کنید باید کل مسائل 
اعم سیاسی، دینی و تاریخی مدنظر قرار دهید و باید از احادیث قرآن استفاده کنید و 

از همه مهمتر افراط و تفریط نکنید و بر مدار وحدت سخن بگویید.
برای  تایلندی  با طالب  بود  قرار  ایشان دارم. چند سال پیش  از  بنده خاطره خوبی 
مواجه  اتوبوس  کمبود  مشکل  با  برویم.  عراق  به  زیارت  و  اربعین  روی  پیاده  در  شرکت 
شدیم و من که هماهنگ کننده بودم، هیچ راهکاری پیدا نکردم. بعد از چند روز با آقای 
مظلومی تماس گرفتم و گفتم مشکلی برای اعزام طالب، ایجاد شده و نمی دانم با چه 
کسی مطرح کنم. پول داریم، اما وسیله نقلیه برای اعزام نداریم. ایشان از تماس من 
خوشحال شد و گفت پیگیری می کنم و به شما خبر می دهم؛ او واقعًا پیگیری کرد و بعد 
از دو سه روز با هماهنگی و کمک ایشان توانستیم طالب را به اربعین ببریم و از ایشان 

خاطره خوبی در ذهن همه دوستانمان ایجاد شد.
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خادم محبوب
جناب آقای سید سلیمان حسینی 1

آقای دکتر مظلومی، این مرد بزرگ تمامی لحظات زندگی خود را در راه خدمت به اسالم 
با محبوبیتی  نمود. موفقیتی که  با موفقیت سپری  السالم(  بیت)علیهم  اهل  و مکتب 

خاص توأم شد.
موجب  ایشان  صدر  سعه  و  بصیرت  علم،  اخالقی،  کماالت  نیز  تایلند  در کشور 
محبوبیت شده بود. محبوبیتی که شیعه و  سنی و حتی بودایی یا حوزوی و دانشگاهی 

نمی شناخت و هر که را همنشین این سید بزرگوار می شد، مبتال می کرد.
مؤثر  نظرها  اختالف  کردن  در کمرنگ  بسیار  که  ایشان  اقدامات  مهمترین  از  یکی 
واقع شد، برگزاری دوره دانش افزایی پیرامون مسائل استهالل ماه قمری برای روحانیون 
شیعه بود. مسئله ای که چند وقتی موجب ایجاد برخی اختالف نظرها شده بود، اما با 

درایت ایشان آن اختالفات تقریبًا به پایان رسید.
با مقامات و اشخاص مهم کشوری داشتند، اخالق،  ایشان  در همه دیدارهایی که 
علم و دیدگاه های سیاسی و اجتماعی ایشان که برگرفته از مبانی سیاسی اجتماعی 
انقالب اسالمی ایران به رهبری امام خمینی )ره( بود، آنها را تحت تأثیر قرار می داد؛ به 
طوری که کاماًل متوجه می شدند دلیل انتخاب ایشان به عنوان نماینده دفتر رهبری 
جا  همه  ما  تا  بود  شده  باعث  ایشان  جذاب  کماالت  و  دانایی  همین  و  چیست  ایران 
باافتخار این مرد بزرگ را معرفی کنیم که او نماینده دفتر رهبری ایران در منطقه است و 

       1 - از مباشران مرحوم  دکتر مظلومی در تایلند
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حقا که پیام آور و سفیر شایسته ای برای انقالب اسالمی ایران بودند.
علم، مهربانی و اخالق نبوی ایشان در دل جوانان ارادتمند به اهل بیت )علیهم السالم( 
جای بخصوصی را برای این سید فقید باز کرده بود تا حدی که عده ای از آنها اظهار 
ما  برای  او  و  بهشتی می اندازد  یاد شهید دکتر  به  را  ما  می داشتند که سید مظلومی، 
شهید بهشتی زمان است. در هر مکانی که قرار بود به دیدار شیعیان بروند، همه در 

انتظار آمدن ایشان می ماندند.
شخصیت  چنین  دادن  دست  از  امتحان  در  را  ما  که  خواستاریم  متعال  خداوند  از 

کلیدی در منطقه سربلند بدارد.


