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در پــرتــو آفـتـاب
_________________________
عبدالهادی مسعودی

به تصویر کشیدن رادمردی توانمند و گسترده دانش همچون آیة اهّلل ری شهری 
کـوزه ای تنـگ را می مانـد. او انسـانی  گنجانـدن دریایـی ژرف در  در چنـد بـرگ، 
پربرکـت و پرثمـر، عالمـی مّتقـی و باصفـا و مجاهـدی مخلـص، سـلیم النفـس و 
از حریـم والیـت و  بـه سـاحت ثقلیـن، دفـاع  ارادت ورزی  بـود.  خسـتگی ناپذیر 
فقاهـت، تعّبـد و تقّیـد به امور معنوی، برنامه ریزی برای همۀ قلمروهای زندگی 
حتـی خـواب و اسـتراحت، نظـم و ُپـرکاری و اغتنـام فرصـت ، جسـت وجوگری و 
نوخواهـی و تکاپـو بـرای کشـف دنیاهـای جدیـد، روحیـۀ کار جمعـی و احترام به 
سـلیقه ها و دیدگاه هـای متفـاوت؛ اهتمـام به معیشـت و سـامت و رفـاه مردم و 
خیرخواهـی و دلسـوزی، وارسـتگی اخاقـی، صـدق و اسـتقامت و فروتنی، ابتکار 
و خاقیت در مدیریت و کار سازمانی، و قاطعیت و صابت و پشتکار در اجرای 

گی هـای برجسـتۀ ایـن عالـم مجاهـد بـود. تصمیم هـا، از ویژ
ایـن بنـده کـه بیـش از سـی سـال از جوانـی تـا میـان سـالی، و در منـزل و محـل 
، و در سـفر و حضـر در خدمـت ایشـان بـوده ام، گفتارهـا و رفتارهـای ایشـان  کار
، و هـر یـک را رهنمونـی بـه سـوی  کم نظیـر گـوِن زندگـی  گونا را در صحنه هـای 
کـه فرمایـش مقـام  کمتریـن،  سـعادِت جاویـد می بینـم و ایـن نـه سـخن ایـن 
کـه در سـوگ ایشـان  معّظـم رهبـری، آیـة اهّلل خامنـه ای ـ دامـت برکاتـه ـ اسـت 
اخاقـی،  علمـی،  ربانـی:  عالـم  ایـن  مجاهـدت  عرصه هـای  »تنـّوع  نگاشـت: 
او  از   _ بـود  همـراه  صفـا  و  اخـاص  بـا  همـه  کـه   _ اداری  سیاسـی،  انقابـی، 

بـود.« آورده  پدیـد  کم نظیـر  شـخصیتی 
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 در ادامه، بخشی از این مجاهدِت مستمر را مرور می کنیم:

 علمی
کودکــی، تحــت تربیــت مــادری فرزانــه و آشــنا بــا  آیــة اهّلل ری شــهری از 
گرفــت؛ بــه دبســتانی بــا مدیریــت یــک روحانــی قــدم نهــاد؛ بــا  قــرآن قــرار 
کــش، به حــوزه راه یافــت؛ و تقدیر الهی او را به مدرســه ای  راهنمایــی پــدر پا
کــه آیــة اهّلل شــهید بهشــتی مدیــر آن بــود. جدیــت و تــاش علمــی او  کشــاند 
از آغــاز تحصیــل، آشــکار بــود. تصمیم بــه حفظ قــرآن و توفیــق در آن، او را از 
هم ردیفــان خویــش، پیــش انداخــت. در انــدک زمانــی، در کنــار تحصیــل به 
تدریــس و ســپس تبلیــغ و بــه تدریــج، تألیــف هــم پرداخــت. شــوق بــه کتاب 
ــداز  ــدری را پس ان ــۀ پ ــی از کمک هزین ــه بخش ک ــد  ــب می ش ــه، موج و مطالع
؟ص؟ او را به مطالعۀ ســخنان  کنــد و کتــاب بخرد و عشــق بــه خاندان پیامبــر
ــاه  ــش از پنج ــده از بی ــای مان ــه ای برج ــۀ برگ ــر پای ــرد. ب ک ــد  ــان عاقه من ایش
کــه ایشــان از ابتــدای طلبگــی، برنامــه منظــِم  ســال پیــش، روشــن می شــود 
کاری  کــه بــه چــه  کــرده بــود  روزانــه داشــته اســت و هــر ســاعت را مشــخص 
بپــردازد. از جملــه اصلی ترین ایــن کارها، زیارت حضــرت معصومه؟اهع؟ و کار 
کنــار  ؟ص؟ و اهــل بیــت؟مهع؟ بــوده اســت. ایشــان در  بــر روی احادیــث پیامبــر
کــه تــا اجتهــاد ادامــه یافــت ـ بــه مطالعــۀ تفســیر  درس هــای فقــه و اصــول ـ 
قرآن و کتاب های حدیث و تاریخ و سیره و اخاق و کام هم می پرداخت. 
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کار علمی  آیة اهّلل ری شــهری توانســت پس از حدود بیســت ســال مطالعــه و 
بــر روی قــرآن کریــم و همــۀ جوامــع اصلــی حدیث شــیعه و اهل ســّنت، یکی 
، یعنــی میــزان  کتاب هــای حدیثــی معاصــر کاربردی تریــن  از مهم تریــن و 
ــام  ــه ن ــی ب ــرة المعــارف بزرگ الحکمــة را فراهــم آورد و زمینه ســاز تدویــن دای
کتــاب  دانش نامــۀ قــرآن و حدیــث شــد. ایشــان بــا تألیــف قریــب صــد عنــوان 
در بیــش از دویســت جلــد در حوزه هــای: تفســیر قــرآن، حدیــث، عقایــد 
کنــار صدهــا ســاعت برنامــۀ صوتــی یــا  اســامی، فقــه، اخــاق و تاریــخ، در 
کاری پنجــاه ســاله،  چندرســانه ای در بیشــتر ایــن حوزه هــا، در یــک عمــر 
کــه مصداقــی روشــن از آیــۀ  الگویــی از توفیــق الهــی را در پیش دیــد مــا نهــاد 
ُمْحِسنيَن«1 

ْ
َمَع ال

َ
نا َو ِإّنَ اهَّلَل ل

َ
ُهْم ُسُبل َنْهِدَيّنَ

َ
ذيَن جاَهُدوا فينا ل

َّ
شــریف »َو ال

کاســتی ها  کــه از بســیاری خطاهــا و  کار قلمــی  اســت. ایــن حجــم عظیــم از 
کارش، نــگارش باشــد نیــز  کــه تنهــا  نیــز  پیراســته اســت، از یــک عالــم پــرکار 
کــه بــه آمــوزش و تدریــس و تبلیــغ  شــگفت می نمایــد تــا چــه رســد بــه کســی 

و مدیریــت نیــز اشــتغال دارد. 
افزون بر این همه، آیة اهّلل ری شــهری با تأســیس مؤسســۀ دارالحدیث  
توانســت دانــش نویــن حدیث را در ایــران پایه گــذاری کند. ایــن نهاد علمی 
بــا پــرورش صدها محقــق و آموزش هزاران دانشــجوی عاقه منــد به معارف 

1 . سورۀ عنکبوت، آیۀ  69.
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کند  وحیانی، عطر سخنان پیامبر و اهل بیت را در جامعۀ علمی کشور پرا
و محصــوالت علمــی و عمومی این مؤسســه علمی _فرهنگــی، غبار غربت را 
کنون و به  از حدیــث شــیعه زدود و آن را تــا ژرفای جامعه امتداد بخشــید. ا
کوشــا و مخلصــش، حدیــث بــه صــورت  برکــت پایمــردی ایشــان و همراهــان 
ــه  یــک رشــتۀ علمــی در دانشــگاه و حــوزه تدریــس و تحقیــق مــی شــود و ب

عنــوان یــک عنصــر فرهنگــی، بــه عرصه و ســبک زندگی وارد شــده اســت. 

 اخالقی 
بـر پایـۀ آیـۀ شـریف قـرآن،1 انسـان مؤمـن، بـا هم کیشـان خویـش، مهربـان 
و منعطـف، و بـا دشـمنان دیـن، سـختگیر و اسـتوار اسـت. بی تردیـد و بـه 
گواهـی بسـیاری از مرتبطـان، آیـة اهّلل ری شـهری را می تـوان مصـداق بـارز 
ایـن صفـت قرآنـی دانسـت. او در بسـیاری از صحنه هـای دشـوار زندگـی و 
بـا همـۀ خسـتگی هایش، بـا خانـواده و خویشـان، خنـدان، و بـا همـکاران و 
زیردستان، مهربان، و با دوستان و همسایگان، یاریگری با تمام توان بود. 
ک در کنار سـجاده اش، گریه های نیمه شب او  دسـتمال های متعدد  نمنا
گواهـی مـی داد و سـیمای نورانـی  اش، راز و نیـاز او در سـحرگاهان را برمـا  را 
، شـیری  می نمـود. بـا این همـه، در روز و به گاه رویارویی با نابه کاران روزگار

1 . سورۀ فتح، آیۀ 29.
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کار را می بریـد و پیـش می دویـد.  کـه جانانـه می غریـد و  دالور را می مانـد 
دسـتی به سـخاوت گشـوده بـود بـی آن که دسـتی پیـش دیگـران دراز کند. 
، ولـی خوکرده بـه پوشـش از تقصیرات دیگران داشـت.  چشـمی بـاز و بیـدار
گـوش خویـش از غیبت و تهمت و سـخن چینی پیراسـته، و زبان به دروغ و 
گر به  تمّلـق و توهیـن نگشـوده بود. در سـال های جوانی نذر کرده بـود که ا
، این  خشمی ناخواسته دچار شود، گوسفندی قربانی کند و از این رهگذر
تندبـاد شـیطانِی نهفتـه در درون جـان را به تسـخیر خویـش در آورده بود. 
در غیـرت ورزی نسـبت به خانـواده و حمایت از خویشـان، مردانه و اسـتوار 
ع و قانون اجازه می داد، پیش  که الزم بود و مرز شـر می ایسـتاد و تا هر جا  
می رفت. خانه اش به روی مهمان، گشـوده و چهره اش گشـاده بود. پیوند 
بـا خویشـان را وظیفـۀ همیشـگی خویش می دانسـت، و جبـران نیکی های 
آنـان را بـر عهدۀ خویش می دیـد. در ادای امانت، کوشـا و مصّمم می نمود 
 ، و همـۀ این هـا را در جامـه ای از شـرم و حیـا پیچیـده بـود. او تندیـس صبـر
سـوۀ اسـتقامت و الگـوی شـجاعت بـود. آری او مـکارم اخاقـی را در خـود 

ُ
ا

تحقـق بخشـیده و علـم و حلـم و اخـاق و عرفـان را بـا هم درآمیختـه بود.

 انقالبی 
هم زمانــی نهضــت امام خمینی _قّدس ســّره _ و ورود آیة اهّلل ری شــهری به 
ک کشــور و لــزوم  همراهی اش  گاهی او از وضعیت اســفنا حــوزۀ قــم، زمینــۀ آ
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ــرت  ــدن و هج ــی ش ــی ، زندان ــور جوان ــم آورد. ش ــامی را فراه ــاب اس ــا انق ب
اجبارگونــه بــه نجــف اشــرف، ایشــان را بــا انقــاب، همراه تــر ســاخت و ارتباط 
علمــی و خویشــاوندی بــا  آیــة اهّلل مشــکینی ـ رحمــه اهّلل ـ از بزرگتریــن یــاران 
گاهــی و همراهــی  افــزود. پــس از پیــروزی و بــه  امــام خمینــی، بــر ایــن آ
ع دادگاه انقــاب و ســپس رئیــس دادگاه ارتــش  کــم شــر ، حا ــاز اقتضــای نی
شــد. در ایــن جایــگاه بــا یکــی از ســخت ترین بحران هــای انقــاب، یعنــی 
کــه از حمایــت برخــی  گرفتــه در پــادگان شــهید نــوژه  کودتــای شــکل  توطئــۀ 
کــرد و ســران آن  جریان هــای سیاســی و نیــز مذهبــی برخــوردار بــود، مقابلــه 
را بــه دســت عدالــت ســپرد. آیــة اهّلل ری شــهری، وزارت اطاعــات جمهــوری 
اسامی را بنیان نهاد و در رویارویی با منافقان و همدستاِن سیاست پیشۀ 
، او را  کــه رئیــس جمهــور مخلــوع، بنــی صــدر کوتاهــی نکــرد تــا آن جــا  آنــان، 
کــردن بــا عمامــه تهدیــد نمــود. او در ســال های حماســه و خــون،  بــه خفــه 
ــا  ــتیاری صده ــا دس ــود و ب ــی ب ــام خمین ــان ام ــل اطمین ــوش قاب گ ــم و  چش
کــرد. در  گمنــام، بســیاری از توطئه هــا را شناســایی و در نطفــه خفــه  ســرباز 
واپســین ســال های عمــر امــام خمینی نیز با کشــف رخنــۀ منافقــان به بیت 
قائم مقــام رهبــری و شناســایی توطئه هــای مهدی هاشــمی، مانــع انحراف 
مســیر رهبــری انقاب شــد. آیة اهّلل ری شــهری  پس از رحلت امــام خمینی، 
بــا حمایــِت همــواره و پیوســته از جانشــین شایســتۀ ایشــان، عشــق خــود را 

بــه انقــاب  و نظــام جمهــوری اســامی نشــان داد.
12
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 سیاسی
سیاست به معنای سررشته داری امور کان جامعه و نه دورویی و بازیگری 
گی مهم مصلحان اسـت.  و محافظـه کاری بـرای حفـظ منافع شـخصی، ویژ
آیـة اهّلل ری شـهری بـا همـۀ بی عاقگـی اش بـه دنیـای سیاسـت، بـه دور از 
ریـا و خودنمایـی، و تنهـا بـر حسـب وظیفـه دینی و انسـانی اش پا بـه عرصۀ 
سیاست نهاد.  او بارها به بنده فرمود که تا احساس وظیفه نکند، پیش قدم 
هیـچ مسـئولیت سیاسـی نمی شـود و حتـی در یکـی از دوره هـای مجلـس 
خبـرگان نامـزد نشـد. او دریچـۀ سیاسـت را به انـدازه نیاز و وظیفه، گشـوده 
می داشـت و بـر همیـن اسـاس بود کـه »جمعیت دفـاع از ارزش هـا« را که با 
ابتـکار خـود تأسـیس کرده بـود و طرفدارانی داشـت، بـه راحتـی منحل کرد 
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و پـس از آن، بیشـتر در دنیـای علـم و عرفـان خود غرقه بود. بـا این همه او 
ک  در میـدان سیاسـت نیـز خـوش درخشـید و بـا تمـام تاطم های سـهمنا
، یکی از دقیق ترین موضع گیری های سیاسـی را داشـت. او از  نیم قرن اخیر
بسـیاری از آزمون های تلخ و شـیرین این میدان، پیروز و کامیاب و سـرفراز 
بیرون آمد و چهرۀ یک سیاستمدار انقابِی دین مدار را به نمایش گذاشت.    

 اداری 
سازماندهی دادگاه ارتش در ابتدای پیروزی انقاب، بنیان گذاری وزارت 
کارگیری نیروهای  اطاعات جمهوری اسامی با توجه به عدم امکان به 
اطاعاتی رژیم شاهنشاهی، سامان دهی تشکیات بعثۀ مقام معّظم رهبری 
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در حج، تولیت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟، ادارۀ دادستانی کل 
کشور و نیز دادسرای ویژۀ روحانیت، همه نشان از توان باالی مدیریتی 
آیة اهّلل ری شهری دارد. افزون بر این، پی ریزی مؤسسۀ علمی _ فرهنگی 
دارالحدیث با سه مجموعۀ بزرگ دانشگاه، پژوهشگاه و انتشارات، و ادارۀ 
آن ها در طول ربع قرن، چهرۀ دیگری از مدیریت علمی ایشان را در پیش دید 
همگان می نهد. تنّوع و تعّدد این مجموعه های اداری، که مدیریت برخی 
از آن ها همزمان و در طول سالیان زیادی بر دوش ایشان بوده است، جلوۀ 
دیگری از  هوش و اخاق و قدرت مدیریتی آیة اهّلل ری شهری را نمایان می کند.

گرامی اش محشور فرماید! 15خدایش بیامرزد و با اولیای 
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سـال شـمـار زندگی

تولد در عظیم آباد شهر ری 13251325/8/4
متولــد 1305/10/10 در شــهر ری،  ، نانــوا،  : اســماعیل درون پــرور پــدر

وفــات 1367/9/29 بــه علــت تصــادف .
: بدرالســادات شــکرابی، معلــم مکتب خانــۀ قرآنــی، متولــد 1313،  مــادر

متوفــی 1355/3/19 بــه علــت تصــادف . 

شروع تحصیل در مکتب خانۀ خانگی1330

پایان دوران تحصیل در مدرسۀ ملی فضیلت1339
آغــاز تحصیــل علــوم دینــی در مدرســۀ برهــان، جنــب حــرم حضــرت 

آیــة اهّلل محّمدرضــا بروجــردی بــه مدیریــت  عبدالعظیــم، 

کــردن 1340 اجــاره  و  قــم  علمیــۀ  حــوزۀ  در  دینــی  علــوم  تحصیــل  ادامــۀ 
مادربــزرگ همــراه  بــه  پنجعلــی  محلــۀ  در  خانــه  ای  16
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تحصیــل در مدرســۀ آیــة اهّلل گلپایگانــی. اســتادان: حســن تهرانــی، علــی 1341
ــا:  ــیرازی - هم دوره ای ه ــی ش ــتی، ربان ــهید بهش ــتوده، ش ــکینی، س مش
گلپایگانــی، حســن روحانــی، محســن قرائتــی، محّمدحســن  محّمــدی 

اختــری و...
تحصیــل در مدرســۀ حّجتیــه، معّمــم شــدن و دریافــت اولیــن شــهریه از 1342

امــام خمینــی بــه مبلــغ ده یــا پانــزده تومــان
نخســتین ســفر تبلیغــی بــه اهــواز در دهــۀ اول محــّرم بــه همــراه آقــای 1343

ــی گلپایگان ــدی  محّم
1344 1344/4/20 تاریــخ  در  مشــهد  جعفــر  میــرزا  مدرســۀ  در  دســتگیری 

کــردن اعــدام  بــه اتهــام توزیــع اعامیــۀ مبلغیــن اصفهــان در محکــوم 
بــه  بازگشــت  و   )1344/6/18  ( مشــهد  زنــدان  از  آزادی  بخارایــی، 

مدرســه حّجتیــۀ قــم
هجــرت بــه نجــف و ســکونت و اقامــت در آن جــا بــه مــدت ســیزده مــاه و 1345

انــس بــا آیــة اهّلل مشــکینی
17
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ازدواج با دختر آیة اهّلل مشکینی در 22 سالگی 1347
بازداشت در مشهد به جرم فعالیت علیه نظام شاهنشاهی

آغــاز مطالعــۀ نخســتین جلــد از بحــار األنــوار در زنــدان بــرای موضوعــی 
کــردن احادیــث 

تولد اولین فرزند )نرگس خانم( در بیمارستان هدایتی قم1349
»مکتــب 1350 عنــوان  بــا  ری  شــهر  در  اعتقــادی  درس  جلســات  تشــکیل 

کتابــی  قــرآن«، بــرای تعــدادی از جوانــان محــل. حاصــل ایــن جلســات، 
کــه در اردیبهشــت ســال 1350  شــد بــه نــام بحث هایــی دربــارۀ خــدا 

منتشــر شــد
تولد دومین فرزند )نوریه خانم( در بیمارستان هدایتی قم1353

تشــکیل جلســات درس اعتقــادی بــرای شــماری از طــاب علــوم دینــی 
کتاب هایــی بــا عنــوان  کــه حاصــل آن هــا در قالــب  حــوزۀ علمیــه قــم 
مقدمــه ای بــر مبانــی شــناخت، بهتریــن راه شــناخت خــدا، عــدل در 
جهان بینــی توحیــد، فلســفۀ وحــی و نبــوت قبــل از انقــاب منتشــر شــد
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ع دادگاه انقاب اسامی دزفول1357 کم شر حا
انتصاب   به ریاست دادگاه انقاب ارتش1358

برگــزاری کاس بــرای کارکنــان تشــکیات قضایی که بخشــی از مطالــب آن در 
ماهنامــه پاســدار اســام  وبعدهــا بــه عنــوان مقدمــه ای بــر سیســتم قضایــی 

اســام بــه چــاپ رســید
تولد سومین فرزند )سعید آقا( در قم

تأســیس دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزۀ علمیــه بــه اتفــاق شــهید حّقانــی، 
کــر و جعفــری. موســوی ، فهیــم ، فا

کمۀ  مأموریت قضایی به گچســاران، بهبهان، خرم آباد، رشــت و گنبد و محا
مأموران شاهنشــاهی و ضد انقاب 

کمــۀ ســران حــزب تــوده و  تأســیس دادگاه انقــاب اســامی ارتــش و محا
کودتــای نــوژه ماننــد صــادق قطــب زاده و... 

ســال 1362 بیســت  حــدود  از  پــس  الحکمــة   میــزان  نفیــس  کتــاب  چــاپ 
تحقیــق و  مطالعــه 
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تأسیس وزارت اطاعات و انتخاب به عنوان اولین وزیر اطاعات 1363
برقــراری جلســات »تواصــی بــه حــق« کــه بعدهــا در قالــب کتابــی بــا عنــوان 

اخــاق مدیریــت منتشــر شــد
انتصاب به دادستانی کل کشور1368

انتصاب به دادستانی ویژۀ روحانیت
تولد چهارمین فرزند ) احسان آقا( در تهران

بــه نمایندگــی مــردم تهــران در دورۀ دوم مجلــس خبــرگان 1369 انتخــاب 
رهبــری

انتصاب به تولیت آستان مقّدس حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟ 

نمایندگــی ولــی فقیــه در امــور حــج و سرپرســت حّجــاج ایرانــی تــا ســال 1370
1388

تأســیس مؤسســۀ علمــی - فرهنگــی دارالحدیــث در شــهر قــم و افتتــاح آن با 1374
پیــام مقــام معظــم رهبری

کــه در تاریــخ  تشــکیل »جمعیــت دفــاع از ارزش هــای انقــاب اســامی« 
کــرد 1377/8/24 طــی بیانیــه ای انحــال خــود را اعــام 

انتخــاب بــه نمایندگــی مــردم تهــران در دورۀ ســوم مجلــس خبــرگان 1377
رهبــری

تأســیس دانشــکدۀ علــوم حدیــث پــس از اخــذ مجــوز از شــورای عالــی 1378
انقــاب فرهنگــی 

چــاپ دانشــنامه بــزرگ امیــر المؤمنیــن؟ع؟ پــس از حــدود پانــزده ســال 1379
گروهــی  کاِر 

بنای ساختمان پژوهشگاه و دانشگاه قرآن و حدیث در شهر قم 1384
انتخــاب بــه نمایندگــی مــردم تهــران در دورۀ پنجــم مجلــس خبــرگان 1395

ــری رهب
رحلــت در شــب دوم فروردیــن مــاه، و دفــن در حــرم حضــرت عبدالعظیــم 1401

حســنی ؟ع؟
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ݢ نگـــــاه دیگــــــران  ݢ از
مطالـب ایـن بخـش، برگرفتـه از کتـاب ارج نامۀ آیة اهّلل 
محّمد محّمدی ری شـهری اسـت که در سـال 1399، 
بـه پـاس نیـم قـرن تـاش  علمـی ایشـان منتشـر شـد.
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گلپایگانی قّدس سّره آیة اهّلل العظمی شیخ لطف اهّلل صافی 
بنــده بــه ســبب توفیــق حضــور در دارالحدیــث، در جلســه ای روحانــی و 
کــه بــه ســبب انتشــار دانش نامــۀ امــام حســین؟ع؟ تشــکیل شــده  معنــوی 
کــرده ام.  بــود، ایــن مؤسســه و محّققیــن و اســاتید آن را از نزدیــک زیــارت 
بجــز ایــن دانش نامــه، دانش نامــۀ امــام مهــدی؟ع؟ و بخــش دیگــری از آثــار 
کــه آن جــا انجــام  دارالحدیــث را هــم دیــده ام و معتقــدم همــۀ برنامه هایــی 
بایــد در حــوزه  و  اســت  بــوده  برنامه هایــی الزم  اســت و می شــود،  شــده 

ــت. ــوده اس ــی ب ــًا خال ــان واقع ــه جای ش ک ــی  ــود؛ برنامه های ــال ش دنب
اصــًا عنــوان »دارالحدیــث« - کــه افتخــار احیــای آن در روزگار مــا بــه نــام 
و  بامعنــا  عنوانــی بســیار  ثبــت شــده اســت -  آقــای ری شــهری  حضــرت 
معتبــر و بلکــه مقــّدس و در ردیــف »دارالقــرآن« اســت. هویــت مــا و همــۀ 
اهــل  و  ؟ص؟  پیامبــر معــارف  و  حدیــث  و  ســّنت  و  کتــاب  بــه  مســلمان ها 
کتــب اربعــۀ متقّدمــه و متأّخــره وابســته اســت. همــۀ  بیــت؟مهع؟ و بــه امثــال 
کــه عصــر أئّمــه؟مهع؟ تــا  کتــب و احادیــث اســت  هویــت مــا، وابســته بــه ایــن 
کرده  انــد  ، حافظــان و عالمــان حدیــث، بــرای مــا نگــه داشــته و روایــت  امــروز

ــت... . ــیده اس ــا رس ــت م ــه دس ــات، ب ــوم و روای ــن عل ــه اآلن، ای ک
بــه هــر حــال، ایــن، جایگاه دارالحدیث در نظر بنده اســت و این عنــوان ، عنوانی 
بســیار ُپرمعنا و پرمحتواســت، و هر چه بیشــتر این اســم با مســّما انطباق پیدا 
کنــد - کــه إن شــاء اهّلل هــر روز، بیــش از قبــل خواهــد بــود - ، بــرای مــا بیشــتر 
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اســباب مســّرت و خوش حالــی اســت.
امیدوارم حضرت آقای ری شـهری و همۀ کسـانی که در این مسـیر زحمت 
کشـیده  اند و می کشـند، زحماتشـان مقبـول درگاه الهـی و مشـمول ادعیـۀ 
کیـۀ حضـرت بقیـة اهّلل - أرواح العالمیـن لـه الفـداء - قـرار گیـرد و خداونـد  زا
کـس در راه ترویـج دیـن و تأییـد مذهـب و  کـه از هـر  متعـال، خدماتـی را 
هدایـت دنیـا بـه سـمت معـارف اهل بیت؟مهع؟ انجام می شـود، همه را مورد 

قبـول حضـرت بقیـة اهّلل _ عجـل اهّلل تعالـی فرجـه _قـرار بدهـد!1

.ک: ارج نامۀ آیة اهّلل محّمد محّمدی ری شهری، ج1، ص 19-17. 1 . ر
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آیة اهّلل العظمی میرزا حسین نوری همدانی
ارتبـاط بنـده بـا آیـة اهّلل ری شـهری، بـه بیـش از پنجاه سـال قبل بـر می گردد 
کـه ایشـان در بحـث اصـول بنده شـرکت می کردنـد. البته تعـداد حاضران در 
آن بحـث، زیـاد بـود؛ امـا آیـة اهّلل ری شـهری از همـان موقـع، بـه منّظم بودن 
و جّدیـت، شـناخته می شـدند و بنـده از همـان موقـع بـه عظمـت ایشـان و 
کـه  شایستگی شـان از لحـاظ فقـه و فرهنـگ، پـی بـردم. ایـن ارتبـاط، بعـدًا 
ایشـان بـا آیـة اهّلل مشـکینی - أعلـی اهّلُل َمقاَمـه - نسـبت پیدا کردند، بیشـتر 
گی هایـی در وجـود ایشـان قـرار داده و از  هـم شـد... .خداونـد متعـال، ویژ

طریـق آن هـا توفیقاتـی نصیـب ایشـان کرده اسـت:
اّول، مسـئلۀ قلـم اسـت. ایشـان قلـم بسـیار پرقدرتـی دارنـد و در نتیجـه، 
تألیفـات فراوانـی پدیـد آورده  اند: میـزان الحکمة ) در حدیث( و کتاب هایی 

کـه همگـی بسـیار بسـیار مفیدنـد... . در تاریـخ و فقـه، 
ایشـان  اسـامی،  انقـاب  پیـروزی  از  بعـد  اسـت.  مدیریـت  مسـئلۀ  دوم، 
مشـاغل متعـّددی را بـه عهـده گرفتنـد و بحمـداهّلل در تمامـی آن شـغل ها، 
کردنـد.  در سـطحی بسـیار بـاال و بسـیار خـوب، مدیریـت و انجـام وظیفـه 
اطاعـات،  وزارت  بـود.  اطاعـات  وزارت  مناصـب،  و  مشـاغل  آن  از  یکـی 
گاهـی کـه امـروز ایـن وزارت خانـه از اقدامات  خیلـی مهـم اسـت. بیـداری و آ
و عملکـرد دشـمن دارد و ایـن کـه نقشـه های دشـمنان را - پیـش از آن  کـه 
ثمـر بدهـد - َعقیـم می کنند، خدمتی ارزشـمند اسـت و همین باعث شـده 
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؟جع؟ نامیـده شـوند... . گم نـام امـام عصـر کـه سـربازان  اسـت 
ع بودن و َمناصب قضایی  کم شـر نقش و کار و مسـئولیت دیگر ایشـان، حا
ایشـان بود، که این هم در اسـام، بسـیار مهم اسـت... و آیة اهّلل ری شهری، 
کـه  شـخصیتی  گی هـای  ویژ و  درایـت  آن  بـا  توانسـتند  هـم  شـغل  ایـن  در 
دارنـد، بحمـداهّلل بـه عدالـْت حکـم کنند و قضاوتی اسـامی داشـته باشـند.

یکی دیگر از کارهای ایشـان - که خدمت ویژه ای اسـت - مسـئلۀ تأسـیس 
تأسـیس  ایشـان  کـه  دارالحدیثـی  از  قـم  در  هـم  مـن  اسـت.  دارالحدیـث 
کرده انـد، دیـدار داشـته ام و هـم در تهران و از شـعبه ای کـه در تهران دارند. 
بـا فراهـم  ، توانسـته اند  فـراوان و ذوق و سـلیقۀ سرشـار بـا زحمـت  ایشـان 
کتـب و نسـخه های خطـی و تحقیقـات انجـام شـده در موضوعـات  آوردن 
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مختلـف اسـامی، آمـوزش و تحقیـق در موضـوع حدیـث و علـوم آن را چنـد 
گام به پیش ببرند و دارالحدیث از این جهت، یک گنجینه و مرکز و ذخیرۀ 
بسـیار بسـیار عالی اسـت و کار بزرگی اسـت که ایشـان به انجام رسـانده اند.
که آن را با درایت  کارهای ایشـان، مسـئلۀ مدیریت حج اسـت  یکی دیگر از 
و کفایـت عالـی و در سـطح بسـیار خوبـی انجـام دادند و مدیریت ایشـان در 
سـال های مسـئولیت ایشـان در حـج، آن قـدر جالـب و کامـل بـود کـه واقعـًا 
از ذخایـر بـزرگ معنـوی بـرای ایشـان اسـت. مدیریـت ایشـان بـر امـور حـج و 
بعثه هـا و کاروان هـا و مدیـران اجرایـی و مسـائل شـرعی حـج و ... در چنـان 
سـطح باالیـی بـود کـه رجالـی از عربسـتان - که نظـارت بر این امور داشـتند 
کـرده بودنـد و بـا دیـد عظمـت و احتـرام بـه  - همـه بـه ایشـان ارادت پیـدا 
ایشـان می نگریسـتند و این در اسـتقبال و بدرقۀ آن ها کامًا دیده می شـد.
خاصـه، آیـة اهّلل ری شـهری، یک عنصر بسـیار کامل، یـک عالم رّبانی و یک 
فقیـه مدیـر اسـت.  اآلن هـم در حـرم حضـرت عبدالعظیـم ؟ع؟ می بینیـم 
کـه آن حـرم را طـوری اداره کرده  انـد کـه نـه تنهـا یک مکان زیارتـی، بلکه یک 
مرکـز فرهنگـی اسـت و خودشـان هـم در آن جـا به تربیت طاب مشـغول اند 
یـک  و  اصـول،  و  فقـه  از  و درس خـارج می گوینـد،  دارنـد  و بحـث  و درس 

عنصـر بسـیار بسـیار تأثیرگـذار و موفق انـد. زاَدُه اهّلُل توفیقـًا.1

1 . همان، ص 24-20.
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کبر مسعودی خمینی1 آیة اهّلل علی ا
صفـت  دارنـد:  متضـاد  ظاهـر  بـه  صفـت  دو  ری شـهری[  اهّلل  ]آیـة  ایشـان 
»رأفـت« و صفـت »قاطعیـت« کـه هـر کـدام بـه جـای خودش، خوب اسـت. 
مثـًا در امـور مربـوط بـه حـج، چنانچـه پیشـنهادی طـرح می شـد کـه بـرای 
گـر مسـائلی طـرح  رفـاه حّجـاج، خـوب بـود، خیلـی زود می پذیرفـت؛ امـا ا

کـه مثـًا در شـأن حـج نبـود، خیلـی محکـم مخالفـت می کـرد. می شـد 
خـب   - شـدند  معرفـی  ارتـش  دادسـتانی  یـا  قضـاوت  بـرای  ایشـان  وقتـی 
کـم، جریـان  بـا فاصلـۀ  کار بسـیار مشـکلی اسـت -  کـه قضـاوت  می  دانیـد 
کودتـای نـوژه بـه وجـود آمـد و بنـا شـد ایشـان کار آن پرونـده را دنبـال کنند. 
گفتـم: آقـای ری شـهری یـک عطوفـت خاصـی  مـن آن زمـان پیـش خـودم 
تصمیمـات  نتواننـد  جـا  آن   در  اسـت  ممکـن  لـذا  دارنـد.  افـراد  بـه  نسـبت 
کمه شـروع شـد و بحث ها    کـه ایشـان رفتند و محا

ً
خوبـی بگیرنـد. ولـی بعـدا

انجـام شـد، دیدیـم کـه ایشـان آن طور قاطعانه و شـجاعانه برخـورد کردند.

کبــر مســعودی خمینــی )1310ش-(، فرزنــد مرحــوم غامعلــی، متوّلــد خمیــن و  آیــة اهّلل علی ا  .1
، بهجــت، میــرزا جــواد تبریــزی ، میــرزا علــی  گرد بزرگانــی چــون:  امــام خمینــی، امــام موســی  صــدر شــا
مشــکینی، ، عّامــه  طباطبایــی ، جعفــر ســبحانی  و حــاج  آقــا حســین  فاطمــی . وی از اعضــای مؤســس 
جامعــۀ مدرســین حــوزۀ علمیــۀ قــم و از یــاران و همراهــان امــام خمینــی  از آغازیــن روزهــای نهضــت 
کنــون بــوده و در ایــن راســتا، مســئولیت های مختلفــی بــر عهــده داشــته اســت. عضویــت   اســامی تــا 
در شــورای  عالــی  حــج تــا پایــان دورۀ نمایندگــی آیــة اهّلل ری شــهری  و تصــّدی  تولیــت  آســتان مقــّدس 
حضــرت  معصومــه ؟اهع؟ بــا حکــم  مقــام  معّظــم  رهبــری  از ســال 1371 تــا 1389 از اشــتغاالت اجرایــی 

ایشــان بــه شــمار مــی رود.
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در ایــن بــاره یــادم هســت کــه ایشــان بعــد از پایــان جلســات دادگاه متهمــان 
ماجــرای نــوژه، خدمــت امــام خمینــی رســیدند تــا در مــورد صــدور احــکام، 
کــه خــودت  ــه هــر نتیجــه ای  ــد: ب کننــد. امــام فرمــوده بودن کســب تکلیــف 

کــن!  رســیدی، عمــل 
کــه در صــدور احــکام داشــت، عطوفــت و  البتــه ایشــان بــا همــۀ شــّدتی 
ــه مــن  ک ــواده و دیگــران داشــت؛ طــوری  ــه اعضــای خان مهربانــی خاّصــی ب

هیــچ  وقــت، عصبانیتــی از ایشــان در بــارۀ خانــواده اش ندیــدم. 
استفادۀ درست از وقت، خصوصیت دیگر ایشان است. مثًا در سفرها یا در 
کتابی دستش می گرفت و مطالعه  که با هم بودیم، تا می نشست،  هواپیما 
اّول من  بگذارید  ما می آمدند، می گفت  به منزل  که  یا مثًا وقتی  می کرد. 
این دو روایت را ببینم، بعد مثًا به صحبت بنشینیم. خب، همین پشتکار 
که نتیجه اش می شود ماندگاری و ارزندگی إن شاء اهّلل... . و جدیت است 
یکــی دیگــر از خصوصیــات ایشــان ایــن اســت کــه بــا محافظینــش خودمانــی 
ــوع  ــا ن ــوردن ی ــذا خ ــای غ ــفرها، ج ــًا در س ــه مث ک ــت  ــور نیس ــن ط ــت. ای اس
کــه  غــذای آن هــا بــا ایشــان فــرق داشــته باشــد. این هــا صفاتــی انســانی اند 
کــه می دانــد،  همــه می داننــد، ولــی بعضــًا عمــل نمی کننــد. ایشــان بــه آنچــه 

عمــل می کنــد.
کــه مــن از آقــای ری شــهری در ذهنــم هســت، ایــن اســت  از نــکات دیگــری 
کــرده اســت. در همیــن  کــه ایشــان عــده ای را در زمینــۀ حدیــث تربیــت 
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ــی  ــد، محققین ــه دارن ک ــی  ــا آن روش خاّص ــان ب ــث، ایش ــۀ دارالحدی مجموع
کار می کردنــد،  کــه بــا ایشــان  کردنــد. مــن اآلن می بینــم آقایانــی  را تربیــت 

الحمــدهّلل اهــل درس و فهــم و درک و تحصیل انــد. 
کــرد.  کارهــای دارالحدیــث، از جهــات مختلــف می تــوان صحبــت  در مــورد 
کــه در آن بحــث اصلــی از  اواًل: دارالحدیــث دارای اّولیــن دانشــگاهی اســت 
قــرآن و حدیــث اســت. قبــل از ایــن، چنیــن دانشــگاهی در ایران نداشــتیم و 
اآلن هــم بــرای آن کمتــر نظیــری هســت. ایــن فکــر بــه نظــر آقــای ری شــهری 

رســید و نظــر بســیار خوبــی هــم بــود! 
بگویــم  نمی خواهــم  آمــده،  بیــرون  دارالحدیــث  از  کــه  آثــاری  ثانیــًا: 
ــار  ــاد اســت؛ امــا در دورۀ مــا، ایــن آث کتاب هــای مشــابه هــم زی ــد؛  بی نظیرن
کــه هــم عالــم بــزرگ از آن  دارالحدیــث جــزو منشــورات بســیار جالــب اســت 
اســتفاده می کنــد، هــم طلبه هــای میانــی و هــم طلبه هــای پاییــن. البتــه 
کــه  کتابــی و هیــچ بیانــی نیســت  کــه هیــچ  کــردم  مــن بــه ایشــان هــم عــرض 
کســی ســلیقه  ای دارد و می گویــد ایــن بیــان  منتقــد نداشــته باشــد. هــر 
خــوب نیســت؛ امــا در بــارۀ آثــار دارالحدیــث، کمتــر انتقــاد شــنیده ام. انصافــًا 
کــه مــورد اســتفاده اســت و امیــدوارم  آثــار آن  جــا، باقیــات الصالحاتــی اســت 

إن شــاء اهّلل بــرکات آن مســتمر باشــد... .1

.ک: ارج نامۀ آیة اهّلل محّمد محّمدی ری شهری، ج1، ص 275-269. 1. ر
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آیة اهّلل علیرضا اعرافی1
ــی از  ــر اســت، ول ــة اهّلل ری شــهری کمــی متأّخ ــا آی بنــده معاشــرت نزدیکــم ب
ــا ایشــان آشــنا بــودم و از ارادتمنــدان ایشــان هســتم... . آنچــه مــرا  قدیــم ب
کــرد و بعــدًا نزدیک شــان شــدم، بــه ویــژه در امــور  از دور بــه ایشــان جــذب 
کــرده بــودم. بــه  کــه در ایشــان احســاس  گی هایــی بــود  مربــوط حــج، ویژ
گی هــای مدیریتــی  بعضــی از آن هــا اشــاره می کنــم و در ادامــه برخــی ویژ

ایشــان را هــم می گویــم:
کــه بســیار جــّذاب  گی هــای ایشــان، »تواضــع و فروتنــی« اســت  یکــی از ویژ
کــه مــن بــا ایشــان آشــنا شــدم، بــا این کــه مــا فاصلــۀ ســّنی بــا  اســت. از ابتــدا 
هــم داریــم، تواضــع و فروتنــی ایشــان را خیلــی بــاال دیــدم. همچنیــن »ادب« 

و »متــأّدب بــه آداب بــودن« در ایشــان خیلــی متجّلــی بــود!
ــان  ــائل جوان ــه مس ــام ب ــت. اهتم ــان اس ــرورِی« ایش ــوان پ ــوم، »ج ــۀ س نکت
در وجــود آیــة اهّلل ری شــهری، برجســته بــود. توّجــه بــه نســل جــوان، مــورد 
در  جوان پــروری  و  جوان گرایــی  دلیــل،  همیــن  بــه  و  بــود  عنایتشــان 

گردان  1. آیــة اهّلل علیرضــا اعرافــی)1338ش (، فرزنــد آیــة اهّلل محّمدابراهیــم، متولــد میبــد و از شــا
کاظــم حائــری، حــاج شــیخ مرتضــی حائــرى، محّمــد  بزرگانــی چــون: میــرزا علــی مشــکینی، ســّید 
فاضــل لنکرانــی، حســین وحیــد خراســانی، میــرزا جــواد تبریــزى، ناصــر مــکارم شــیرازى، ســّید موســی 
کتاب هــاى بســیارى  کــه  شــبیرى زنجانــی، عبــداهّلل جــوادى آملــی و محّمدتقــی مصبــاح یــزدى. او 
کنــون در مســئولیت هاى  در زمینــۀ علــوم تربیتــی بــه چــاپ رســانده و از ابتــداى انقــاب اســامی تــا 
ــر  کــرده اســت، در حــال حاضــر مدیریــت عالــی حوزه هــای علمیــۀ کشــور را ب گــون ایفــاى نقــش  گونا

ــده دارد. عه
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ــی  ــا، فرصت ــی از جوان ه گروه ــرای  ــی ب ــد؛ یعن ــس ش ــان منعک ــت ایش مدیری
کــه بتواننــد وارد صحنه هــای اجرایــی و علمــی شــوند و ایــن  کردنــد  ایجــاد 

ــود!  ــب ب ــیار جال ــهری، بس ــة اهّلل ری ش ــأّدب آی ــار ت کن ــن، در  ــرای م ب
کـه عـرض شـد، »معنویـت« ایشـان و توّجهشـان بـه اذکار  کنـار مـواردی  در 
و اوراد هـم، برایـم خیلـی جالـب و ارزشـمند بـوده اسـت. همین طـور »نظـم 
بـا ایشـان، طرفینـی  کـه آشـنایی ام  از ایـن  و انضبـاط« ایشـان. بنـده قبـل 
شـود، وقتـی ایشـان را در تلویزیـون یـا از دور می دیـدم، همـواره ایشـان را به 
عنـوان یـک روحانـی منّظـم و منضبـط در نظـر داشـتم. ایـن نظـم ایشـان، 
31جاذبه هایـی در شخصیتشـان بـه وجـود آورده بود کـه برای من جالب بود!
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آقــای  حضــرت  شــخصیت  بــه  دیگــری  منظــر  یــک  از  بدهیــد،  اجــازه 
ایشــان، دوگانه هــای  بنــده، در شــخصیت  نظــر  بــه  بپــردازم!  ری شــهری 
خوبــی جمــع شــده اســت و صحبــت مــن، بیشــتر تمرکــز بــر روی همیــن 

اســت. دوگانه هــا 
ــری  ــراز باالت ــدر ت ــه ق ــر چ ــخصیت ها ه ــه ش ک ــم  ــرض می کن ــًا ع ــدا مقدمت ابت
در  کــه  هــم  اضــداد  جمــع  مــی رود.  باالتــر  جامعیتشــان  باشــند،  داشــته 
گفتــه می شــود، روحــش همیــن اســت. هــر چــه تــراز باالتــر  کامــل  انســاِن 
، متضــاد و ناهم خــوان اســت در  ــر کــه در ســطوح پایین ت بیایــد، چیزهایــی 
ــذا اضــداِد ممــدوح - کــه در  روح بلنــد، همــۀ این هــا هم خــوان می شــود. ل
شــخصیت های پاییــن و متوســط قابــل جمــع نیســت - در شــخصیت های 
یــک  واقــع  در  اضــداد،  و  دوگانه هــا  جمــع  ایــن  می شــود.  جمــع  بــزرگ، 
بــا ایــن مقدمــه، چنــد  تــراز باالســت.  شــاخصۀ مهــم در شــخصیت های 
کــه بــه نظــرم در ایشــان ظهــور و بــروز دارد و بــرای حوزویــان هــم  دوگانــه 

عــرض می کنــم: دارد،  ارزش 
یکــی »جمــع بیــن اصالــت و معاصــرت« و یــا بــه عبارتــی، »جمــع بیــن ســّنت 
ــه همیشــه  ــه در تاریــخ حــوزه، ایــن دوگان ک و تجــّدد« اســت. روشــن اســت 
بیشــتر  طــرف  یــک  بــه  کــه  شــخصیت هایی  نداریــم  کــم  و  بــوده  مطــرح 
کننــد. ایشــان از جوانــی و  می غلتنــد و نمی تواننــد تعــادل مناســبی ایجــاد 
، از کســانی اســت کــه هــم واقعــًا اصیــل و حــوزوی  بعــد هــم دوره هــای متأّخــر
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اســت و ســّنت ها را می فهمــد و پایبنــد و ریشــه دار اســت، و در عیــن حــال 
ــاز  ــد هــم ب ــات جدی ــو و اقتضائ ــه و پرســش های ن ــا روح زمان از هماهنگــی ب
کــه کســی در فضــای حــوزه بتوانــد  نمانــده اســت. ایــن بــه نظــرم مهــم اســت 

کنــد.  در تعــادل بــا ایــن دوگانــه حرکــت 
»رویکــرد  اســت،  برخــوردار  آن  از  ایشــان  کــه  برجســته  موضــوع  دومیــن 
کــه ایــن هــم در تاریــخ تحــّوالت فکــری جهــان اســام  عقلــی - نقلــی« اســت 
گــذر ایــن دوگانــه، معــدود  و در خــوِد شــیعه، همیشــه مطــرح بــوده و در 
کــه بتواننــد ایــن رویکــرد عقلــی را در یــک منظومــۀ  شــخصیت هایی داریــم 
زیــادی در  تــا حــد  کــه  اســت  کســانی  از  ایشــان  کننــد.  منســجم، حفــظ 
کــرده اســت. نــه آن  ایــن دوگانــۀ عقل گرایــی و نقل گرایــی، درســت عمــل 
کــه راه را بــر پایه هــای وحــی می بنــدد،  تندروی هــای عقل گرایانــه را داشــته 

ــت. ــده اس ــده ش ــان دی ، در ایش ــر ــمت دیگ ــه آن س و ن
اسـت.  حدیـث«  و  قـرآن  بیـن  »جمـع  دوگانه هـا،  همیـن  از  سـوم  نکتـۀ 
خـب، دوگانـۀ قـرآن و حدیـث هـم در تاریـخ مـا سـابقه دارد؛ از رویکردهـای 

اخباری گـری - کـه بـرای قـرآن از لحـاظ عمـل و فهـم، ارزشـی قائـل نیسـتند 
را اصـل  قـرآن  و  گاهـی روشـنفکرمآبانه اسـت  کـه  رویکردهایـی  تـا  داریـم   -
می دانـد و حدیـث را خیلـی فرعـی تلقـی می کنـد. رویکـرد جمـع بیـن ایـن 
دو، یـک رویکـرد اجتهـادِی اصیـل و دقیـق و یـک سـّنت دیرپـا درحوزه های 
کسـی بتوانـد بـه خوبـی ایـن  دو ثقـل را  کـه در عمـل،  مـا اسـت، ولـی ایـن  
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کمتـر داریـم. الحمـدهّلل ایشـان علی رغـم ایـن  کنـار هـم و بـا هـم ببینـد،  در 
گـر رویکردهـای جدیـد بـه حدیـث اسـت، هیـچ وقت به عنـوان یک  کـه احیا
حدیث گرای سـطحی و یا حدیث گرای معارض با قرآن، دیده نشـده اسـت. 
در  ایشــان  دانشــگاهی«  و  حــوزوی  »نــگاه  نکتــه،  چهارمیــن 
کــه یــک  پژوهش های شــان اســت. جنــاب آقــای ری شــهری در عیــن ایــن  
حــوزوی ریشــه دار اســت، فهــم دانشــگاهی و تطــّورات دانشــگاهی هــم دارد 

اســت.  ملمــوس  ایشــان  رویکــرد  در  جمــع  ایــن  و 
پنجمیــن دوگانــه در شــخصیت آیــة اهّلل ری شــهری، »جمــع بیــن علــم و 
کارهــای ســنگین اســت! ایشــان از  کــه واقعــًا از  مدیریــت« اجرایــی اســت 
ــی دارد و  ــوب و باالی ــی خ ــی خیل ــوابق اجرای ــم س ــه ه ک ــت  ــی اس چهره های
گاه علقه هــای علمــی اش قطــع نشــده اســت. به ویــژه  ــا ایــن حــال، هیــچ  ب
شــدند  مدیــر  کــه  می بینیــم  را  حوزویــان  از  گروهــی  مــا  انقــاب،  از  بعــد 
در  فقــط  هــم  گروهــی  مقابــل،  در  شــد.  قطــع  علمی شــان  علقه هــای  و 
برنامه ریــزی،  و  اجــرا  صحنه هــای  در  و  بودنــد  خــود  علمــی  علقه هــای 
ورود نکردنــد؛ امــا ایشــان جمــع بیــن دانــش و عمــل اجرایــی و مدیریتــی 
را خــوب انجــام داده اســت؛ چــه در مدیریت هــای کانــی کــه در ســطح وزارت  
ــه در دورۀ  ــر ک ــر و مهم ت ــای کان ت ــه مدیریت ه ــتند، و چ ــا داش ــال این ه و امث

امیرالحاّجی شــان بــوده اســت. 
و  انقابــی  روحیــۀ  بیــن  »جمــع  ایشــان،  شــخصیت  در  ششــم  دوگانــۀ 
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عقانیــت و حکمــت« اســت. رفتــار ایشــان در مواجهــۀ بــا مســائل انقــاب، 
شــجاعانه و جســورانه، همــراه بــا عقانیــت و حکمــت بــوده اســت.

کــه  اســت  روحــی«  لطافــت  و  عمل گرایــی  بیــن  »جمــع  مــورد،  هفتمیــن 
کــرد. بنــا بــر ایــن، بخــش عمــده ای از  می تــوان در شــخصیت ایشــان عنــوان 

شــخصیت ایشــان، در همیــن دوگانه هــای مهــم و بــاارزش اســت.
گــران ســّنت و حدیــث« در دورۀ  آیــة اهّلل ری شــهری را بــه واقــع بایــد »از احیا
گــر بخواهیــم تحــّوالت و تطــّورات چنــد دهــۀ اخیــر  معاصــر بــه شــمار آوریــم. ا
کنیــم، می بایســت ایشــان را در حــوزۀ حدیــث، پیشــگام و  قــم را تحلیــل 
پیش آهنــگ بــه شــمار بیاوریــم. مــا اآلن بــه مناســبت صــد ســالگی تأســیس 
، بــاز تأســیس حــوزۀ قــم، دبیرخانــه ای  حــوزۀ قــم یــا بــه عبــارت دقیق تــر
شــکل دادیــم و بــا امکانــات کمــی کــه داریــم، کارهایــی را شــروع کردیــم. یکــی 
ــوزه در  ــۀ راه ح ــن نقش ــی و تدوی ــه، طراح ــن دبیرخان ــی ای ــای اساس کاره از 
آینــده، مبتنــی بــر بازشناســی و تحلیــل فعالیت هــای حــوزۀ قــم در صد ســال 
اخیــر و به ویــژه در چهــار پنــج دهــۀ اخیــر آن در ابعــاد دانشــی اســت. مــا 
کــه درخــت وارۀ  مهمتریــن ابعــاد دانشــی حــوزه را 16 - 17 قلمــرو می دانیــم 
آن 400 رشــته، گرایــش و مقطــع را مشــتمل اســت. ایــن طــرح، بــه مــدت ســه 
کنــون دو ســه  ، مــورد مطالعــه و بررســی قــرار گرفتــه و ا ســال، توســط هــزار نفــر
کــه نهایــی شــده اســت و امیــدوارم پایــۀ تحــّوالت مهمــی بــرای  ماهــی اســت 
حوزه هــای علمیــه باشــد. قلمــرو چهــارم ایــن برنامــه، حــوزۀ حدیــث اســت 
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کــه در ایــن بخــش مطــرح اســت، مؤسســۀ دارالحدیــث  کــزی  و یکــی از مرا
کــه بــه شــکل نهــادی و ســاختاری وارد ایــن قلمــرو شــده اســت، و  اســت 
، تجربــه، عمــل و هّمــت جنــاب  کــه ایــن مجموعــه از فکــر روشــن اســت 
کــه مــا  کیــد می کنــم  البتــه تأ گرفتــه اســت.  آقــای ری شــهری سرچشــمه 
محّدثیــن بــزرگ یــا حدیث شناســان بزرگــی چــون آیــة اهّلل شــبیری زنجانــی 
کرده انــد؛ در رجالــش،  کار  آن  کــه در پیرامــون حدیــث و علــوم  را داریــم 
کــه بتوانــد در ایــن زمینــه، ســاختارپردازی  تراجمــش و فقهــش؛ امــا کســی 
و رشــته پردازی داشــته باشــد، جنــاب آقــای ری شــهری اســت. مجموعــۀ 
دارالحدیــِث ایشــان، بــه لحــاظ نهــادی و ســاختاری، منظومــه ای در مســیر 
کار  هــم،  رشــته پردازی  نظــر  از  و  اســت  حدیــث  بازپــردازی  و  بازســازی 
هنرمندانــه ای انجــام داده اســت و مــا در ایــن برنامــه از دوســتان و تجــارب 

آن  جــا و بعضــی جاهــای دیگــر اســتفاده می کنیــم.
نکتۀ دوم، »نگاه جامع« ایشان و همکارانشان به حدیث است و این نکته 
کـه »حدیـث« همـۀ قلمـرو و سـاحت های معرفتـی، دینـی،  بـه لحـاظ ایـن 
گرفتـه اسـت، از اهّمیـت خاّصـی برخـوردار اسـت.  فکـری و زندگـی مـا را فـرا 
کــه ایشــان بــه ســمت »توســعۀ مرزهــای علــوم حدیــث«  گــی ســوم، ایــن   ویژ
کــرده اســت. رفتــن بــه ســمت مطالعــات تطبیقــی در ارتبــاط  هــم حرکــت 
گی هــای  از ویژ بــا حدیــث در حــوزۀ علــوم انســانی و غیــر علــوم انســانی 

مؤسســۀ دارالحدیــث اســت. 
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گــی چهــارم، »حدیث شناســی و تطبیــق آن بــا دیگــر مذاهــب اســامی«  ویژ
اســت.

حدیثــی  تحلیل هــای  و  تبیین هــا  اســت.  الحدیــث«  »فقــه  هــم  پنجــم  و 
کار مرحــوم عّامــۀ  کــه ایشــان و همکارانشــان دارنــد، بــه نوعــی تکمیــل 
الوافــی اســت.  و  العقــول  مــرآة  بعــد  و  األنــوار  بحــار  مجلســی و بیان هــای 
کــه مؤسســۀ دارالحدیــث در ایــن زمینــه برداشــته، روبــه جلو،جدیــد  گامــی 

و متناســب بــا زمــان اســت.
مؤسســۀ  و  ایشــان  حدیثــی  رویکــرد  و  مکتــب  در  کــه  ششــمی  نکتــۀ 
ــوای  ــه محت ــاختاردهی ب ــدی و س ــت، »طبقه بن ــر اس ــل ذک ــث قاب 37دارالحدی
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و  مهــم  بســیار  امــا  اســت؛  ســخت  چــه  گــر  ا کار  ایــن  اســت.  حدیــث« 
بحــار األنــوار عّامــۀ مجلســی بــه طبقه بنــدی آن  راهگشاســت! عظمــت 
کار مهمــی اســت و البتــه   ، کان آن. ایــن ســاختار اســت؛ یعنــی ســاختار 
پیش فرض هــای مهمــی می طلبــد و رفــت و برگشــت بــا متــن الزم دارد. ایــن 
خصوصیــت را مــا در دانشــنامۀ قــرآن و حدیــث و میــزان الحکمــة می بینیــم 
گــر  کــه فرآینــد تکاملــی هــم دارد و متوقــف نیســت. شــما ا و جالــب ایــن 
بســط  می بینیــد  بیاییــد،  موســوعه  بــه  بعــد  ببینیــد،  را  الحکمــة  میــزان 
گرفتــه اســت. ایــن نــگاِه منظومــه واِر  کــرده و نظــم بیشــتری بــه خــود  پیــدا 
کــه بحمــداهّلل در نــوع آثــار  کار بزرگــی اســت  محتوایــی و طبقه بنــدی شــده، 

دارالحدیــث رقــم خــورده اســت. 
کن نبــوده  کــه ســا آخریــن نکتــه  در مکتــب حدیثــی دارالحدیــث ایــن اســت 
کــرده و آثــار شایســته ای تولیــد  و مــوج و بازتــاب داشــته اســت؛ نیــرو تربیــت 
نمــوده اســت؛ پایان نامــه نوشــته شــده اســت و همچنیــن تربیت یافتــگان 

ــد.1 ــذار بوده ان آن جــا در حــوزه و دانشــگاه، تأثیرگ

.ک: ارج نامۀ آیة اهّلل محّمد محّمدی ری شهری، ج1، ص 290-283. 1. ر
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آیة اهّلل سید هاشم حسینی بوشهری1
در اوایــل دهــۀ پنجــاه )قبــل از پیــروزی انقــاب( جنــاب آیــة اهّلل ری شــهری در 
مــدارس علمیــۀ قــم، بحث هــای اعتقــادی داشــتند. مــوردی را کــه شــخصًا بــه 
یــاد دارم، مدرســۀ رســالت بــود کــه بنــده نیــز عــاوه بــر همــکاری در ادارۀ آن 

1. آیــة اهّلل ســّید هاشــم حســینی  بوشــهری )1335ش- (، فرزنــد ســّید محّمــد، متولــد بخــش ُبردخون 
گردان حضــرات آیــات: ســتوده، میــرزا محســن دوزدوزانــی،  در حوالــی بنــدر دّیــر اســتان و از شــا
گلپایگانــی، محّمــد فاضــل  لنکرانــی و میــرزا جــواد تبریــزی، میــرزا هاشــم  پایانــی، ســّید محّمدرضــا 
آملــی، مــکارم  شــیرازی، وحیــد خراســانی، حســن زاده  آملــی و یحیــی انصــاری  شــیرازی. وی پــس از 
کنــون  گــون علمــی و فرهنگــی، حضــور داشــته  و  ا گونا پیــروزی انقــاب اســامی، در فعالیت هــای 
رئیــس شــورای عالــی حوزه هــای علمیــه، رئیــس جامعــۀ مدرســین حــوزۀ علمیــۀ قــم و امــام جمعــۀ 

موقــت قــم اســت.
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مدرســه، بعضــی از درس هــای ادبیــات آن جــا را تدریــس می کــردم. بــا توجــه 
کــه در ایــن زمینــه  بــه روش آیــة اهّلل ری شــهری در تدریــس و نوآوری هایــی 

داشــتند، بحث هــای ایشــان، موجــب رضایــت طــّاب آن مدرســه بــود.
آیــة اهّلل ری شــهری اساســًا فــردی متعّبــد و اخاقــی اســت. ایشــان بــه خاطــر 
انــس بــا قــرآن و بــه خاطــر مأنــوس بــودن بــا روایــات اهــل بیــت؟مهع؟، تحــت 

گرفته انــد.  کلمــات و ســیرۀ اهــل بیــت قــرار  تأثیــر اخــاق قرآنــی و 
ــوری  ــی حض ــائل سیاس ــاب در مس ــروزی انق ــل از پی ــم قب ــه ه گرچ ــان  ایش
ک  کــه بــه زندانــی شــدن ایشــان توســط شــهربانی و ســاوا فعــال داشــته اند 
را  خطیــری  مســئولیت های  انقــاب،  پیــروزی  از  بعــد  هــم  و  انجامیــد، 
کــه ســهم بســیار مهمــی در حفــظ انقــاب و همراهــی  عهــده دار شــدند ـ 
بــا حضــرت امــام داشــتند ـ امــا در شــرایط مختلــف، از مباحــث علمــی و 
ــاز نمانده انــد و امــروز بــه عنــوان یــک چهــرۀ حدیثــی شــناخته  پژوهشــی ب
کــه از  آثــاری  کرده انــد و  کــه در ایــن زمینــه تأســیس  کــزی  می شــوند. مرا
کم نظیــر در میــان تشــّیع  کارهــای  ایشــان بــه چــاپ رســیده اســت، جــزو 

اســت.
کــه در انتخــاب افــراِد خوش فکــر  گی هــای ایشــان ایــن اســت  از دیگــر ویژ
کــرده  و همــکاران توانمنــد در عرصه هــای پژوهشــی، بســیار موفــق عمــل 
ــًا  ــده، واقع ــپرده ش ــان س ــه ایش ــه ب ک ــئولیت هایی  ــن در مس ــت. همچنی اس
خــوش درخشــیده اســت. غیــر از مســئولیت هایی کــه در روزهــا و ســال های 
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آســتان  تولیــت  و  رهبــری  بعثــۀ  مســئولیت  در  داشــتند،  انقــاب  اولیــۀ 
حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟، پایه گــذار خدمــات قابــل توّجهــی بــوده اســت. 
امــروز هــم عــاوه بــر اشــراف بــر کارهــای کّمــی و کیفــِی پژوهشــی، بــه تدریــس 
از  یکــی  هــم  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  در  و  دارنــد  اشــتغال  فقــه  خــارج 

. چهره هــای شــاخص محســوب می شــوند... 
قبــل از مســئولیت ایشــان، مدیریــت حــج بــه صــورت ســّنتی برگــزار می شــد. 
بــا  امــا  آن زمــان هــم قابــل تقدیــر اســت؛  بزرگــواران در  آن  اقــدام  گرچــه 
ــی در عرصــۀ حــج هســتیم. مــواردی  مســئولیت ایشــان، مــا شــاهد تحّوالت

: کــه بنــده در ایــن زمینــه بــه خاطــر دارم عبارت انــد از
ــا . 1 کننــد و حــج را ب ــران بتواننــد از آن اســتفاده  ــه زائ ک کتاب هایــی  تألیــف 

کامــل انجــام دهنــد؛ گاهــی  آ
ــر . 2 ــراد ب ــاب اف ــا و انتخ کاروان ه ــون  ــرای روحانی ــزی ب ــت و برنامه ری مدیری

ــران؛ ــر روی زائ ــزاری ب اســاس شایســتگی و تأثیرگ
کــه . 3 برنامه ریــزی در عرصــۀ بیــن المللــی در موســم حــج بــا اعــزام افــرادی 

تــوان ارتباط گیــری بــا زائــران ســایر کشــورها داشــته باشــند؛
ارتباط با بعثه های حج کشورهای اسامی و تبادل تجربیات؛. 4
تــاش هــر چــه بیشــتر بــرای برگــزاری حــج ابراهیمــی و توّجــه بــه مراســم . 5

برائــت و جلــوۀ معنــوی حــج؛
برنامه ریــزی بــرای نظــم و ســاماندهی حّجــاج ایرانــی و ایجــاد امکانــات . 6
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مناســب بــرای زائــران بــرای اســتفادۀ بهتــر ایشــان از فرصت هــای در 
ــه و در نهایــت، بهره منــدی بیشــتر از  کــن متبّرک اختیارشــان در آن اما

بــرکات حــج؛
و . 7 مکــه  در  ایرانــی  بین المللــی  قــرآن  قاریــان  بیشــتر  چــه  هــر  معرفــی 

، توّجــه زائــران  مدینــۀ منــّوره بــا اعــزام ایشــان بــه حــج. ایــن ابتــکار
کــه  دیگــر کشــورها را بــه همــراه داشــت و عمــًا پاســخی بــود بــه کســانی 
ــم  ــی ه گاه ــد و  ــرآن می کردن ــا ق ــی ب ــه بیگانگ ــم ب ــامی را مته ــران اس ای
، بــه  مــا را متهــم بــه تحریــف قــرآن می نمودنــد. آن ابتــکار و ایــن حضــور
تمــام ایــن اتهامــات پایــان بخشــید و باعــث ســربلندی و افتخــار ایــران 

اســامی و زائــران در میــان کشــورهای اســامی شــد.
انتصــاب ایشــان در ســال 1369 بــه مدیریــت آســتان حضــرت عبدالعظیــم 
حســنی؟ع؟، آغــاز تحــّول اساســی در عمــران و توســعۀ آن مجموعــۀ مهــم 
مذهبــی بــود. ایشــان بــا اســتفاده از مهندســان و صاحب نظــران خبــره، 
اقــدام بــه مطالعــه و طراحــی پروژه هــای مهــم بــا هــدف ایجــاد امکانــات 
مذهبــی، فرهنگــی و رفاهــی بــرای زائــران و همچنین ارتقای ســطح فرهنگی 
کــه در جــای خــود،  منطقــۀ پیرامــون حــرم حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟ کردنــد 

ارج نهــادن بــه مقــام شــامخ اهــل بیــت؟مهع؟ بــه حســاب می آیــد.
کــز مختلــف،  کــه ســاخته شــد، توســعۀ صحن هــا و ایجــاد مرا رواق هایــی 
همــه از ابتــکارات ایشــان اســت و امیدواریــم خداونــد متعــال بــه احســن 
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وجــه از ایشــان قبــول فرمایــد!... .
کــه نقــش حضــرت آقــای ری شــهری را  گفتــم  یــک زمــان در ســخنرانی خــود 
کــه عّامــه  بــه حــق بایــد چــون نقــش عّامــه مجلســی دانســت! همچنــان 
گماشــت، حضــرت  مجلســی بــا عــزم واال بــه احیــای امــر حدیــث هّمــت 
کمــر زد و حدیــث را در  آقــای ری شــهری هــم در ایــن زمــان دامــن هّمــت بــه 
کــز دانشــگاهی و در میــان مــردم و عاشــقان  ســطح حوزه هــای علمیــه و مرا

ــدان عصمــت و طهــارت؟مهع؟ نشــر و گســترش داد.1 خان

.ک: ارج نامۀ آیة اهّلل محّمد محّمدی ری شهری، ج1، 282-276. 1. ر
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آیة اهّلل سّید احمد خاتمی1
در مــورد شــخصیت علمــی حضــرت آقــای ری شــهری، مــن ایــن جملــه را 
می گویــم: در عصــر و زمانــۀ مــا کســی را نمی شناســم کــه ایــن قــدر در حدیــث 
کــرده باشــد! نمی دانــم ایــن تعبیــر از خــود مــن اســت یــا از کســی دیگــر  کار 
شــنیده ام کــه آیــة اهّلل ری شــهری، مجلســِی ایــن زمانــه اســت. انصافــًا ایشــان 
کــه در  در همــۀ عرصه هــا، خوش ســلیقه قلــم زده انــد. مــن معتقــد نیســتم 
کنیــم و بگوییــم هیــچ عیــب و  عرصــۀ تجلیــل و تکریــم، آدم هــا را تقدیــس 
ایــرادی ندارنــد. مــن ایــن را تجلیــل نمی دانــم؛ غلــو می دانــم. معتقــدم در 
کــه آیــة اهّلل  تجلیــل و تکریــم، واقعیت هــا را بگوییــم. واقعیــت ایــن اســت 
گرچــه  کــه وارد شــدند، باســلیقه وارد شــدند.  ری شــهری در عرصه هایــی 
کــه الزمــۀ  کســانی ســلیقۀ ایشــان را قبــول نداشــته باشــند  ممکــن اســت 

ــت... . ــت آزادی اس طبیع

1. آیــة اهّلل ســّید احمــد خاتمــی)1339ش- (، فرزنــد ســّید مهــدی، متولــد ســمنان و دانش آموختــه 
از محضــر حضــرات و آیاتــی چــون: محّمدتقــی ســتوده، ابوالقاســم خزعلــی، رســول موســوی تهرانــی، 
ســّید علــی محقــق دامــاد، محســن دوزدوزانــی، شــیخ جــواد تبریــزی، محّمــد فاضــل لنکرانــی، میــرزا 
هاشــم آملــی، ســّید موســی شــبیری زنجانــی، حســینعلی منتظــری، حســین نــوری همدانــی، ناصــر 
مــکارم شــیرازی، یحیــی انصــاری شــیرازی، حســن حســن زاده آملــی و عبــداهّلل جــوادی آملــی. ایشــان 
کنــون، اشــتغال  کــرد و از ســال 1374 تــا  از ســال 1364، تدریــس عمومــی را در حــوزۀ علمیــۀ قــم آغــاز 
کنــون، عضــو جامعــۀ مدّرســین حــوزۀ علمیــۀ قــم،  بــه تدریــس خــارج فقــه و اصــول دارد. وی هــم ا
نماینــدۀ مــردم کرمــان در مجلــس خبــرگان رهبــری و عضــو هیئــت رئیســۀ آن مجلــس، عضــو شــورای 
عالــی و شــورای سیاســت گذاری مجمــع جهانــی اهــل بیــت؟مهع؟ و امــام جمعــۀ موقــت تهــران اســت.
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کــه از نــگاه  گی هــا و خصوصیــات اخاقــی ایشــان، نکتــه ای  در مــورد ویژ
کار جمعــی«  کــه ایشــان »توانایــی  مــن، شایســتۀ تجلیــل اســت، ایــن اســت 
کتاب هــای ایشــان، برخاســته از همیــن تــوان اســت؛  را دارد. بســیاری از 
می نشــینند.  بحــث  بــه  آن هــا  بــا  و  می پرورنــد  را  علمــی  شــخصیت های 
کــه در رابطــه بــا دانش نامــۀ امــام مهــدی؟ع؟،  خودشــان بــه مــن فرمودنــد 
، دو ســه بــار  مباحثــه می کنیــم. بــه طــور مثــال در رابطــه بــا عائــم ظهــور
مطالــب زیــرو رو شــده تــا بــه ایــن صــورت در آمــده اســت. ایــن بــه نظــر مــن 
کنــد و مدیریــت جمعــی  کار جمعــی  کســی بتوانــد  کــه  یــک ارزش اســت 
داشــته باشــد. الحمــد هّلل آقــای ری شــهری ایــن مدیریــت را دارد و بخشــی 

از آن ناشــی از ســعۀ صــدر و تواضــع علمــی ایشــان اســت... .
نــه  اســت،  »والیت مــداری«  ری شــهری،  اهّلل  آیــة  اخاقــی  دوم  گــی  ویژ
کــه بــه امــام راحــل عظیــم  والیت شــعاری! ایشــان همــان عاقــه  و ارادتــی را 
الشــأن داشــتند، همــان عاقــه و ارادت را بــه مقــام معّظــم رهبــری دارنــد. 
والیــت  از  کــه  کســی  اســت.  والیــت  قرمزشــان،  خــط   ، دیگــر عبــارت  بــه 
کنــد، از چشــم ایشــان می افتــد. بــر همیــن اســاس، بنــده آیــة اهّلل  عبــور 
کلمــه دیــدم. ایشــان در ایــن  ری شــهری را فراجناحــِی بــه معنــای دقیــق 
کــه پــای والیــت اســت،  دســته بندی های موجــود قــرار نــدارد؛ امــا آن  جــا 
آیــة اهّلل  از »بصیــرت«  ایــن نشــان  بــا قاطعیــت می ایســتد و  بــا شــدت و 

. اســت...  ری شــهری 
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انقــاب  تاریــخ  بگویــم،  بایــد  ایشــان  مدیریتــی  گی هــای  ویژ مــورد  در 
نمی توانــد آیــة اهّلل ری شــهری را نبینــد. اّولیــن وزیــر اطاعــات ایــن نظــام 
کــه حضــور داشــتند، پرونده هــای مهمــی  بودنــد. در دســتگاه قضایــی هــم 
کودتــای نــوژه بــود. ایــن  کــه از مهمتریــن آن  هــا پرونــدۀ  کردنــد  را مدیریــت 
کــرد. در ایــن  پرونــده انصافــًا بــه دســت ایشــان و حکــم ایشــان فیصلــه پیــدا 
کــه در ایــن جــا بازگــو  کرده انــد  بــاره، خاطــره ای را خودشــان برایــم نقــل 
کردیــم و برخــی از  کمــه  کودتــا را محا می کنــم: ایشــان فرمودنــد مــا ســران 
گفتنــد حــاال  این هــا محکــوم بــه اعــدام شــدند. تعــدادی از این هــا بــه مــن 
کــه قــرار اســت مــا اعــدام بشــویم، اجــازه بدهیــد بــه جبهــه برویــم و بــا صــدام 
تــا فرزندانمــان پیــش مــردم ســرافکنده  بجنگیــم و بــه شــهادت برســیم 
کــردم و امــام فرمــود تحقیــق  نباشــند. می گفــت مــن رفتــم بــا امــام صحبــت 
کار را بکنیــد. فرمودنــد آن هــا  کار نیســت، همیــن  گــر حیلــه ای در  کنیــد، ا
را بــه جبهــه فرســتادیم و تعــدادی هــم بــه شــهادت رســیدند. اســم ایــن 
مدیریــت اســت! مدیریــت، فقــط ایــن نیســت کــه یــک قاضــی حکــم را صــادر 
کنــد و بگویــد اجــرا کنیــد. خــب، او جنایتــی کــرده، زن و بچــه اش چــه گناهــی 

ــا زن و بچــه اش ســرفراز باشــند.  ــد شــهید شــود ت دارنــد؟! بگذاری
گی هــای مدیــر  ایشــان را در مدیریــت بعثــه هــم، مدیــر موفقــی دیــدم. ویژ
گونــه ای مدیریــت  موفــق، ســامان دهی طبیعــی اســت. ایشــان در بعثــه بــه 
ــان  ــد از ایش ــد. بع ــری باش ــم رهب ــام معظ ــدۀ مق ــأن نماین ــه در ش ک ــرد  می ک
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ــا معرفــی جنــاب  ــه جنــاب آقــای قاضی عســکر تعییــن شــد، او هــم ب ک هــم 
آیــة اهّلل ری شــهری و دســت پروردۀ خودشــان بــود. 

کارهــای بزرگــی  در تولیــت حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟ هــم بنــده می بینــم 
کارهــای بــزرگ، نشــان از مدیریــت موفــق اســت.  گرفتــه اســت. ایــن  صــورت 
کســی  کیــد می کنــم، امــای نانوشــته غلــط نــدارد، ولــی  بــاز همین جــا تأ
کــه بخواهــد امــا بنویســد، ممکــن اســت غلــط هــم داشــته باشــد. مــن از 

جایــگاه یــک ناظــر می بینــم و از خدمــات ایشــان تجلیــل می کنــم... .
کنــم، جنــاب آیــة اهّلل ری شــهری در جهــت  گــر خاصــه بخواهــم عــرض  ا
تجلیــل  برجســتۀ  چهــرۀ  یــک  حدیــث،  عرصــۀ  در  خصــوص  بــه  علمــی، 
کردنــی اســت، و در جهــت اجرایــی و مدیریتــی هــم، بنــده بــه ســهم خــودم 
ایشــان را مدیــر موفقــی می دانــم. مدیریــت دانشــگاه و پژوهشــگاه قــرآن و 

حدیــث از جلوه هــای برجســتۀ مدیریتــی ایشــان اســت.1

.ک: ارج نامۀ آیة اهّلل محّمد محّمدی ری شهری، ج1، ص 306-300. 1. ر
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آیة اهّلل سّید محّمد سعیدی1
ــۀ  ــه وظیف ــه آنچ ــل ب ــد و عام ــی متعّب ــک روحان ــهری، ی ــای ری ش ــاب آق جن
، قاطــع در آنچــه تشــخیص می دهــد  خــود می بینــد، منّظــم، دارای پشــتکار

و متوّســل و متمّســک قولــی، عملــی و نوشــتاری بــه اهــل بیتانــد.
ــم  ــدا و ه ــم ناپی ــد، ه ــر دارن گ ــا ا ــد و ی ــاری ندارن ــا آث ــخصیت ها ی ــی از ش برخ
 ناشــناخته اســت؛ امــا حضــرت آقــای ری شــهری بحمــد اهّلل آثــار پــر ارزش و 
کــه جنــاب ایشــان آن هــا  فراوانــی در حوزه هــا و رشــته های مختلــف دارنــد 
کــرده  ــر اســاس نیــاز و ضــرورت زمــان و مــکان بــه وجــود آورده و عرضــه  را ب

اســت... .
گرچــه تحصیــات تخّصصــی، رســمی و کاســیک  جنــاب آقــای ری شــهری 
در بــارۀ مدیریــت نداشــته اند، ولــی ایشــان نکتــۀ اصلــی و در واقــع قــدم اّول 
کــه شــخص  مدیریــت را بــه خوبــی و بــا موفقیــت برداشــته اســت و آن ایــن 
کنــد. آیــة اهّلل ری شــهری در  ، ابتــدا بایــد بتوانــد خــودش را مدیریــت  مدیــر

1. آیــة اهّلل ســّید محّمــد ســعیدی)1330ش- (، فرزنــد عالــم مجاهــد، آیــة اهّلل شــهید محّمدرضــا 
ســعیدی، متولــد قــم و  دانش آموختــۀ حــوزۀ علمیــۀ مشــهد و قــم نــزد حضــرات آقایــان: حّجــت 
تهرانــی،  رســول  ســتوده،  محّمدتقــی  فلســفی،  علــی  میــرزا  محامــی،  طبســی،  واعــظ  هاشــمی، 
اعتمــادی، محّمــد فاضــل لنکرانــی، حســین مظاهــری، میــرزا علــی مشــکینی، یحیــی انصــاری، حســن 
حســن زاده آملــی، میــرزا جــواد تبریــزی، حســینعلی منتظــری، وحیــد خراســانی و میــرزا هاشــم 
کنــون یکــی از اســاتید درس خــارج فقــه و اصــول حــوزۀ علمیــۀ قــم بــه شــمار مــی رود،  کــه ا آملــی. او 
نمایندگــی ولــی فقیــه در اســتان قــم، امامــت جمعــۀ قــم و تولیــت حــرم حضــرت معصومــه؟اهع؟ را نیــز 

عهــده دار اســت.
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کــه همچــون شــهید بهشــتی،  زمــان مــا بحمــد اهّلل از معــدود کســانی اســت 
در مدیریــت خــود، خــوش درخشــیده اســت! 

بــه نظــر بنــده، ایــن نــوع مدیریــت، ســنگ بنــای همــۀ مدیریت هــای دیگــر 
کنتــرل  کــه بــر خــود و رفتــار و اخــاق و شــخصیتش، نظــارت،  اســت. کســی 
کســی  کنــد، و  و مدیریــت نداشــته باشــد، نمی توانــد دیگــران را مدیریــت 
گاهــی«، »بصیــرت«، »اراده ای  کــه دارای »آ کنــد  می توانــد خــود را مدیریــت 
قــوی«، »مقــاوم در برابــر ســختی ها و مشــکات و موانــع«، »مســلط بــر نفس 
کــه بــا وسوســه های مــدام و فــراوان خــود، نمی گذارنــد انســان   و شــیاطینی 
بــا  این هــا  البتــه همــۀ  باشــد.  بپــردازد«  بلنــد خودمدیریتــی  بــه وظیفــۀ 
»تــوّکل«، »اســتعانت از خــدا«، »توّســل بــه ذوات مقدســۀ اهــل بیــت؟مهع؟« 

و »خدمــت بــه اولیــای الهــی« میّســر و همــوار می شــود... .
بنــده بــا احتــرام بــه همــۀ بزرگانــی کــه در حــوزۀ نمایندگــی ولــی فقیــه در حــج 
کرده انــد، بــه اجمــال عــرض می کنــم  کنــون خدمــت  و زیــارت از ابتــدا تــا 
کــه از زمــان تأســیس جمهــوری اســامی ایــران و اعــزام زائــران بــه بیــت اهّلل 
، هیــچ دورانــی بــه درخشــندگی، صابــت، ســامت،  الحــرام تــا حــال حاضــر
عــّزت، نظــم، آرامــش و مدیریــت خــوب و مثــال زدنــی دورۀ مدیریــت آیــة اهّلل 

ری شــهری نبــوده اســت... .1

.ک: ارج نامۀ آیة اهّلل محّمد محّمدی ری شهری، ج1، ص 312-307. 1. ر
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آیة اهّلل مرتضی مقتدایی1
حضــرت آیــة اهّلل محّمــدی ری شــهری از علمــا و فضــای بنــام و متدیــن 
افتخارآمیــز  و  درخشــان  و  حســنه  ســوابق  دارای  و  انقابــی،  و  متعهــد  و 
هســتند. حقیــر از ســال های پیــش از پیــروزی انقــاب و تشــکیل نظــام 
مقــّدس جمهــوری اســامی، ایشــان را می شــناخنم و بــا ایشــان رفت وآمــد 
داشــتم. یکــی از عــادات حســنۀ ایشــان، تقّیــد بــه نمــاز اّول وقــت اســت. 
خدمتشــان  در  کــه  مختلــف  زمان هــای  در  و  متعــّدد  مواقــع  در  بنــده 
گــر در  کار می کشــید. حتــی ا ، دســت از  کــه موقــع نمــاز بــوده ام، می دیــدم 
جلســه بــود، جلســه را تمــام می کــرد یــا موقتــًا تعطیــل و بعــد از نمــاز ادامــه 
مــی داد. همیــن عــادت، یکــی از عنایــات الهــی بــه ایشــان بــود و موجــب 

توفیقــات دیگــری از طــرف پــروردگار متعــال بــه ایشــان شــد.
خدمــت  در  هســتند.  حــوزوی  ممتــاز  تحصیلــی  ســوابق  دارای  ایشــان 
گرفتــه و  فــرا  بزرگــوار تقلیــد، درس  بنــام حــوزه و علمــا و مراجــع  اســاتید 

و  اصفهــان  متولــد  محّمــد،  میــرزا  اهّلل  آیــة  فرزنــد   ،) مقتدایــی)1314ش-  مرتضــی  اهّلل  آیــة   .1
دانش آموختــۀ حــوزۀ علمیــۀ اصفهــان و قــم.  ایشــان پــس از پیــروزی انقــاب اســامی، ســمت های 
مختلفــی چــون: قضــاوت در دادگاه هــای انقــاب اســامی، عضویــت و ســخنگویی شــورای عالــی 
قضایــی، نمایندگــی مــردم اســتان اصفهــان در دوره هــای دوم و ســوم مجلــس خبــرگان رهبــری، 
عضــو یــت در جامعــۀ مدرســین حــوزۀ علمیــۀ قــم، عضویــت در شــورای عالــی حوزه هــای علمیــه و 
کار علمــی و تدریــس  کنــار آن همــواره بــه  مدیریــت حوزه هــای علمیــۀ سراســر کشــور را داشــته و در 

کرســی تدریــس خــارج فقــه دارد.  ، مشــغول بــوده و در حــال حاضــر
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بحمــد اهّلل بــه درجــۀ رفیــع اجتهــاد رســیده و یکــی از مجتهدیــن فّعــال و 
خدمتگــزار در مناصــب متعــّدد هســتند.

ایشــان یکــی از عاقه منــدان بــه حضــرت امــام - رضــوان اهّلل تعالــی علیــه - و 
یکــی از مبــارزان جــّدی در خدمــت حضــرت امــام، پیــش از پیــروزی انقــاب 
بودنــد. بعــد از انقــاب هــم، از معتقــدان بــه والیــت فقیــه و از عاقه منــدان 
از  اطاعــت  و  هســتند  ایشــان  حامیــان  از  و  رهبــری  معّظــم  مقــام  بــه 
دســتورات معّظــم لــه را در عمــل الزم می داننــد. در مقابــل، حضــرت امــام و 

مقــام معّظــم رهبــری هــم بــه ایشــان اعتمــاد داشــتند.
تشــکیل  و  اســامی  انقــاب  پیــروزی  از  پــس  ری شــهری،  آقــای  جنــاب 
جمهــوری اســامی از طــرف شــورای عالــی قضایــی وقــت، بــه همــکاری در 
دســتگاه قضایــی دعــوت شــدند... . ایشــان در مناصــب متعــّدد دیگــری 
آســتان  تولیــت  نیــز  و  اطاعــات  وزارت  قبیــل:  از  شــدند؛  منصــوب  هــم 
مقــّدس حضــرت عبدالعظیــم حســنی؟ع؟ در شــهر ری. ایشــان در همــۀ 
کــه مــورد رضایــت  کردنــد  ایــن مناصــب بــه حــق و عدالــت انجــام وظیفــه 
اربــاب رجــوع و مســئولین وقــت بــود و اقدامــات ایشــان موجــب پیشــرفت 

کار بــود.1

.ک: ارج نامۀ آیة اهّلل محّمد محّمدی ری شهری، ج1، 568-567. 1 . ر
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آیة اهّلل محّمدحسن اختری1
ــة اهّلل ری شــهری، داشــتن یــک برنامــۀ خــاص  یکــی از عوامــل وارســتگی آی
برخــی  بــا  ری،  شــهر  در  ایشــان  بــود.  عرفانــی  شــاید  و  عبــادی  منّظــم  و 
گردان و دســت پروردگان مرحــوم شــیخ رجبعلــی خیــاط، انــس و مــراوده  شــا
ــان  ــزکاری در ایش ــی و پرهی ــار تقوای ــک حص ــدا، ی ــان ابت ــذا از هم ــت. ل داش
بــه وجــود آمــده بــود. در ارتباط هــا، نشســت و برخاســت ها، حــرف زدن هــا 
کار  و بیــان دیدگاه هــا، ایشــان همیشــه مواظــب بــود و بیشــتر در فکــر و 

ــود. خــودش ب
کــه، ایشــان حافــظ قــرآن اســت و ایــن برنامــه را از همــان  دومیــن نکتــه ایــن 
اوایــل طلبگــی، دنبالــش بــود. یــادم هســت مــن و آقــای دکتــر روحانــی هــم 
کردیــم و دو ســه جــزء را هــم حفــظ شــدیم،  مدتــی بــرای حفــظ قــرآن تــاش 
ــرد و مــن  ک کار را  ــه ادامــه بدهیــم؛ امــا ایشــان ایــن  ک ــی متأســفانه نشــد  ول
معتقــدم، بســیاری از توفیقــات  ایشــان، مرهــون همیــن حفــظ قــرآن اســت. 

محّمدآبــاد  متولــد  محّمدحســین،  شــیخ  فرزنــد   ،) اختــری)1324ش-  محّمدحســن  اهّلل  آیــة   .1
گیــری دروس ســطح  گرمســار و دانش آموختــۀ حــوزۀ علمیــۀ نجــف و قــم. وی در نجــف، ضمــن فرا
عالــی حــوزه، رســمًا بــه نهضــت امــام خمینــی پیوســت و فعالیت هایــی در ایــن مســیر بــه انجــام 
ــی  ــت پارلمان ــمنان، معاون ــۀ س ــت جمع ــیما، امام ــدا و س ــازمان ص ــی س ــو عرب ــت رادی ــاند. مدیری رس
وزرات جهــاد ســازندگی، ســفیری ایــران در ســوریه بــه مــدت چهــارده ســال، معاونــت بین المللــی 
دفتــر مقــام معّظــم رهبــری، دبیرکلــی مجمــع جهانــی اهــل بیــت؟مهع؟، ریاســت شــورای عالــی مجمــع 
جهانــی اهــل بیــت؟مهع؟و ریاســت کمیتــۀ حمایــت از انقــاب اســامی مــردم فلســطین، از مهمتریــن 

ســمت های ایشــان پــس از پیــروزی انقــاب اســامی اســت.
52



ن 
ـــرا

ـــــــ
ـــــــ

ــگـ
دی

اه 
ـــــــ

گــــــ
 نــــ

از

کــه بایــد هــر طلبــه  ای از همــان ابتــدا  کارهایــی  لــذا بــه نظــر مــن یکــی از 
کنــد، حفــظ قــرآن اســت. دنبالــش باشــد و بــرای آن برنامه ریــزی 

کــی، تقــوا، اهــل نمــاز شــب بــودن، اهــل هــر  گی هــای ایشــان، پا از دیگــر ویژ
ــر احتیاطــات شــرعی  ــر المؤمنیــن؟ع؟ و مواظبــت ب ــه حــرم امی روز رفتــن ب
و غیــره بــود. از همــان دورۀ جوانــی، ایشــان متدّیــن و پای بنــد بــه مســائل 
کت، پرهیــزکار و  دینــی و عبــادی بــود و ســلوکی اخاقــی داشــت. فــردی ســا

مقّیــد بــه آداب و رســوم طلبگــی و متخّلــق بــه اخــاِق خــوب بــود... .
تشــخیصی  و  نتیجــه   بــه  گــر  ا کــه  بــود  ایــن  ایشــان  گی هــای  ویژ دیگــر  از 
می رســید، روی آن محکــم می ایســتاد و قاطــع بــود و بــه اصطــاح َتَذبــُذب 
نداشــت. ایشــان در همراهــی بــا امــام خمینــی و بعــد، مســائل حّســاس 
انقــاب، و در ادامــه، حمایــت از مقــام معّظــم رهبــری، ثابــت قــدم بــود. 
چــون ایشــان مقّیــد بــه مســائل شــرعی و اخاقــی اســت، می بایســت در 
کــه  کنــد. لــذا قضایایــی  ایــن جاهــا بــه نتیجــۀ قطعــی برســد تــا بتوانــد اقــدام 
کامــًا برایشــان روشــن بــود. الحمــد هّلل توطئه هــای بزرگــی  ایشــان وارد شــد، 
توســط ایشــان، از نظــام جمهــوری اســامی خنثــی شــد. بعــد، ایشــان در 
کــه در مســائل اجتماعــی، سیاســی و حکومتــی، خیلــی قاطعانــه  عیــن ایــن 
و مطمئــن و بــا جرئــت می ایســتاد، مســائل ســلوکی و اخاقــی خــود را هــم 

ــد. ــل نش ــا غاف ــن جنبه ه ــت از ای ــچ وق ــت و هی داش
کنــار مقــام معّظــم رهبــری ایســتاد و  از همــان ابتــدا بــا تمــام وجــود، در 
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گروه هــای  از معّظــم لــه حمایــت نمــود و در ایــن بــاره، مقابــل فتنه هــا و 
کــرد. لــذا آقــا هــم بــه ایشــان عنایــت داشــتند و پــس  مخالــف، موضع گیــری 
از ســپری شــدن دورۀ وزارت ایشــان، ابتــدا وی را بــه تولیــت آســتان حضــرت 
خودشــان  نماینــدۀ  و  امیرالحــاج  عنــوان  بــه  ســپس  و  عبدالعظیــم؟ع؟ 
، سیاســت گذاری ها  کردنــد و بــه مــرور در امــور حــج انتخــاب و منصــوب 
بــه  را  بــا دولــت عربســتان  ارتباطــات  و تصمیم گیری هــای نهایــی حــج و 
ایشــان ســپردند. ایشــان هــم الحــق واالنصــاف، قــوی برخــورد می کــرد و در 
ــکار  ــن آش ــرای م ــه ب ک ــی  ــا آن  جای ــود و ت ــن ب ــی روش ــی، خیل ــائل سیاس مس
ــذا  ــات مقــام معّظــم رهبــری را خیلــی خــوب اعمــال می نمــود. ل بــود، منوّی
بــه نظــر مــن، قوی تریــن دورۀ مدیریــت حــج، مربــوط بــه دورۀ ایشــان بــود! 
گرفــت؛ هــم از نظــر اداره و هــم  در دورۀ ایشــان، حــج، ســر و ســامان خوبــی 
ــران و رســالت فرهنگــی و پیام رســانی حــج، و هــم در  از نظــر پذیرایــی  از زائ

علمــی.1 زمینه هــای 

.ک: ارج نامۀ آیة اهّلل محّمد محّمدی ری شهری، ج1، ص 328-321. 1. ر
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آیة اهّلل محمود عبدالل
بــه نظــر مــن، چنــد نکتــه در توفیقــات جنــاب آقــای ری شــهری، مؤّثــر بــود: 
کارش جّدیــت داشــت. بــا یــک ارادۀ قــوی  یکــی ایــن  کــه ایشــان واقعــًا در 
کــه در  کارهــا را دنبــال می کــرد و ایــن واقعــًا بــرای حوزویــان و روحانیونــی 
بــه  نظــام  باألخــره  اســت.  الگــو  یــک  می کننــد،  پیــدا  مســئولیتی  نظــام، 
مدیــران شایســته نیــاز دارد و از آن طــرف، حــوزه، مــادر نظــام اســت؛اما 
نبایــد  اجرایــی،  مســئولیت های  پذیــرش  کــه  اســت  ایــن  مهــم  نکتــه 
روحانیــون را بــه طــور کلــی از کارهــای علمــی و فرهنگــی  شــان منفصــل کنــد. 
ــا ایشــان در دادگاه ارتــش همــکاری  کــه ب کوتاهــی  خــب، مــن در آن مــدت 
کارهــای دادگاه بــود و عصرهــا،  می کــردم، ایشــان قبــل از ظهرهــا، پی گیــر 
کــه در خــود دادگاه، ایشــان بــا  کار حدیثــی اش را انجــام مــی داد؛ بــا ایــن 
پرونده هــای مختلــف و اغلــب پیچیــده ســروکار داشــت و بــه نظــر می رســید 

کافــی باشــد!... . کاری ایشــان  کــردن وقــت  کار بــرای پــر  کــه همیــن یــک 
بیــن  ایشــان همــکاری می کــردم، خــب، مــدام  بــا  کــه  زمــان  مــن همــان 

1. آیــة   اهّلل محمــود عبدالّلهــی )1326ش- (، متولــد اصفهــان و از دوســتان صمیمــی و خانوادگــی 
ع دادگاه انقــاب اهــواز  کــم شــر مرحــوم آیــة اهّلل ری شــهری. وی در ســال های 1358 تــا 1360، حا
ع دادگاه عالــی قــم بــود. او همچنیــن در شــورای سیاســت گذاری صــدا و  کــم شــر بــود و مدتــی نیــز حا
ســیما، شــورای مشــورتی فقهــی شــورای نگهبــان و شــورای عالــی حــوزۀ علمیــۀ قــم عضویــت داشــته  و 
کنــون نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس خبــرگان رهبــری و عضــو جامعــه مدّرســین حــوزۀ علمیــۀ  ا

قــم اســت. 
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کــه رســید، قــرار شــد مــن بــا  قــم و تهــران در رفت وآمــد بــودم. تابســتان 
تــا مشــکات  بشــویم  کن  ایشــان ســا منــزل  خانــواده ام، چنــد ماهــی در 
رفت وآمــدم برطــرف شــود. آن زمــان، یکــی از خانه هــای ســازمانی ارتــش 
کــه در  کــه رفتیــم، یکــی از اتاق های شــان را -  در اختیــار ایشــان بــود. مــا 
کتاب خانــۀ ایشــان بــود - در اختیــار مــا گذاشــتند. مــن در آن جــا، تــا  کنــار 
ــای  ــم. اّواًل در روزه ــرار می گرفت ــان ق ــای ایش ــان فعالیت ه ــدودی در جری ح
از  غیــر  ایــن  و  می کردنــد  کار  کتاب خانــه  آن  در  ســاعت   8  -  7 تعطیــل، 
حضــور ایشــان در دادگاه بــود، و ثانیــًا بــا همــۀ ایــن مشــغله ها، مناجــات و 

تهّجدهــای شــبانۀ ایشــان برقــرار بــود. 
نکتــۀ دوم، اســتفادۀ ایشــان از فرصت هــا اســت. ایشــان نســبت بــه وقــت، 
خیلــی بخیــل بــود و اآلن هــم اســت! حتــی دیــد و بازدیدهــای ایشــان، نظــم 
و نســق خــاص خــودش را دارد... . دیــدار ایشــان بــا مراجــع و بــزرگان دیگــر 
هــم، بــه نوعــی مربــوط بــه همیــن اســتفادۀ ایشــان از وقت هــا و فرصت هــا 
کــردم، ایشــان از همــان اّول  کــه قبــًا اشــاره  می شــود. خــب، همان طــور 
طلبگــی، یــک ذوق عرفانــی و معنــوی ای داشــت و بــه نظــرم، همیــن گرایــش 
کــه آقــای بهجــت بــه ایشــان وقــت مــی داد و مســائل مربــوط  باعــث می شــد 
کــه ایشــان در شــرح حــال  کتــاب زمــزم عرفــان  بــه حــج، بهانــه بــود. آن 
مرحــوم آقــای بهجــت نوشــتند، محصــول همیــن دیدارهــا و مکاتبــات بــود. 
و این هــا بــرای هــر کســی میّســر نبــود. آیــة اهّلل بهجــت بایــد اســتعداد خاصی 
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از طــرف احســاس می کردنــد، بعــد وقــت می دادنــد و مصاحبــت می کردنــد. 
البتــه ایشــان بــه دیــدن ســایر مراجــع هــم می رفتنــد، ولــی نــه در ایــن حــد.

انـس  اسـت،  دوم  نکتـۀ  بـر  شـاهدی  و  کنـم  اشـاره  بایـد  کـه  سـومی  نکتـۀ 
ایشـان  اسـت!  مهـم  خیلـی  خـودش،  جـای  در  کـه  اسـت  قـرآن  بـا  ایشـان 
کـه  قبـل از انقـاب و از اوایـل ازدواجشـان، قـرآن را حفـظ می کـرد. این طـور 
آقـای مشـکینی هـم تشویقشـان می کردنـد. خودشـان  می گفتنـد، مرحـوم 
کـه در وزارت اطاعـات بـودم، 25 جـزء را حفـظ بـودم و  می گفتنـد، زمانـی 
بقیـه را در همیـن رفت وآمدهـا و در داخـل ماشـین حفظ کردم. بعد تازه در 
کنـار ایـن، بایـد حفظیاتشـان را هـم تثبیت می کردند. لـذا می گفتند: من دو 
سـه سـال، روزی دو جـزء قـرآن بـرای تثبیـت می خوانـدم. خـب، ایـن بـرای 
کسـی که وزیر اسـت، بعد هم ریاسـت دارالحدیث و دانشـکدۀ علوم حدیث 
کار بزرگی اسـت! این ها همه مرهون توفیق  در تهران و غیره را دارد، خیلی 
الهـی اسـت و بایـد ایـن توفیـق باشـد کـه زمینـۀ تکامـل و رشـد فراهـم شـود.

، رابطــه و علقــۀ متقابــل آیــة اهّلل مشــکینی بــا ایشــان اســت.  نکتــۀ دیگــر
مرحــوم آقــای مشــکینی از همــان اّول، خیلــی بــه ایشــان عاقــه داشــت! 

کار دارالحدیــث و میــزان الحکمــة هــم، ایشــان بــود. مشــّوق ایشــان در 
، والیت مــداری آقــای ری شــهری و ارادتشــان بــه پیامبــر و اهــل  نکتــۀ دیگــر
خانوادگــی  رفت وآمــد  ایشــان  بــا  مــا  کــه  اّول  همــان  از  اســت.  بیــت؟مهع؟ 
کــه خودشــان  داشــتیم، وقتــی مجالســی برگــزار می کردنــد، عنایــت داشــتند 
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ــه ایشــان از مــا  ک ــادم هســت، بعضــی شــب های جمعــه  روضــه بخواننــد. ی
و بعضــی رفقــای دیگــر دعــوت می کردنــد، دعــای کمیــل خوانــده می شــد 
کــه مقتــل بخواننــد. اآلن هــم بخشــی از  و خــود ایشــان عنایــت داشــتند 
منزلشــان را حســینیه کرده انــد و همــان اظهــار ارادت ها و برنامه هــا را دارند.
خــاص،  معنــای  بــه  ایشــان  هــم،  والیــت  و  رهبــری  انقــاب،  مســائل  در 
همیشــه جــزو مدافعــان بودنــد و نســبت بــه حریــم ولی فقیــه و رهبــری، 
حّســاس بودنــد. متقابــًا، هــم امــام و هــم مقــام معّظــم رهبــری، هــر دو 

ویــژه ای داشــتند.1 عنایــت  ایشــان  بــه  ، همــواره  بزرگــوار

.ک: ارج نامۀ آیة اهّلل محّمد محّمدی ری شهری، ج1، ص 343-329. 1. ر
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آیة اهّلل نجم الدین مرّوجی طبسی1
کــه مهم تریــن  شــاخصه هایی در ایشــان ]آیــة اهّلل ری شــهری[ متمایــز اســت 
آن هــا بــه نظــر مــن، »پــرکاری«، »چهــرۀ فرهنگــی بــودن«، »اهّمیــت دادن 
بــه تألیــف و نــوآوری در آن« و »اهتمــام بــه احیــای تــراث شــیعی« اســت...  
همیــن  مثــل  ری شــهری  نوشــته اند،  آقــای  جنــاب  کــه  هــم  کتاب هایــی 
موســوعۀ امــام حســین؟ع؟، موســوعۀ امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و موســوعۀ امــام 
مهــدی؟ع؟، میــزان الحکمــة، موســوعۀ طبــی و دیگــر موســوعه ها، معمــواًل 

کاری ارزشــمند اســت!... . کــدام، در جــای خــودش  هــر 
کتــاب کافــی  یــک ُبعــد دیگــر ایشــان، »احیــای تــراث« اســت و نمونــۀ آن 
کردنــد! بعــد  ــه روز و زیبــا منتشــر  ، ب ــا تحقیــق و تخریــج مصــادر کــه ب اســت 
کــه تــا حــاال نشــده بــود... . کاری  کردنــد؛  هــم شــروح کافــی را جمــع و چــاپ 
ری شــهری، انصافــًا یکــی از دوره هــای عــّزت  آیــة اهّلل  دوران امیرالحاّجــی 
بعثــۀ مقــام معّظــم رهبــری بــود! ارتباطــات ایشــان بــا مقامــات ســعودی و 

1. آیــة اهّلل نجــم الدیــن مرّوجــی طبســی)1334ش- (، فرزنــد آیــة اهّلل شــیخ محّمدرضــا طبســی، 
ــتهاردی،  ــاه اش ــیخ علی پن ــی، ش ــدّرس افغان ــان: م ــرات آقای گردان حض ــا ــرف و از ش ــف اش ــد نج متول
انصــاری شــیرازی، ســّید  فاضــل هرنــدی، ســّید علــی محّقــق دامــاد، حرم پناهــی، شــیخ یحیــی 
نــوری همدانــی، فاضــل لنکرانــی، میــرزا  گلپایگانــی، شــیخ جعفــر ســبحانی، حســین  محّمدرضــا 
، یکــی از اســاتید  کوکبــی و جــوادی آملــی. ایشــان در حــال حاضــر جــواد تبریــزی، وحیــد خراســانی، 
کام و حدیــث اســت و عــاوه بــر تدریــس در برخــی  برجســتۀ حــوزۀ علمیــۀ قــم در فقــه، اصــول، 
کــز تخّصصــی حــوزه، در برخــی دانشــگاهای کشــور و برخــی حوزه هــای علمیــۀ خــارج از کشــور  مرا

کرســی تدریــس دارد. نیــز 
59



ی
غ ر

ـرو
فــــ

ــر 
ۀ پــ

ــار
ـــتـ

ســ

گاهــی در ســطوح  گاهــی در ســطوح بــاال و   ، نیــز بــا بعثــۀ کشــورهای دیگــر
کشــورها بــا جمهــوری اســامی ایــران تأثیــر  ، همــه بــر روابــط آن  پایین تــر
گاهــی ســبب دعوت هــای  می گذاشــت و نگاهشــان را عــوض می کــرد. حتــی 
ــّلط  ــد و مس ــت می کردن ــه حرک ــهری، عاقان ــای ری ش ــد... . آق ــدی می ش بع

ــر نظــر داشــتند.1 ــا را زی ــد و قضای ــر اوضــاع بودن ب

گلپایگانی2 حجة االسالم والمسلمین محّمد محّمدی 
بنــده و آیــة اهّلل ری شــهری از حــدود شــصت ســال قبــل، دروس طلبگــی 
کنــار  کردیــم و تحصیــات خــود را در  را در مدرســه علــوی قــم باهــم آغــاز 
کــه حتــی  کم ســّنی بــود  هــم پیــش می بردیــم. آن زمــان ایشــان نوجــوان 
تعّبــد  اهــل  به شــّدت  زمــان  همــان  از  اّمــا  نداشــت؛  چهــره  در  محاســن 
گی هــای  و ذکــر و دعــا و مقّیــد بــه توّســل و مناجــات بــود. وی دارای ویژ

کــه بــه اختصــار چنــد نمونــه را ذکــر می کنــم: برجســته ای بــود 

.ک: ارج نامۀ آیة اهّلل محّمد محّمدی ری شهری، ج1، ص 320-313. 1. ر
گلپایگانــی)1322ش- (، فرزنــد  2. حجــة االســام و المســلمین غامحســین )محّمــد( محّمــدی 
گلپایــگان. وی پــس از پیــروزی انقــاب اســامی، ابتــدا  حجــة االســام شــیخ ابوالقاســم، و متولــد 
ــود و  ــان ب ــامی در اصفه ــوری اس ــش جمه ــی ارت ــگاه هوای ــه در پای ــاورت ولی فقی ــر مش ــئول دفت مس
در فاصلــۀ ســال های 1360 تــا 1368 بــه عنــوان مشــاور دفتــر امــام خمینــی در نیــروی هوایــی ارتــش 
فعالیــت کــرد. ایشــان از ســال 1368 تــا کنــون، مســئولیت دفتــر مقــام معّظــم رهبــری را بر عهــده دارد.
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1. برخورداری از صفت ممتاز تقوا
بــه  همــواره   ، امــروز تــا  تحصیــل  دوران  از  ایشــان  کــه  می دهــم  شــهادت 
رعایــت حریــم محــارم الهــی اهتمــام جــّدی داشــته و خــدا را ناظــر بــر اعمــال 
ع مقــّدس  کــردار خــود دیــده اســت؛ بــه دّقــت بــه فرایــض و مندوبــات شــر و 

اســام پای بنــد بــوده و از مناهــی و معاصــی، دوری نمــوده اســت. 
کامل در امر تحصیل 2. جّدیت وافر و اهتمام 

کثر اوقات عمر و پرهیز از بطالت  گی های بارز ایشان، استفاده از حدا از ویژ
و بیهودگـی اسـت. در سـایۀ همیـن جّدیـت و کوشـش، مراحـل تحصیلـی و 
مـدارج علمـی را بـه  خوبـی طـی کـرد و بـه کماالت ارزشـمندی دسـت یافت.

3. اهداف بزرگ
جنــاب آقــای ری رشــهری، در زندگــی خــود، اهــداف متعالــی و قله هــای بلنــدی را 
در نظــر داشــت و بــه مقاصــد کوچــک و کــم ارزش بهــا نمــی داد. قله هــا را می دیــد، 
بــه دامنه هــا بســنده نمی کــرد و مانعــی او را از حرکــت بازنمی داشــت. وقتــی 
تصمیــم بــه حفــظ قــرآن کریــم گرفــت، بــا وجــود همــۀ اشــتغاالت، از فرصت هــای 

انــدک، بهــره جســت و بــه ایــن هــدف دســت یافــت... .
4. نشر معارف اهل بیت ؟مهع؟

جنـاب آقـای ری شـهری، بـر اسـاس همـان روحیـۀ بلندنظـری، بـا وجـود اقامـت 
نسـبتًا کوتاه مـّدت در نجـف، از خرمـن بـرکات آن روضـۀ مقّدسـه و حـوزۀ علمیـه، 
خوشه ها چید و با دستی پر به ایران بازگشت. سپس از آن جا که ایشان به پیامبر 
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کـرم؟ص؟ و خانـدان مطّهرشـان بـا همۀ وجود عشـق می ورزیـد و همـواره، چه در  ا
خلـوت و چـه در جلـوت، بـه آن ذوات مقّدسـه متوّسـل بـود )به طوری کـه زیارت 
جامعـۀ کبیـرۀ روزانـه از ایشـان تـرک نمی شـد(، در راه نشـر معـارف اهل بیت؟مهع؟ 
تـاش بسـیار کـرد و توفیقـات زیـادی بـه دسـت آورد. ایشـان در ایـن زمینـه، ده ها 
کتاب و موسوعه های مختلف تألیف نمود که می توان گل سر سبد آن ها را کتاب 
بسـیار ارزشـمند میزان الحکمة دانسـت. این اثر - که با اسـلوبی نوین، شـیوه ای 
کنـون بـه عنـوان کتابـی  بدیـع و موضوع بنـدی بسـیار کاربـردی تدویـن شـده - ا
مرجع به چندین زبان ترجمه شده و به کتابخانه های معتبر راه یافته است... .

5. آبادگر توانمند
عــاوه بــر مرتبــت واالی علمــی و موفقیــت در امــر تألیــف و تدریــس، آیــة اهّلل 
ری شــهری آبادگــر توانمنــدی اســت کــه نمونــۀ گویــای خدمــات ایشــان در ایــن 
عرصه، توســعۀ آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم حســنی؟ع؟ اســت. کسانی 
کــه حــرم آن حضــرت را قبــل از تولیت ایشــان دیده بودند، کامًا تصدیق می کنند 
کــه چــه تحــّول عظیمــی در ایــن آســتان به وجود آمده اســت. پیشــرفت و توســعۀ 

امــروز حــرم بــا وضعیــت گذشــتۀ آن قابــل مقایســه نیســت... . 
گفته نماند که ایشان در مقطع حّساس پس از پیروزی انقاب، در جبهۀ  البته نا
مبارزه با دشمنان کینه توز مردم و انقاب نیز از هیچ مجاهدتی دریغ نکرد.1

.ک: ارج نامۀ آیة اهّلل محّمد محّمدی ری شهری، ج1، ص 573-569. 1. ر
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حجة االسالم والمسلمین احمد مروی1
گی ها و خصلت های فردی ایشـان، »بسـیار کم حرف« و کم سـخن  یکی از ویژ
مـن  خـوِد  کـه  مقـداری  آن  همچنیـن  اسـت.  امتیـاز  یـک  کـه  اسـت  بـودن 
کـه دوسـتان قدیمـی ایشـان مثـل جنـاب  کـردم و بنـا بـر توصیفـی  احسـاس 
آقـای محّمـدی گلپایگانـی و دیگران داشـتند، ایشـان از همـان دورۀ طلبگی، 
کـه مجـّرد بـوده و در مدرسـه  بسـیار مقّیـد بـه تقـوای الهـی بودنـد و زمانـی 
سـکونت داشـتند، واقعـًا روی خودشـان کار کـرده بودنـد و طلبـه ای مهـّذب، 
اخاقـی، متیـن و در خـود فـرو رفتـه بودنـد؛ امـا بـه همـان مقـدار، در مسـائل 
اجتماعـی، فرهنگـی، سیاسـی، مدیریتی، حضوری کوشـا و پرتاش داشـتند. 
از  بعــد  شــخصیت  دادنــد.  انجــام  انقــاب  بــرای  بزرگــی  کارهــای  ایشــان 
انقــاب ایشــان، بیشــتر در دادگاه هــای انقــاب ارتــش و وزارت اطاعــات 
کــه مــا از دادگاه هــای ارتــش و وزارت  گرفــت و تعریــف شــد. آنچــه  شــکل 
یــا می دیدیــدم، حرکــت در  و  ایشــان می شــنیدیم  از مدیریــت  اطاعــات 

یحیــی،  فرزنــد مرحــوم حــاج شــیخ   ،) مــروی)1337ش-  احمــد  المســلمین  و  االســام  1. حجــة 
متولــد مشــهد و دانش آموختــه از محضــر حضــرات آقایــان: ابوالقاســم خزعلــی، طاهــری خرم آبــادی، 
، هــادی مــروی )بــرادر بــزرگ مرحومــش(، اعتمــادی، وحیــد  صالحــی مازندرانــی، وجدانــی فخــر
خراســانی و شــیخ جــواد تبریــزی. ایشــان در ســال 1368، بــه دعــوت مقــام معّظــم رهبــری - مدظّلــه 
کنــار مســئولیت های مختلــف، در  العالــی - بــرای خدمــت در بیــت معّظــم لــه، بــه تهــران رفــت و در 
کــرد. همچنیــن وی دانش آموختــۀ  درس خــارج فقــه ایشــان و آیــة اهّلل شــیخ مجتبــی تهرانــی شــرکت 
دانشــگاه قــم در مقطــع کارشناســی ارشــد، و دکتــری رشــتۀ الهیــات و معــارف اســامی بــا گرایــش کام 

کنــون، تولیــت آســتان قــدس رضــوی را بــر عهــده دارد. اســت. وی از ابتــدای ســال 1398 تــا 
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، ایــن معنــا را از ایشــان دور  ع و تعّبــد محــض بــود و هیــچ چیــز چارچــوب شــر
نمی کــرد. در قامــوس ایشــان، نــه تنهــا هــدف وســیله را توجیــه نمی کنــد، 
بلکــه هــدف، بایــد مقــّدس باشــد و وســیلۀ رســیدن بــه آن هــدف هــم بایــد 
کیــزه و مقــّدس باشــد. دقتــش در رعایــت حــدود شــرعی، زبــان زد اهــل  پا

اطــاع بــود و این هــا خصوصیــات ایــن بزرگــوار را تشــکیل می دهنــد.
گــر  ا نــگاه دنیایــی  از  انجــام دادنــد،  بزرگــوار  ایــن  کــه  کارهایــی  از  برخــی 
کــه  بخواهیــم بســنجیم، بــه نوعــی خودکشــی و انتحــار سیاســی بــود؛ چــرا 
کــه بعــد از ایــن قضیــه، موقعیــت مــن چــه خواهــد  اصــًا بــه ایــن فکــر نکــرد 
شــد و بــا مــن چــه برخــوردی خواهنــد کــرد. فقــط بــه تکلیــف شــرعی اش فکــر 
! مــن ایشــان را در قضیــۀ ســّید مهــدی هاشــمی، مصــداق  می کــرد و ال غیــر
کــه اصــًا بــرای خــودش تدبیــر نکــرد.  روایــت عنــوان بصــری1 یافتــم؛ چــرا 
کنــد،  گــر می خواســت بــرای آینــدۀ خــودش در آن اوضــاع و احــوال، تدبیــر  ا
کار نمــی زد؛ امــا ایشــان بــر  بایــد طــوری دیگــر عمــل می کــرد و دســت بــه آن 
ــرد و خطــر بزرگــی را از ســر انقــاب بر داشــت، و  ک اســاس آن حدیــث عمــل 

ــا تمــام وجــودم و اعتقــادم می گویــم... . مــن ایــن را ب
کــه ایشــان امیرالحــاّج بودنــد، بنــده چنــد ســفری توفیــق تشــّرف  در دورانــی 

ــد و  ــؤال می کن ــادق ؟ع؟ س ــام ص ــی را از ام ــری، وی مطالب ــوان َبص ــِی عن ــبتًا طوالن ــث نس 1. در حدی
.ک: بحار األنوار، ج 1، ص، 226. حضرت پاسخش را می فرماید. برای دسترسی به متن این روایت، ر
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کــردم، در  کــه بنــده از دورۀ مدیریــت ایشــان دریافــت  کــردم. آنچــه را  پیــدا 
چنــد محــور و بــه صــورت مختصــر عــرض می کنــم:

انقــاب و  از مشــرکین، صــدور پیــام  برائــت  ایشــان در مــورد مســئلۀ  اّواًل 
کوتاهــی نکردنــد؛ آنچــه در توانشــان بــود، بــه  انجــام حــج ابراهیمــی، انصافــًا 
کردنــد تــا  کثــر اســتفاده را  گرفتنــد و از ایــن فرصــت بســیار پــرارزش، حدا کار 

گــوش جهانیــان برســانند.  بتواننــد نــدای انقــاب و اســام نــاب را بــه 
کــه، در آن دوره، رســیدگی بــه مشــکات، رفــاه و معنویــات  نکتــۀ دوم ایــن 

حاجیــان، مــورد اهتمــام جــّدی ایــن بزرگــوار بــود.
نکتــۀ ســوم، اســتفاده از نیروهــای نخبــه، توانمنــد و دلســوز در حوزه هــای 
ــد. تشــکیات  کردن ــی  کار را عملیات ــی ایــن  ــه ایشــان به خوب ک ــود  مختلــف ب
کــه  ایشــان، ســالم بــود و حــرف و نقلــی در آن نبــود. مــن واقعــًا نشــنیدم 
کنــد. یــک تشــکیات  کســی حاشــیه ای از مجموعــۀ تحــت امــر ایشــان نقــل 
کیــزه، منّظــم و منــّزه! پیــدا بــود کــه مدیــری باتقــوا و الیــق، بــاالی ســر دارد. پا

ــد؛ مثــل  کرده ان کار  ــه روی حدیــث  ک ــی داشــتیم  مــا قبــل از ایــن، بزرگان
ــوان  ــزرگان - رض ــر ب ــی و دیگ ــیخ طوس ــی، ش کلین ــی،  ــۀ مجلس ــوم عّام مرح
ــار  ــتند. آث ــا گذاش ــه ج ــود ب ــمندی را از خ ــار ارزش ــه آث ــم - ک ــی علیه اهّلل تعال
گــر چــه بــرای فقهــا و بــزرگان مــا منابعــی مهــم بــوده  حدیثــی ایــن بــزرگان، ا
و هســت، و همــه مدیونشــان هســتیم و بایــد شکرگزارشــان باشــیم، ولــی 
غالبــًا در میــان تــودۀ مــردم، امتــدادی نداشــتند؛ امــا آقــای ری شــهری کاری 
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کــه بــه جریــان حدیثــی، امتــداد جامعــه ای داد. ایــن خیلــی ارزشــمند  کــرد 
گروهــی از فضــای فلســفی حــوزه، خدمــت  بــود! یــادم هســت یــک وقــت 
مقــام معّظــم رهبــری رســیدند؛ جلســه و دیــداری دو ســه ســاعته و خیلــی 
ــد!  ــد: »ببینی ــون فرمودن ــن مضم ــه ای ــه ای ب ــا نکت ــا آق ــود. آن  ج ــی ب صمیم
در  مــا  فلســفۀ  دادنــد.  امتــداد  جامعه شــان  در  را  فلسفه شــان  غربی هــا 
جامعــه امتــداد نــدارد. فقــط در بخــش دانشــگاهی و نخبــگان، امتــداد 
دارد. برویــد فلســفه را در جامعــه امتــداد بدهیــد کــه در جامعــه جریــان پیدا 
کاســتی وجــود داشــت.  کنــد«. بــه نظــر مــن در مــورد روایــات هــم همیــن  
کتــب  بعضــی  از  البتــه  نداشــتند.  امتــدادی در جامعــه  مــا  روایــی  کتــب 
اخاقــی مثــل: تحــف العقــول و اصــول کافــی اســتفاده می شــد، ولــی آقــای 
ری شــهری یــک ســبک جدیــد و نگاهــی جدیــد بــه جریــان حدیثــی بخشــید 
، خیلــی پــرارزش و مهــم اســت!  کار و آن را در جامعــه امتــداد داد. ایــن 
ایشــان ایــن ســبک را بــا تأســیس دارالحدیــث و راه انــدازی پژوهش هــای 

کــرد... . حدیثــی، در حــوزه نهادینــه 
ایشان با این کارش، احادیث را از غربت بیرون آورد و بدون مبالغه، احادیث را 
با همان نگاه نو و تمّدنی در متن زندگی مردم وارد کرد. ایشان با همین نگاه، 
آثـار مختلفـی را بـر پایـۀ قـرآن و حدیـث بـه جامعـه عرضـه کـرد؛ آثـاری همچون: 
میزان الحکمة، انسان شناسی، الگوی مصرف، توسعۀ اقتصادی، خردگرایی، 
گفت وگـوی تمّدنهـا، الگـوی شـادی، دوسـتی، دانش نامـۀ جـوان، دانش نامـۀ 
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احادیـث پزشـکی، علـم و حکمـت، فرهنگ  نامـۀ امنیـت ملـی، فرهنگ  نامـۀ 
تجـارت و دادوسـتد و ... . بـه ایـن ترتیـب، گامـی نـو در عجیـن کـردن احادیث و 

سـخنان ائمـه کـه در واقع، ترجمان قرآن اسـت، برداشـته شـد. 
و  شــده  فراهــم  آن  زیرســاخت های  اســت؛  کار  آغــاز  ایــن  البتــه 
ایــن  ُبــردن  و  امــا ترویــج  گرفتــه اســت؛  آماده ســازی های خوبــی صــورت 
کار دارد. جامعــۀ مــا بــا  فرهنــگ بــه جامعــه و زندگــی مــردم، هنــوز جــای 
؟مهع؟، هنــوز فاصلــۀ زیــادی دارد.  زندگــی بــر اســاس ســخنان ائمــه اطهــار
کــه امــروز بــا ادبیــات خــوب  بهتریــن ســخنان و ناب تریــن ســخنان را داریــم 
و  بنــدی شــده  و موضــوع  ترجمــه شــده، فصل بنــدی  بیــان شــده،  هــم 
این هــا کارهــای خیلــی ارزشــمندی اســت؛ امــا بــرای ورود این هــا بــه جامعــه 

کــرد. و تأثیرگــذاری تربیتــی آن، بایــد راهــی پیــدا 
کـه  کجـا  هـر  اّواًل  بـود!  موفقـی  مدیـر  ری شـهری  آقـای  واقعـًا  کام،  یـک  در 
گـر دیـد، زمینـۀ کار برایـش فراهـم نیسـت، خیلـی زود، خـودش  حاضـر شـد، ا
را از آن  جـا مرخـص کـرد. بعـد هـم، هـر جـا کـه مانـد، واقعـًا بـا جدّیـت و تـاش، 
کار را دنبـال کـرد. ایـن تعبیـر رهبـر معّظـم انقـاب، هیـچ وقـت یـادم نمـی رود 
کار بدانیـد!  کجـا مسـئولیتی داریـد، آن  جـا را مرکـز و ثقـل  کـه فرمودنـد: »هـر 
چشـمتان بـه جـای دیگـری نباشـد؛ همـان  جـا را بگیریـد و درسـتش کنید!«. 
گر در منصب و حوزه ای قرار گرفت،  آقای ری شـهری هم واقعًا این طور بود؛ ا
چشـمش بـه جـای دیگـر نبـود. حتـی نیم نگاهـی بـه جـای دیگـر نداشـت. 
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تمـام نیـرو، تـوان و مدیریـت و ابتـکار و خاقیتـش را در آن  جـا هزینـه کـرد... .
روحیــۀ  اســت،  آقــای ری شــهری  کار جنــاب  کــه در  نکتــۀ مهــم دیگــری 
همــکاری بــا دیگــران اســت. ایــن یکــی از رمــوز موفقیــت ایشــان اســت. 
غیــر از ایــن  کــه _ الحمــد هّلل - اخــاص باالیــی دارد، از فکــر و تجربه هــای 
کار می گیــرد. هــر کســی ابتــکار و  دیگــران هــم اســتفاده می کنــد و همــه را بــه 
هنــر و توانایــی در خدمــت بــه ایــن نظــام و اهــداف مقــّدس آن دارد، آقــای 
ری شــهری در اســتفادۀ از او مضایقــه نمی کنــد. هــر کســی را در حــد توانــش 
، خــوب پیــش بــرود. یعنــی  کار کار می گیــرد و از او اســتفاده می کنــد تــا  بــه 
فقــط بــه فکــر و اندیشــۀ خــودش بســنده نمی کنــد؛ میــدان را بــرای دیگــران 
بــاز می گــذارد کــه نظــر بدهنــد و ابتــکارات خودشــان را بــروز دهنــد. ایــن هــم 

یکــی از رمــوز موفقیــت آقــای ری شــهری اســت.
کارهــای شــعارگونه پرهیــز  کــه ایشــان از  نکتــۀ ســوم در ایــن بــاره ایــن اســت 
نمــود  صــرف  تأثیرگــذار  و  عمیــق  کارهــای  در  بیشــتر  را  توّجــه اش  و  کــرد 
کــه آثــارش اآلن مقابــل چشــم همــگان اســت. چــه دارالحدیــث قــم، چــه 
کارهای شــان، همــه نشــان  دانشــگاه حدیــث در تهــران و قــم و چــه بقیــۀ 

کــه ایشــان از یــک ژرف نگــری برخــوردار اســت.1 می دهــد 

.ک: ارج نامۀ آیة اهّلل محّمد محّمدی ری شهری، ج1، ص 299-291. 1. ر
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حجة االسالم والمسلمین سّید علی قاضی عسکر1
قبل از انقاب، آن مقداری که بنده از ایشـان شـناخت داشـتم، معّظم له را 
انسـانی بـا تقـوا، مهـّذب، اهـل عرفـان و معنویـت و تاش گـر در عرصـۀ علم و 

ســّید  مرحــوم  فرزنــد   ،) )1333ش-  قاضی عســکر علــی  ســّید  المســلمین  و  االســام  حجــة   .1
کافــی اصفهانــی، ســّید حســن بهشــتی،  گردان حضــرات آقایــان:  مصطفــی، متولــد اصفهــان و از شــا
حجــازی اصفهانــی، یحیــی ســلطانی، محّمدتقــی ســتوده، ابوالقاســم خزعلــی، شــیخ جــواد تبریــزی، 
میــرزا علــی مشــکینی، مرتضــی مطهــری، جــوادی آملــی و جعفــر ســبحانی. وی پــس از انقــاب، 
مســئولیت های مختلفــی چــون: عضویــت در شــورای سیاســت گذاری ائمــۀ جمعــه، امامــت موقــت 
جمعــۀ اصفهــان، معاونــت فرهنگــی و ارشــاد بعثــۀ مقــام معّظــم رهبــری، سرپرســتی معاونــت امــور 
روحانیــون و معاونــت آمــوزش و پژوهــش نهــاد یــاد شــده و نمایندگــی ولــی فقیــه در امــور حــج و 
، تولیــت آســتان مقــدس حضــرت  زیــارت و سرپرســت حّجــاج ایرانــی را داشــته و در حــال حاضــر

عبدالعظیــم حســنی ؟ع؟ و مســئولیت مؤسســۀ علمــی ـ فرهنگــی دارالحدیــث را بــر عهــده دارد.
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گیری علوم، جـّدی بودند. در دروس مرحوم  دیـن می دیـدم. ایشـان در فرا
آیـة  اهّلل آقـای شـیخ مرتضـی حائری، آیة  اهّلل آقـای گلپایگانی و مرحوم آیة اهّلل 
میـرزا جـواد آقـای تبریـزی یـا مرحـوم آیـة  اهّلل آقـای فاضـل و امثـال این هـا 
 ، شـرکت می کردنـد و واقعـًا جـزو طـّاب فاضـل و عالـم بودنـد. از سـوی دیگـر

سـوابق مبارزاتـی ایشـان هـم خوب بـود... . 
کــردن بنــده بــه ایشــان  ارتبــاط ایشــان بــا آقــای مشــکینی هــم در نزدیک تــر 
کــه از ســال 1361ش  کــه این جانــب بــه جهــت مســئولیتی  ــر بــود؛ چــرا  مؤّث
در دبیرخانــۀ مرکــزی ائمــۀ جمعــه داشــتم، مکــّرر بــه خدمــت مرحــوم آیــة 
 اهّلل آقــای مشــکینی می رســیدم... . بــه همیــن نســبت، طبیعتــًا ارتباطمــان 
بــا آقــای ری شــهری هــم نزدیک تــر شــد. مــن آن موقــع از نزدیــک شــاهد 
آیــة اهّلل مشــکینی  کنــار منــزل  کــه  کــه ایشــان در همیــن خانــه ای  بــودم 
بــه  عاقه منــد  خیلــی  و  می کردنــد  دنبــال  را  حدیثــی  کارهــای  داشــتند، 

توســعۀ آن بودنــد... .
گی هــای مدیریتــی آقــای ری شــهری ایــن بــود کــه وقتــی بــه کســی  یکــی از ویژ
کار او دخالــت نمی کردنــد. البتــه راهنمایــی  اعتمــاد پیــدا می کردنــد، در 
داشــتند؛ امــا دخالــت نمی کردنــد و ایــن موجــب عمیق تــر شــدن ارتبــاط 
بنــده بــا ایشــان شــد.  در مــورد مدیریــت آقــای ری شــهری در حــج نیــز چنــد 

نکتــه را عــرض می کنــم: 
کاری بــه نتیجــۀ قطعــی می رســیدند، خیلــی محکــم  گــر در  اّواًل ایشــان ا
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می ایســتادند. مثــًا می گفتنــد مراســم برائــت بایــد درســت و حســابی برگــزار 
کــه بازتابــش در خــارج از کشــور هــم مناســب باشــد. خــب، اینگونــه  شــود 
امــا  مــی آورد؛  وجــود  بــه  ســعودی ها  بــا  هــم  تنش هایــی  تصمیم گیــری، 
کــه کمتریــن برخوردهــا و تنش هــا  کارهــا بــه شــکلی مدیریــت می شــد  نهایتــًا 

پیــش بیا یــد.
دوم ایــن کــه رفتــار ایشــان بــا ســعودی ها قاطــع بــود. ســعودی ها نســبت بــه 
کــه در جمهــوری اســامی وزیــر اطاعــات بودنــد، حساســیت هایی  کســانی 
داشــتند و ایــن را هــم، پنهــان نمی کردنــد، ولــی بــا همــۀ ایــن مســائل، تــا 

حــدود زیــادی از آقــای ری شــهری حســاب می بردنــد... .
بــه  نــوآوری  کارهــای ایشــان در عرصــۀ حــج،  از  گفــت بســیاری  می تــوان 
کــه در امــر حــج بــه وجــود آمــد، از بــرکات حضــور  حســاب می آیــد... . تحّولــی 

ــود... . آقــای ری شــهری در بعثــه ب
در مــورد رهبــری، حّســاس بــود؛ یعنــی رهبــری نظــام بــرای ایشــان خــط 
گــر کســانی موضعــی داشــتند، در مقابــل آن هــا  قرمــز بــود و در ایــن مــورد ا
، روابطــش بــا  کننــد. از طــرف دیگــر می ایســتاد و نمی گذاشــت فتنه انگیــزی 

کارهایــش تأثیرگــذار بــود.  دولت هــا خــوب بــود و همیــن در پیش بــرد 
در عالــم رفاقــت و دوســتی و محبــت هــم، ثبــات و تعــادل را حفــظ می کــرد. 
خــب مــا بعدهــا، خیلــی باهــم نزدیــک شــدیم و روابــط خانوادگی مــان هــم 
بیشــتر شــد. در محیــط خانــه، مراقبــت از بچه هــا و حتــی نســبت بــه فامیل، 
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کمــک  گــر از فامیلشــان کســی نیــاز بــه  عنایــت و محّبــت خاّصــی دارنــد. ا
داشــته باشــد، دریــغ نمی کنــد و مســتقیم و غیــر مســتقیم کمــک می کنــد. 
کــه  افراطــی  حساســیت های  ایــن  هــم  بچه های شــان  ازدواج  بحــث  در 
کــه فــان و بهمــان باشــد، ایــن  طــور نبــود؛ وقتــی تشــخیص  بعضی هــا دارنــد 
کــه عروســش و دامــادش مناســب اند، بافاصلــه اقــدام می کــرد... . مــی داد 
ــتیم.  ــور هس ــه این ط ــت و هم ــر گرف ــق در نظ ــان ها را مطل ــود انس ــه نمی ش البت
بعضی هــا نقــاط قّوتشــان می چربــد، بعضی نقاط ضعفشــان و بعضی هم هــر دو 
را دارنــد؛ امــا مــن در ایــن مدتــی کــه بــا ایشــان نزدیــک بــودم و کار می کــردم، واقعــًا 

نقــاط قــّوت ایشــان را خیلــی برجســته تر دیــدم.1

.ک: ارج نامۀ آیة اهّلل محّمد محّمدی ری شهری، ج1، ص 369-352. 1. ر
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حجة االسالم والمسلمین سّید عبدالفّتاح نّواب1
آیة  اهّلل  ری شهری در دوران جوانی، برای سازندگی خودشان  وقت گذاشته اند. 

گردان  1. حجــة االســام و المســلمین ســّید عبدالفّتــاح نــّواب)1336ش- (، متولــد شــهرضا و از شــا
حضــرات آیــات: شــهید مرتضــی مطهــری، حســن زادۀ آملــی، غامرضــا صلواتــی، محّمدتقــی ســتوده، 
انصــاری شــیرازی، میــرزا علــی مشــکینی، محّمــد فاضــل  میــرزا علــی احمــدی میانجــی، یحیــی 
کاظــم حائــری، حســینعلی منتظــری، میــرزا جــواد  لنکرانــی، ســّید موســی شــبیری زنجانــی، ســّید 
تبریــزی و عبــداهّلل جــوادی آملــی. هشــت ســال تصــّدی نمایندگــی بعثــۀ مقــام معّظــم رهبــری در 
عربســتان، ســه ســال معــاون امــور روحانیــون حــوزۀ نمایندگــی ولی فقیــه در امــور حــج و زیــارت، یــازده 
ســال مســئولیت دبیرخانــۀ شــورای عالــی حوزه هــای علمیــه و دبیــر شــورای گســترش حوزه هــای 
علمیــه و بیــش از یــک دهــه پژوهــش و آمــوزش در پژوهشــگاه امــام صــادق؟ع؟و دانشــکدۀ شــهید 
 ، محاتــی از ســوابق اجرایــی و علمــی جنــاب آقــای نــّواب بــه شــمار مــی  رود. وی در حــال حاضــر

ــت.  ــی  اس ــاج ایران ــت حّج ــارت و سرپرس ــج و زی ــور ح ــه در ام ــدۀ ولی فقی نماین
73



ی
غ ر

ـرو
فــــ

ــر 
ۀ پــ

ــار
ـــتـ

ســ

پدرشان انسانی متعّهد و تاشگر بود. از سوی دیگر ایشان با خانواده ای 
دانشمند و متعّهد و بسیار خودساخته، پیوند خوردند.

نیــک  صفــات  داشــتن  فّعالنــد!  فــردی  ایشــان  هــم  شــخصیتی  نظــر  از 
ــد و ادای تکلیــف، نظــم  ، تعّه اخاقــی، تعــاون و توّجــه بــه افــراد تحــت امــر
و پای بنــدی بــه انجــام هــر برنامــه در زمــان خــودش، تواضــع و بــه حســاب 
نظــر  پذیرفتــن  شــجاعِت  و  مجاملــه  بــدون  قاطعیــت  دیگــران،  آوردن 
برجســتۀ  گی هــای  ویژ این هــا  اســت،  نزدیک تــر  صــواب  بــه  کــه  دیگــران 

اخاقــی ایشــان اســت. 
کامــل بــرای آن می گذارنــد و  کاری را قبــول می کننــد، وقــت  ایشــان وقتــی 
کار بــه درســتی انجــام شــود.  کار می گیرنــد تــا آن  همــۀ تــاش خــود را بــه 

کــه بــه آن ایمــان و اعتقــاد نداشــته باشــند، نمی پذیرنــد. کاری را هــم 
کـردن از رانـت  ایشـان توّجـه خاّصـی بـه بیـت المـال دارنـد. اجـازۀ اسـتفاده 
خودشـان  را  سـفر  هزینـۀ  حـج،  سـفرهای  در  نمی دادنـد.  احـدی  بـه  را 
گـر در جلسـات بعثـۀ مقـام معّظـم رهبـری میـوه ای مصـرف  می پرداختنـد. ا
گـر هـم  کـه از بیت المـال هزینـه  نشـود؛ ا می شـد، حتمـًا هشـدار می دادنـد 
سـفرهای  در  می کردنـد.  را  پرداخـت  آن  هزینـۀ  شـخصًا  می شـد،  انجـام 
مأموریتـی هـم از بیت المـال بـرای شـخص خودشـان هزینـه ای نمی کردنـد.
ایشــان در دوران مسئولیتشــان در بعثــۀ مقــام معّظــم رهبــری، نســبت بــه 

کردنــد.  بازمهندســی  ســاختاری و ســاماندهی برنامــه ای، بســیار تــاش 
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کــه از اشــخاص  کاروان هــا طــوری برنامه ریــزی شــد  در خصــوص روحانیــون 
دارای دانــِش مــورد نیــاز اســتفاده شــود و از نظــر علمــی، اخاقــی، امنیتــی 
آیــة اهّلل ری شــهری شــخصًا همــۀ مســائل  یــادم هســت،  ممتــاز باشــند. 
کاروان هــا را رصــد می کردنــد؛ چــون بــه مأموریــت  مربــوط بــه روحانیــون 
، حق  آن هــا از طرفــی بــه عنــوان یــک تکلیــف نــگاه می کردنــد و از ســوی دیگر
کار نمی پذیرفتنــد. ــرای ایــن  النــاس می دانســتند. از ایــن رو هــر کســی را ب

در مدیریــت، بســیار متعّهدانــه برخــورد می کردنــد و هــر جــا می دیدنــد، 
بــه  اقــدام  اســت،  شــده  ضعیــف  یــا  و  نــدارد  را  کار  ادارۀ  تــوان  نیرویــی 
گونــه مســائل،  جایگزینــی می کردنــد و در ایــن رابطــه نیــز شــفاعت   و از ایــن 
ــزل ایجــاد نمی کــرد. از  بــه هیــچ وجــه در اراده و یافتــۀ مدیریتــی ایشــان تزل
کــه نفــع زائــران در آن  ، وقتــی بــا پیشــنهادی روبــه رو می شــدند  طــرف دیگــر

. می پذیرفتنــد....  بی درنــگ  بــود، 
محوری تریــن نکتــۀ مدیریتی ایشــان بعد از اخــاص در کارها، اســتفاده از ِخرد 
جمعــی اســت کــه از منــش مدیریتــی و برنامــۀ ایشــان بــه شــمار می آیــد. وقتــی 
مســئله ای بــرای اظهارنظــر طــرح می شــود، بافاصلــه ابــراز نمی کننــد. نظــرات 
دیگــران را مــی شــنوند و بــه تضــارب آراء می گذارنــد و ســپس، نظــر شــاخص و 

برتــر را انتخــاب می کننــد. ایــن کار در مدیریــت بســیار مهــم اســت!
کــه پــس از  کــه آیــة  اهّلل  ری شــهری از مدیرانــی اســت  مســئلۀ دیگــر ایــن 
کار را نــگاه می کننــد. ایشــان بــه  عنــوان  ، خروجــی  توجیــه مســؤلین امــور

75



ی
غ ر

ـرو
فــــ

ــر 
ۀ پــ

ــار
ـــتـ

ســ

کــه مســئول از برنامــه خــارج نشــود.  ، نظــارت می کننــد  ، بیشــتر یــک مدیــر
گــر مشــکلی وجــود دارد آن را بردارنــد.  تــاش می کننــد ا

ــادم هســت، اّولیــن ســالی  ایشــان مدیرســاز و تربیت کننــدۀ مدیــر اســت. ی
وقتــی  کنــم،  ســفر  عربســتان  بــه  می خواســتم  عمــره  برنامــۀ  بــرای  کــه 
کــه  گفتنــد  خدمتشــان رســیدم و از ایشــان رهنمــود خواســتم، بــه بنــده 
کار را بــر اســاس آن هــا انجــام دهیــد. خــب،  کنیــد و  چارچوب هــا را رعایــت 
کــه  کار را انجــام دادیــم. ســال دوم  ســال اّول مــا بــا همــان چارچوب هــا 
خدمتشــان رســیدم، ایشــان فرمودنــد، شــما دیگــر آب بنــدی شــدید؛ آنچــه 
کــه  کــه مصلحــت می دانیــد، انجــام دهیــد. البتــه ایشــان ایــن طــور نبــود  را 
ــی  ــد، ول ــدا می کردن ــاع پی ، اط ــور ــایطی، از ام ــه وس ــه ب ــد، بلک کنن ــا  کار را ره

. نمی کردنــد...  دخالــت 
ایــن نکتــه را هــم عــرض کنــم کــه آیــة اهّلل ری شــهری، مــرد زمــان نیــاز و بحران 
اســت. ایشــان در وضعیــت عــادی، ســرگرم فعالیــت خودشــانند، ولــی وقتــی 
نظــام و انقــاب بــه وجــود ایشــان نیــاز داشــته باشــد، بــدون چشم داشــت، 
خدمتگــزاری  شــیفتۀ  ایشــان  می کننــد.  کاری  فــدا و  می آینــد  کار  پــای 
امامیــن انقــاب بــود؛ زیــرا از عمــق جــان بــه ایــن دو بزرگــوار و و دو دیعــۀ 
، اعتقــاد داشــت و دارد و در ایــن راه از هیــچ تاشــی دریــغ نکــرد.1 ایــن روزگار

.ک: ارج نامۀ آیة اهّلل محّمد محّمدی ری شهری، ج1، ص 384-378. 1. ر
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حجة االسالم والمسلمین سّید ابوالحسن نّواب1
آیـة اهّلل محّمـدی ری شـهری در جهـات متعـّددی در خـور توصیـف و معرفـی 
است. برخی او را یک سیاستمدار کار کشته و باتجربه و موّفق می دانند، و گروه 
دیگـری او را دولتمـرد کارآزمـوده و مجـّرب. گروهـی او را فقیهـی حدیث شـناس و 
محّدثـی ُپـرکار ارزیابـی می کننـد، و گروهـی دیگـر او را عارفـی سـالک و دلـداده ای 
غـرق در محّبـت خـدا، و دسـته ای دیگـر او را کارگـزار ُپرتاش و امین حضرت امام  
و مقـام معّظـم رهبـری - مـد ظّلـه - در حـج و زیـارت و تولیـت آسـتان مقـّدس 
حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟ و دادگاه ویژه و دادستانی کل. بسیاری ایشان 
کتـاب و موسـوعه و اثـر  کنـون، صدهـا  کـه از دهـۀ پنجـاه تا را مؤلفـی می داننـد 
حدیثی و تاریخی و سیره و موضوعات مختلف فقهی، اخاقی، کامی و عرفانی 
از خـود بـر جـا گذاشـته، ولـی مـن در حالی  که همۀ این هـا را یک  جا قبـول دارم و 
نسـبت به تک تک این ویژگی ها شـناخت و اعتراف دارم، در عین حال، ایشـان 
کـه  کـه بیـش از بیسـت سـال اسـت  را یـک همسـایۀ خـوب و مهربـان می دانـم 

ــد  ــد و متول ــّید محّم ــد س ــّواب)1337ش- (، فرزن ــن ن ــّید ابوالحس ــلمین س ــام و المس ــة االس 1. حج
شــهرضا. وی در ســال 1350 وارد حــوزۀ علمیــۀ قــم شــد و تــا اوایــل پیــروزی انقــاب اســامی در 
گیــری  مدرســۀ حقانــی قــم درس خوانــد. ســپس بــه »مؤسســۀ در راه حــق« رفــت و در آن جــا بــه فرا
کنــار آن، از درس هــای خــارج فقــه و اصــول آیــات  ، فلســفه و جامعه شناســی پرداخــت و در  تفســیر
عظــام: شــیخ مرتضــی حائــری  یــزدی، شــبیری زنجانــی، مظاهــری و میــرزا جــواد تبریــزی بهــره بــرد. 
کــه بعدهــا بــه »دانشــگاه ادیــان و  تأســیس و ریاســت مرکــز مطالعــات و تحقیقــات ادیــان و مذاهــب ـ 
مذاهــب« تبدیــل شــد ـ و مدیریــت مرکــز خدمــات حوزه هــای علمیــه )از آغــاز تــا پایــان ســال 1389( 

ــت. ــان اس ــی ایش ــتۀ اجرای ــئولیت های برجس از مس
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توفیق همسایگی دیوار به دیواری ایشان را دارم و به یک معنا، زیر سایۀ ایشان 
زندگـی می کنـم. از ایـن منظـر، قصـد دارم چنـد کلمـه ای به قلـم، زحمت بدهم: 
آوردنــد و طبقــۀ هم کــف  کــه ایشــان تشــریف  اّولیــن روزهایــی  از  الــف. 
منزلشــان را حســینیه کردند، هنگام نماز ظهر، عصر، مغرب و عشــا، ایامی که 
در منــزل بودنــد، دِر منــزل بــاز بــود و نمــاز جماعــت برپــا می شــد. ایــن، فرصتــی 
بــود بــرای همــۀ همســایه ها کــه هــم از نمــاز جماعــت بهره منــد شــوند و هــم 
حرف هــای دلشــان را بزننــد و مشکاتشــان را بــا ایشــان مطــرح کننــد. ایشــان 

هــم بــا تحّمــل و صفــا، بــه حــرف همــگان گــوش می دادنــد و در حــد امــکان - 
کــه البتــه امکانــات کمــی هم در اختیار داشــتند - مســائل و مشــکات فــردی و 

جمعــی مــردم را حــل می کردنــد... .
بــود  جدید االحــداث  منطقــه ای  شــهرک،  این کــه  بــه  توجــه  بــا  ب.   
و مســائل و مشــکات زیــادی داشــت، ایشــان در مــوارد متعــّددی، همــۀ 
گــوش می داننــد و  همســایگان را جمــع می کردنــد و بــه مســائل و مشــکات 
تــاش می کردنــد کــه خودشــان و بــا اســتفاده از ظرفیــت دیگــران و همکاران 

کننــد.  و دســتیاران، ایــن مشــکات را تــا حــد ممکــن حــل 
ج. اقامــۀ مجالــس عــزای حســینی توســط آیــة اهّلل ری شــهری، خــود 
مراســم  کم نظیرتریــن  از  یکــی  بــه  مراســم  ایــن  دارد.  مفّصلــی  حدیــث 
کــه نزدیــک  حســینی در تهــران تبدیــل شــده اســت. اینجانــب توفیــق دارم 
کنــم؛  ــه ســی و چنــد ســال در ایــن مراســم، از قبــل از همســایگی شــرکت  ب

78



ن 
ـــرا

ـــــــ
ـــــــ

ــگـ
دی

اه 
ـــــــ

گــــــ
 نــــ

از

کــه علمــای خیلــی بــزرگ همچــون:  ــا و پــر محتــوا و عمیــق  مجالســی بی ری
ــا  ــاج آق ــة اهّلل ح ــی، آی ــی تهران ــای مجتب ــاج آق ــة اهّلل ح ــکینی، آی ــة اهّلل مش آی

مرتضــی تهرانــی و صدهــا عالــم بــزرگ دیگــر در آن شــرکت می کردنــد... .
د. در ایــن دوران بیســت ســالۀ همســایگی، از طــرف ایشــان و همســر 
مکّرمــه و فرزنــدان خــوب و محافظــان و همراهــان ایشــان، چیــزی بــه جــز 
کــه بعضــی از همراهــان و  صفــا و مهربانــی ندیده ایــم. مــا شــنیده بودیــم 
ــا تذکــرات آیــة  محافظــان، حــق دیگــران را رعایــت نمی کننــد، ولــی ظاهــرًا ب
کوچک تریــن  کــه انجــام می دهنــد،  اهّلل ری شــهری و یــا انتخــاب ویــژه ای 
نکتــۀ خــاف ادب در مقــام همســایگی از ایــن بــرادران ســر نمی زنــد و در 
مقــام یــک همســایه، واقعــًا و نــه از روی اغــراق، مــا کوچک تریــن دل خــوری 

و آزردگــی و بی مهــری از ایــن عزیــزان ندیده ایــم.
ھ. تواضع مثال زدنی همسر آیة اهّلل ری شهری هم حدیث دیگری است؛ 
به گونه ای که نقل می شود، در بخش زنانۀ مجلس عزاداری امام حسین؟ع؟، 
که ایشان را نشناسد، تشخیص شان از خدمه مشکل است... . کسی  برای 

گــر در ســفر باشــیم و بــا مشــکلی در  و. در مقــام وظایــف یــک همســایه، ا
پشــت بــام خانــۀ مــا پیــش بیایــد: لولــه ای ترکیــده باشــد، یــا آب بــاران جمــع 
گــر مطلــع شــوند و ببیننــد، حتمــًا تمــاس می گیرنــد و تذکــر  شــده باشــد، ا

می دهنــد. مــا َتَعنــُون و خودبینــی از ایشــان ماحظــه نکردیــم... .
ــا  ــرای همبســتگی همســایگان و داشــتن جلســات انــس و ب . تــاش ب ز
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هــم بــودن و توّجــه ویــژه بــه همســایگان غیــر روحانــی و احوال پرســی از 
آنــان در مراســم افطــاری و همــکاری بــا آنــان و اســتفاده از ظرفیــت آنــان در 
مراســم و مناســبات نیــز چشــم گیر و چشــم نواز اســت. همچنیــن شــرکت در 

مراســم همســایگان و توّجــه ویــژه بــه احوال پرســی از آنــان. 
و  امـام  زمـان حضـرت  از  اهّلل ری شـهری  آیـة  بـه محرومـان.  کمـک  ح. 
حضـور در دادگاه، بـه خانواده هـای زندانیـان و حتـی معدومیـن هـم کمک 
کنـون ادامـه دارد. مراجعـۀ محرومیـن بـه منـزل  می کـرد و ایـن تاش هـا تا
ایشـان - که نشـانی شـناخته شـده ای دارد - و درخواسـت کمک و برآورده 
کنون نیز ادامه  شـدن آن در حد مقدورات، روش پسـندیده ای اسـت که تا

کامـل ایشـان، بیشـتر و گسـترده تر بـود.  دارد و البتـه در زمـان سـامتی 
ط. توّجــه ویــژه بــه جوانــان و اقشــار عمومــی جامعــه. ایشــان در ســال های 
کــه بــا ســخنرانی های هدف منــد،  اّول حضــور در محلــه، ســعی می کردنــد 
مســائل اخاقــی و اعتقــادی را بــه جوانــان حاضــر در مجلس، منتقل کننــد... .
ی. نکتـۀ پایانـی، روشـن بـودن چـراغ اتـاق مطالعـۀ ایشـان - که مشـرف به 
بیـرون اسـت - تـا پاسـی از شـب و قبـل از اذان صبـح، حالـت روحـی و معنـوی 
فوق العادۀ ایشـان که حتی در قنوت نمازهای واجب در نماز جماعت آشـکار 
بـود، تقّیـد بـه زیـارت علـی بـن موسـی الرضـا؟ع؟ در اوقـات زیارتـی خـاص، و در 
یـک کام، توّجـه ویـژه بـه عاَلـم دیگـر و سـعی در انتقـال این مفهوم بـه دیگران 
در  اسـت  قـرار  چـون  کـه  اسـت  ایشـان  ویژگی هـای  از  قـال،  و  حـال  زبـان  بـه 
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ویژگی هـای همسـایه خـوب بنویسـم، ظاهـراً از ایـن مجـال بیـرون اسـت. 
گی هــای  ک. صــادق الوعــد و خوش قــول و جواب گــو بــودن، از دیگــر ویژ
گــر  کــه مقیــم آن هســتند، ا کارهــای شــهرکی  ایشــان اســت. در پی  گیــری 
ــد و  ــه بودن ــد، ســریع االجاب ــه همســایگان می دادن ــا ب ــه مــردم ی وعــده ای ب
در پی  گیــری و جــواب دادن بــه مــردم، بــا خوش رویــی رفتــار می کردنــد. 
شــاید برداشــت از وزیــر اطاعــات چیــز دیگــری بــود، ولــی معنــا و مفهــوم 
ــاِر ُرَحَمــاُء َبْيَنُهــْم« را بایــد در عمــل و اخــاق و ســلوک 

َ
ُكّف

ْ
ــى ال

َ
اُء َعل

َ
ِشــّد

َ
»أ

ایشــان در همســایگی دیــد.1

.ک: ارج نامۀ آیة اهّلل محّمد محّمدی ری شهری، ج1، 585-582. 1. ر
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حجة االسالم والمسلمین دکتر ناصر رفیعی1
آقــای ری شــهری، خصوصیــات فراوانــی دارنــد؛ امــا چنــد خصوصیت ایشــان 

را فهرســت وار عــرض می کنــم: 
یکــی از خصوصیــات ایشــان، »تعّبــد« اســت؛ یعنــی بــه مســائل عبــادی، 
تقّیــد خاّصــی دارنــد و مــن ایــن را در جلســاِت شــب های احیــا و غیــره، 
کــرده ام. در ایــن جلســات، معمــواًل ایشــان در حــال  زیــاد از ایشــان ماحظــه 
کــه ایشــان را  خــوش خودشــان هســتند. در مکــه و مســجد الحــرام هــم 
می دیدیــم، همین طــور بودنــد. خیلــی از افــراد، وقتــی سیاســی می شــوند، 
در ایــن ُبعــد، ضعیــف می شــوند و ایــن نکتــه ای قابــل توّجــه و تأّمــل اســت! 
مــاه  و ســوم  بیســت  ایشــان داشــتم، شــب  بــا  کــه  آخریــن ماقاتــی هــم 
کــه مــن اســتثنائًا آن شــب برنامــه داشــتم.  مبــارک رمضــان امســال2 بــود 
آن جــا دیــدم ایشــان حــال دیگــری دارنــد! کمــی هــم مریض احــوال بودنــد. 

1. حجـة االسـام و المسـلمین دکتـر ناصـر رفیعـی محّمـدی)1344ش- (، فرزنـد حسـین، متولـد قـم 
، اعتمـادی، پایانـی، دوزدوزانـی، صلواتـی، راسـتی  و دانش آموختـه از محضـر آقایـان: وجدانـی فخـر
کاشـانی، سـتوده، فاضـل لنکرانـی، مظاهری، یوسـف صانعـی، صالحی مازندرانی، معرفت، اسـتادی، 
جـوادی آملـی و جعفـر سـبحانی. ایشـان در کنـار تحصیـل دروس حـوزوی، موفـق بـه گذرانـدن دورۀ 
دکتـری رشـتۀ علـوم قـرآن و حدیـث در دانشـگاه آزاد - واحـد علـوم و تحقیقات تهران شـد و در سـال 
کـرد. آقـای رفیعـی، از سـال 1373 تـا 1380، عضـو هیئـت علمـی  1377 از رسـالۀ دکتـری خـود دفـاع 
کنـون، عضـو هیئـت  و مسـئول نهـاد نمایندگـی رهبـری در دانشـگاه سـمنان بـود و از سـال 1380 تـا 

علمـی تمـام وقـت جامعـة المصطفـی العالمیـة و مسـئول مجتمـع تاریـخ آن مرکـز علمـی اسـت.
2. 1399ش.
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ایشــان  می کردیــم،  صحبــت  و  بودیــم  نشســته  اتــاق  در  کــه  همین طــور 
کردنــد: »در آخریــن لحظــات عمــر یکــی از علمــا، مــن بــه دیــدن  تعریــف 
 ) ایشــان رفتــم. )نمی دانــم منظورشــان آقــای بهجــت بــود یــا شــخص دیگــر
ایشــان بــه مــن فرمــود: خیلــی مواظــب باشــید کــه عاقبــت بــه خیــر شــوید!«. 
گریــه افتادنــد.  کــه گفتنــد، بغــض کردنــد و لحظاتــی بــه  ایشــان ایــن جملــه را 
آثــار  ایــن  کــه مشــهور اســت  بــا  « ایشــان اســت.  نکتــۀ دوم، »دقــت نظــر
گروهــی انجــام می شــود، ولــی شــنیده ام و  دارالحدیــث، غالبــًا بــه صــورت 
کــه ایشــان تــا خودشــان مطالــب را نبیننــد  خــودم هــم مکــّرر شــاهد بــوده ام 
و بررســی نکننــد، اجــازۀ چــاپ نمی دهنــد. خیلــی از آقایــان، آثارشــان را 
گاهــی آثــار  کار همکارانشــان چــاپ می کننــد؛ امــا ایشــان  غالبــًا بــا اعتمــاد بــه 
را مدتــی نگــه می دارنــد تــا خودشــان هــم بررســی های الزم را انجــام دهنــد. 
کــه مــن از آن بــه »وســواس علمــی« هــم  ، قابــل توّجــه اســت  ایــن دقــت نظــر

ــه هــر مطلبــی را بیــرون نمی دهنــد. ک ــا  ــه ایــن معن ــر می کنــم؛ ب تعبی
گــر  ا کــه  ایــن معنــا  بــه  ایشــان، »شــجاعت علمــی« اســت؛  گــی دیگــر  ویژ
کننــد، مطلبــی یــا مســئله ای نادرســت اســت، بــا صراحــت  جایــی احســاس 
و شــجاعت، آن را اعــام و ابــراز می کننــد. ایــن شــجاعت، در عیــن احتیــاط، 

خیلــی مهــم اســت!
»احتــرام بــه علمــا«، نکتــۀ دقیقــی در ســیرۀ ایشــان اســت کــه مــن آن را مکــّرر 

از ایشــان دیده  و شــنیده ام.
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تعریـف  بنـده  از  جمـع  در  بارهـا  اسـت!  توّجـه  قابـل  هـم  ایشـان  »ادب« 
گـر اشـتباه  گفتنـد. ا گـر انتقـادی داشـتند، درگوشـی بـه خـودم  کردنـد؛ امـا ا
کـه  نکنـم، همیـن امسـال، در برنامـۀ وفـات حضـرت عبدالعظیـم؟ع؟ بـود 
مـن بـه تناسـب موضـوع »انفـاق«، آیـه ای را خوانـدم که کلمۀ »فتـح« در آن 
کـه قبـل از فتـح انفـاق کردنـد بـا آن هایـی  کـه کسـانی  بـود؛ بـا ایـن مضمـون 
کـه بعـد از فتـح انفاق کردند، مسـاوی نیسـتند. بعد حضـرت خدیجه؟اهع؟ را 
مثـال زدم و گفتـم کـه ایشـان پیـش از اسـام، بـا پیامبـر آشـنا شـد و ثروتـش 
از  آیـۀ دهـم  ایـن،  گفتـم  را در اختیـار ایشـان قـرار داد و بقیـۀ ماجـرا. بعـد 
سـورۀ فتـح اسـت. صحبتـم کـه تمـام شـد و از منبـر پایین آمدم، حـاج آقای 
کـه چـون شـما راجـع بـه بحـث فتـح  ری شـهری، آهسـته بـه مـن فرمودنـد 
صحبـت می کردیـد، بـه ذهنتـان رسـید کـه ایـن آیـه در سـورۀ فتـح اسـت، در 
حالـی کـه در سـورۀ حدیـد اسـت! خاصـه خیلـی بـا ادب و متانـت، بـه بنده 

کردیـد.  کـه شـما در آدرس آیـه، اشـتباه  تذکـر دادنـد 
همچنیــن، »نظــم« ایشــان خیلــی ملمــوس اســت و مــن ایــن را هــم در 
کارهــای مربــوط بــه حــج و هــم در امــور مربــوط بــه مؤسســۀ دارالحدیــث از 

نزدیــک شــاهد بــوده ام... .
کــه خودشــان هــم چنــدان روی آن مانــور  نکتــۀ مهم تــر در مــورد ایشــان 
از درس  مــن قســمت هایی  اســت.  ایشــان«  بحــث »علمیــت  نداده انــد، 
خــارج فقــه ایشــان را مخصوصــًا مباحــث امسالشــان را دنبــال می کنــم. 
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کــه خــوب درس  خیلــی خــوب مباحــث را می پروراننــد؛ معلــوم می شــود 
مباحــث  حاصــل  کــه   - ایشــان  شــناخت  کتــاب  همــان  یــا  خوانده انــد. 
تلویزیونــی ایشــان اســت و مــن خیلــی قدیــم آن را دیــده ام - بحث هــای 
البتــه  دارد.  آن هــا  درمــان  راه  و  روح  بیماری هــای  بــه  مــورد  در  مفّصلــی 
در  نظــرم،  بــه  امــا  شــده اند؛  مشــهور  حدیث پژوهــی  بــه  بیشــتر  ایشــان 

1. دارنــد...  خوبــی  برداشــت های  و  دیدگاه هــا  هــم  تفســیر 

کبر والیتی2 دکتر علی ا
کــه در مســیر انقــاب اســامی و  بزرگداشــت عالمــان دینــی، به ویــژه آنــان 
کیــد بــوده  ــه نظــام و مــردم، هّمــت گمارده انــد، همــواره مــورد تأ خدمــت ب

.ک: ارج نامۀ آیة اهّلل محّمد محّمدی ری شهری، ج1، ص 413-406. 1. ر
تهــران.  شــمیران  متولــد  و  اصغــر  میــرزا  مرحــوم  فرزنــد   ،) والیتــی)1324ش-  کبــر  علی ا دکتــر   .2
وی دورۀ تحصیــات پزشــکی عمومــی را در ســال 1350 بــه پایــان بــرد و ســه ســال بعــد، بــا درجــۀ 
غ التحصیــل گردیــد و ســپس، دورۀ فــوق تخّصصــی  کــودکان از دانشــگاه تهــران فار تخّصصــی پزشــکی 
گذرانــد. آقــای والیتــی پــس از پیــروزی  بیماری هــای عفونــی را در دانشــگاه جانــز هابکینــز امریــکا 
 1360 ســال  از  خارجــه  امــور  وزارت  مســئولیت  همچــون:  مختلفــی  اشــتغاالت  اســامی،  انقــاب 
کنــون، عضویــت  تــا 1376، مشــاورت مقــام معّظــم رهبــری در امــور بیــن الملــل از ســال 1376 تــا 
کنــون، عضویــت شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی  مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام از ســال 1375 تــا 
کنــون بیــش از 20 مقالــه و  و دبیرکلــی مجمــع جهانــی بیــداری اســامی را داشــته اســت. از ایشــان تــا 

ــت. ــده اس ــر ش ــاب منتش کت ــوان  150 عن
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و هســت تــا عــاوه بــر بررســی دقیق تــر ابعــاد شــخصیتی ایشــان، بــه منظــور 
ــرای آینــدگان باشــد. ــز ب ــدگاری نی ، میــراث مان ــر کامل ت ــر و  شــناخت بهت

کنــون فرصــت مغتنمــی بــه واســطه هّمــت جمعــی از عاقه منــدان فراهــم  ا
گردیــد تــا از ســال ها فّعالیــت ارزنــده علمــی، خدمــات صادقانــه بــه آســتان 
اهــل بیــت عصمــت و طهــارت؟مهع؟ و تاش هــای مدیریتــی حجــة  االســام 
والمســلمین جنــاب آقــای محّمــدی ری شــهری و همچنیــن کوشــش های 

گــردد. کریــم و خــادم حدیــث شــریف، تکریــم و قدردانــی  حافــظ قــرآن 
ــان را  ــی ایش ــی و عمل ــاش علم ــال ها ت ــود، س ــهم خ ــه س ــز ب ــب نی ــن جان ای
کــه بی تردیــد فعالیت هــای ایشــان در طــول زندگــی علمــی و  ارج می نهــم 
اجرایــی، در ســاحت مقــّدس ثقلیــن و به ویــژه در عرصــۀ حدیــث، مصداقــی 

از احیــای امــر اهــل بیــت؟مهع؟ بــوده و هســت. 
ســال ها تعّلــم و تعلیــم در حــوزۀ مقّدســۀ قــم و نجــف، دو دهــه راهبــری 
حاجیــان ایرانــی در یکــی از حّســاس ترین برهه هــای تاریخــی و امیرالحــاج 
جمهــوری اســامی ایــران، ســه دهــه خدمــت بــه آســتان مقــّدس حضــرت 
علمیــه،  حــوزۀ  تأســیس  مصّلــی،  ســاخت  حســنی؟ع؟،  عبدالعظیــم 
و  شــیعی  دارالحدیــث  نخســتین  کتاب خانــه،  پژوهشــگاه،  دانشــگاه، 
دشــمنان  کژاندیشــان،  کــژروان،  بــا  خردمندانــه  رویارویــی  همچنیــن 
یادگارهایــی  همــه،  و  همــه  سیاســت،  و  اندیشــه  عرصــه  در  منافقــان  و 
کــه دســت یابی بــه آن هــا جــز از طریــق عنایــت و رحمــت الهــی و  ماندگارنــد 
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توفیــق رّبانــی مّیســر نبــوده اســت. 
ائّمــۀ  ســخنان  و  ســیره  بازگوکننــدۀ  موســوعه های  و  کتاب هــا  تألیــف 
کــه  ؟مهع؟ از امیرمؤمنــان تــا امــام زمــان، توفیــق بــزرگ دیگــری بــود  اطهــار

1. اســت...  شــده  ایشــان  نصیــب 

.ک: ارج نامۀ آیة اهّلل محّمد محّمدی ری شهری، ج1، ص 579-578. 1. ر
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دکتر نورالدین ابو لحیة1 ـ الجزایر

ث رسالة إلى الري شهري، الثوري المحّدِ
سّیدي یا آیة اهّلل محّمدي ري شهري!

الحسـني، ال  العظیـم  السـّید عبـد  ـ  کلمـا ذکرتـك  ـ  أتذکـر  کیـف  أدري  لسـت 
بذلـك  مقیمـا  ذلـك  قبـل  کنـت  أو  الشـریف،  لمقامـه  سـادنا  کنـت  لکونـك 
إنما لکون شـخصك یشـبه کثیرا شـخصه، وجهادك کثیرا  المحل الشـریف، و

تضحیاتـه. کثیـرا  تشـبه  وتضحیاتـك  جهـاده، 
فهـو قـد عـاش فترة من حیاته في زمن المتوکل الطاغیة المسـتبد، کما 
عشـت أنـت أیضـا فتـرة مـن حیاتـك في زمن الشـاه الـذي ال یقل عنـه طغیانا 
وکبـرا.. وکمـا أصابـك مـن بطـش الشـاه، فاعتقلت وأوذیت، کذلـك أصابه من 
، فقد نقل النجاشـي عن أحمد  بطش المتوکل ما جعله یتوارى عن األنظار
بـن محمـد بـن خالـد البرقـي أنه قـال: »کان عبد العظیم ورد الـري هاربا من 
السـلطان، وسـکن سـربا فـي دار رجـل مـن الشـیعة فـي سـکة الموالـي، فکان 
یعبـد اهّلل فـي ذلـك السـرب، ویصـوم نهـاره، ویقـوم لیلـه، وکان یخرج مسـتترا 

1. اســتاد دکتــر نــور الدیــن ابولحیــه، اســتاد دانشــگاه باتنــه در الجزائــر اســت. مقابلــه بــا افراطی گرایــی 
، حدیــث و مباحــث اجتماعــی،  گــی شــخصیت اوســت. تألیفــات او در تفســیر ، مهم تریــن ویژ و تکفیــر
کــه بــر اســتفاده  افــزون بــر صــد جلــد اســت. مجموعــه »الســّنة بامذاهــب« از مهم تریــن آثــار اوســت 
ــدی در  ــبک جدی ــذار س ــد دارد. او پایه گ کی ــّنت تأ ــتنباط س ــم و اس ــت؟مهع؟ در فه ــل بی ــات اه از روای

تفســیر قــرآن بــر پایــۀ روایتگــری داســتان ها و آموزه هــای قرآنــی نیــز هســت.
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فیـزور القبـر المقابـل قبـره، وبینهمـا الطریـق، ویقـول هـو قبـر رجـل مـن ولـد 
؟ع؟، فلـم یـزل یـأوي إلـی ذلـك السـرب، ویقـع خبـره إلـی  موسـی بـن جعفـر
کثرهـم«.1  أ عرفـه  حتـی  محّمـد؟مهع؟  آل  شـیعة  مـن  الواحـد  بعـد  الواحـد 
وهکـذا کنـت أنـت أیضـا قبـل انتصـار الثـورة اإلسـامیة، حیـن کنـت علی 
کل المناطـق  الرغـم مـن القمـع والتسـلط، تمـارس أدوارك التبلیغیـة، وفـي 

إخـاص شـدیدین. التـي ُترسـل إلیهـا، وببراعـة و
ولذلـك، فإنـا نرجـو أن تکـون مصداقـا مـن مصادیـق ذلـك الثنـاء الـذي 
أثنـی بـه اإلمـام الهـادي علـی السـّید عبـد العظیـم الحسـني، حیـن خاطبـه 
بقوله: »مرحبا بك یا أبا القاسم أنت ولینا حقًا، دینك دین اهّلل الذي ارتضاه 
لعباده فاثبت علیه ثبتك اهّلل بالقول الثابت في الحیاة الدنیا وفي اآلخرة«.2 
الکبـار  المحدثیـن  مـن  کونـه  وبینـه  بینـك  النسـبة  هـذه  یقـوي  وممـا 
الثقـاة العـدول الذیـن اسـتطاعوا أن یحفظـوا لألمـة أحادیـث نبیهـا وعترتـه 
الطاهـرة، وأنـت أیضـا کنـت کذلـك، وفـي کل حیاتـك، فلـم یحل الجهـاد قبل 
الثـورة اإلسـامیة وبعدهـا عـن اهتمامـك بحدیـث رسـول اهّلل ؟ص؟ وعترتـه 

3. الطاهـرة... 

1. رجال النجاشی، ص 248.
2. همان.

3. آقــای دکتــر ابــو لحیــة در ادامــۀ نوشــتۀ شــش صفحه ای خــود، بــه ابعــاد دیگــری از شــخصیت 
کــه  ــا وجــود مقــّدس حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟ می پــردازد  ــة اهّلل ری شــهری در مقایســه ب مرحــوم آی

ــد. ــر ش ــرف نظ ــه ص ــن مجموع ــۀ آن در ای ــار از آوردن ادام ــرای اختص ب
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نامه ای به آیة اهّلل ری شهری، محّدث انقالبی

سرورم، آیة اهّلل محّمدی ری شهری!
نمی دانم چگونه است که هر گاه به یاد تو می افتم، یاد عبدالعظیم حسنی 
در خاطرم زنده می شود، نه به این خاطر که متوّلی آن بارگاه شریف بودی، 
که  گزیده بودی؛ بلکه از آن جهت  یا پیش از آن، در آن مکان رفیع اقامت 
شخصیت تو، شباهت بسیاری به شخصیت وی داشت و جهاد تو بسیار 
کاری های تو، بسی به سان فدارکاری های او بود. شبیه جهاد وی بود و فدا
او در دوره ای از زندگانـی خـود در دوران متـوّکل عباسـی، آن طاغـوت 
مسـتبد، زیسـت، چنان کـه تـو نیـز در دوره ای از زندگـی خـود در دوران شـاه 
کـه سـتِم  کـم نبـود... همچنـان  از متـوّکل  کـه در سرکشـی و تکبـر  زیسـتی 
چنـان  گرفتـی،  قـرار  آزار  مـورد  و  شـدی  دسـتگیر  و  شـد  تـو  دامن گیـر  شـاه 
کـه از دیده هـا  گرفـت تـا جایـی  کـه عبدالعظیـم نیـز مـورد سـتم متـوّکل قـرار 
پنهـان شـد. نجاشـی از احمـد بـن محّمـد بـن خالـد برقـی نقـل کـرده اسـت: 
گریـزان بـود، و مدتـی در  کـم  کـه از حا »عبدالعظیـم در حالـی وارد ری شـد 
مخفیگاهـی در خانـۀ مـردی از شـیعیان در محلـه الموالـی، سـکنا گزید و در 
آن مخفیـگاه، خـدا را مـی پرسـتید. روزهـا را بـه روزه و شـب ها را بـه عبـادت 
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زنـده می داشـت. بـا پنهـان کاری بیـرون می آمـد و قبـر مقابـل قبـر فعلـی اش 
کـه از آن عبـور  را زیـارت می کـرد، و در آن میـان، راهـی بـود و او ]در حالـی 
؟ع؟ اسـت،  می کـرد[ می گفـت: ایـن، قبـر مـردی از فرزندان موسـی بن جعفر
و همواره به آن پناهگاه پناه می برد، و خبر او سـینه به سـینه بین شـیعیان 

کـه بیشـتر ایشـان، وی را شـناختند«. گاه  آل محّمـد؟ص؟ می گشـت تـا آن 
کـه بـا  تـو نیـز پیـش از پیـروزی انقـاب اسـامی چنیـن بـودی، هنگامـی 
وجـود سـرکوب و چیرگـی دشـمن، نقـش تبلیغـی خـود را در تمامی مناطقی 
که بدان ها فرسـتاده می شـدی، با مهارت و اخاص شـدید ادا می کردی، و 
، امیدوارم مصداق آن ستایشـی باشـی که امام هادی؟ع؟  به همین خاطر
گفـت و بـه او فرمـود: »خـوش آمـدی  نسـبت بـه سـید عبدالعظیـم حسـنی 
ای ابوالقاسـم! تـو بـه راسـتی دوسـتدار و پیـرو مـا هسـتی. دیـن تـو همـان 
دیـن خداسـت کـه آن را بـرای بنـدگان پسـندیده. پس بر آن، اسـتوار بمان. 
خداونـد، تـو را بـا سـخن اسـتوار در زندگـی دنیـا و در آخـرت، اسـتوار بدارد«.

کیــد قــرار مــی دهــد،  آن چــه رابطــۀ میــان تــو و عبدالعظیــم را مــورد تأ
کــه توانســتند بــرای  کــه وی از محّدثــان بــزرگ، ثقــه و عــادل بــود  آن اســت 
کننــد، کــه  کــش را حفــظ  ؟ص؟ و خانــدان پا امــت اســامی، احادیــث پیامبــر
ــروزی  ــودی، و در طــول زندگانــی خــود، جهــاد پیــش از پی ــز چنیــن ب ــو نی ت
گرامــی  انقــاب اســامی و پــس از آن، از توجــه تــو نســبت بــه حدیــث رســول 

ــت... . ــش نکاس ک ــدان پا ــام؟ص؟ و خان اس
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بخشی از وصیت نامۀ فرهنگی 

بسم اهّلل الرحمن الرحیم

قـرآن و عتـرت، دو امانـت گران بهـای بـه هـم پیوسـته اسـت کـه خاتـم انبیاء 
؟ص؟ به امت خود سـپرده و از آنها خواسـته اسـت که تا دامنۀ قیامت از آن 
پاسـداری کننـد. بی تردیـد ایـن سـخن بدیـن معناسـت که سرنوشـت قرآن، 
یعنـی پیـام تکامـل مـادی و معنوی انسـان، و عترت که پاسـداراِن این پیام 
و تـداوم بخـش سـّنت نبـوی هسـتند، در جامعه به هم پیوسـته اسـت و در 

یـک جملـه، دین از سیاسـت جدا نیسـت.
کنـون کـه بـه برکـت نظـام اسـامی زمینـه فراهـم اسـت، عالمـان دیـن بویژه  ا
کنند و به غربت و مهجوریت قرآن و حدیث  پژوهشگران جوان باید همت 

گیر شـدن اسـام را فراهم سـازند.  پایان دهند و بدین سـان، مقدمات فرا
مؤسسـۀ علمـی ـ فرهنگـی دارالحدیـث، نخسـتین اقـدام سـازمان یافتـه در 
جهـت گسـترش بنیادیـن قـرآن و عتـرت در عصر حاضر اسـت. دارالحدیث، 
و  اسـت  آن  پاسـدار  و  قـرآن  مفّسـر  عتـرت،  کـه  چـرا  هسـت؛  نیـز  دارالقـرآن 

کبیـر در ایـن مؤسسـه بـه هـم پیوسـته اند.  کبـر و  بدین سـان َثقـل ا 92
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و  قـرآن  معـارف  باشـد،  جهـان  امـروز  نیازهـای  پاسـخگوی  می توانـد  آنچـه 
عتـرت اسـت، نـه آنچـه اصطاحـًا »علـوم قـرآن و حدیـث« نامیـده می شـود. 
اینکـه،  توجـه  قابـل  و  مهـم  بسـیار  نکتـۀ  هسـتند.  مقدماتـی  علـوم  اینهـا 
آرمان هـای  عملـی  تجربـۀ  را  ایـران  در  اسـامی  نظـام  اسـتقرار  جهانیـان، 
بدین سـان،  و  می داننـد  آنـان  رهنمودهـای  و  ـ  السـام  علیهـم  ـ  اهل بیـت 
کـم، بـه حسـاب مکتـب اهل بیـت گذاشـته  قـّوت و ضعـف مدیـران نظـاِم حا
گیـر شـدن مکتـب اهل بیت  می شـود و لـذا تنهـا اقدامـات فرهنگـی بـرای فرا
کمـاالت  کافـی نیسـت. ارائـۀ جامعـه ای نمونـه و برخـوردار از رفـاه مـادی و 
نظـر  از  بویـژه  اهل بیـت،  موعـود  آرمانـِی  جامعـه  بـه  نزدیـک  و  معنـوی 
گیـر شـدن  اسـتقاِل عدالـت اجتماعـی، بهتریـن وسـیلۀ تبلیـغ ]بـرای[ فرا

آنهاسـت. مکتـب 
و پژوهشـگاه  و دانشـگاه  بزرگـوارم در دارالحدیـث  و  امـا همـکاران عزیـز  و   
کـه مهمتریـن هـدف مؤسسـۀ  قـرآن و حدیـث بایـد عنایـت داشـته باشـند 
صّلـی  اهّلل  ـ  رسـول خدا  امانـت  از  پاسـداری  دارالحدیـث،  ـ  فرهنگـی  علمـی 
 علیـه  و آلـهـ  و جهانـی سـاختن معـارف اهل بیـت اسـت؛ هدفـی بسـیار بلند، 
کارگیـری همـۀ تـوان بـرای خـدا،  امـا بـا همـت بلنـد، برنامه ریـزی قـوی و بـه 
نا«.1 مبـادا مـا 

َ
ُهـم ُسـُبل َنهِدَيّنَ

َ
ذيـَن جاَهـدوا فينـا ل

َّ
دسـت یافتنـی اسـت »َوال

1. سورۀ عنکبوت، آیۀ 69.
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فقط ابزار انتقال نور باشیم و خود در ظلمت. 
چـه می گویـم و چـه مـی نویسـم؟! خداونـدا! مـا را از رسـوایی قیامـت رهایـی 

بخـش و عـّزت دنیـا و آخـرت کرامـت فرما.
و آخرین سـخنم در این وصیت نامۀ فرهنگی با کسـانی اسـت که در آینده، 
عهـده  بـه  را  ـ  علیه السـام  ـ  عبدالعظیـم  حضـرت  مقـدس  آسـتان  تولیـت 
خواهنـد گرفـت، و آن سـخن ایـن اسـت کـه تحـّوالت چشـمگیر ایـن آسـتان 
کوتاهـی پدیـد  کـه در مـدت  در زمینه هـای فرهنگـی، عمرانـی و اقتصـادی ـ 
آمـد ـ در واقـع جهشـی اسـت کـه در طـول تاریـخ آن سـابقه نـدارد. خداونـد 
مّنـان را سپاسـگزاریم کـه بـه خدمتگزاران این آسـتان در ایـن مقطع تاریخ، 
توفیـق ایـن تحـّول را عنایـت فرمـود. در این میان مؤسسـۀ علمـیـ  فرهنگی 
دارالحدیـث، بزرگتریـن اقـدام فرهنگـی در جهـت اهـداف بلنـد صاحـِب بـا 
کرامـت ایـن آسـتان، فقیـه و محـّدث بـزرگ اهل بیـت، حضـرت عبدالعظیم ـ 

علیه السـام ـ در زمینـۀ گسـترش مکتـب خانـدان رسـالت اسـت.
داشـته ام،  کـه  مسـئولیت هایی  همـۀ  در  همـکاران  همـۀ  از  پایـان  در  و   
عاجزانـه می خواهـم بـه بزرگـواری خـود، قصورهـا و تقصیرهای مرا ببخشـند 
و از خداونـد متعـال برایـم طلـب مغفـرت کننـد و بـا اعتمـاد به نصـرت الهی، 
حکومـت  زمینه سـازی  و  اهل بیـت  فرهنـگ  گسـترش  بـرای  تـوان  همـۀ  بـا 

جهانـی مهـدی آل محّمـد؟ص؟ بکوشـند.
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پیام های تسلیت مراجع بزرگوار 
تقلید و سران محترم نظام
بــا  فرزانــه  عالــم  آن  رحلــت  روزهــای  آغازیــن  در  کــه  بزرگانــی  همــۀ  از  ســپاس  ابــراز  بــا 
کــه بــه  گرامیانــی  پیام هــای خــود، تســّلی بخش خانــواده و ارادتمنــدان ایشــان بودنــد، از 
ــم. ــوزش می طلبی ــم، پ ــر ندادی ــان را نش ــه، پیام های ش کتابچ ــن  ــم ای ــش حج کاه ــل  دلی
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بسم اهّلل الرحمن الرحیم
إّنا هّلل و إّنا إلیه راجعون

خبــر ارتحــال عالــم مجاهــد، آیــة  اهّلل محّمــدی ری شــهری ـ رحمــة اهّلل علیــه ـ 
گردیــد. خدمــات ارزشــمند و مختلــف در عرصه هــای  موجــب تأثــر و تأســف 
علمــی و سیاســی و اجتماعــی، از جملــه خدمتگــزاری حّجــاج بیــت اهّلل 
حضــور  حســنی،  عبدالعظیــم  حضــرت  مقــّدس  آســتان  تولیــت  الحــرام، 
، و همچنیــن آثــار ارزشــمند  اثرگــذار در مجلــس خبــرگان و مناصــب دیگــر
گردان، موجــب برجســته شــدن آن روحانــی انقابــی و  قلمــی و تربیــت شــا

بــا اخــاص بــوده اســت.
اینجانــب درگذشــت ایــن عالــم مّتقــی را بــه حوزه هــای علمیــه، وابســتگان 
محتــرم و همــۀ ارادتمنــدان، خصوصــًا اهالــی متدّیــن شــهر ری تســلیت 

عــرض نمــوده و علــّو مقــام بــرای آن فقیــد ســعید مســئلت می نمایــم.

قم المقّدسه
حسین نوری همدانی
دوم فروردین ١٤٠١
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باسمه تعالی

خبــر رحلــت آیــة اهّلل حــاج شــیخ محّمــد محّمــدی ری شــهری _ رحمــة اهّلل 
ــادی  ــم مجاهــد، خدمــات زی گردید.ایــن عال ــر  علیــه _ موجــب تأســف و تأث
کــه یکــی از شــاخص ترین آن، پایــه  گذاشــته  کارنامــۀ خــود بــر جــای  را در 
کــه در تربیــت طــاب و  گــذاری و تأســیس مجموعــۀ دارالحدیــث اســت 
اســاتید برجســتۀ علــوم قــرآن و حدیــث و تدویــن و نشــر تــراث اهــل بیــت ـ 

علیهــم الســام ـ نقــش بســزایی دارد.
ایشــان و حوزه هــای علمیــه و عمــوم  بیــت  بــه  را  ایــن ضایعــه  اینجانــب 
ارادتمنــدان و خصوصــًا خدمتگــزاران آســتان حضــرت عبدالعظیــم حســنی 
تســلیت عــرض نمــوده و از درگاه خداونــد متعــال، علــّو درجــات ایشــان و 
صبــر و اجــر بازمانــدگان را مســئلت مــی نمایم. و الســام علیکم و رحمة اهّلل.

قم
ناصر مکارم شیرازی
1401/01/03
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درگذشــت حجــة االســام والمســلمین آقــای حــاج شــیخ محّمــد ری شــهری 
موجــب تأســف شــد. امیــد اســت خدمــات علمــی و نشــر احادیــث اهــل 
کــه بــا ســعی بلیــغ ایشــان انجــام شــد، موجــب قبــول پــروردگار قــرار  بیــت 
گیــرد. ایــن ضایعــه را بــه عمــوم عاقمنــدان، مخصوصــًا بازمانــدگان ارجمنــد 
ــرای آن مرحــوم در خواســت می شــود. ایشــان، تســلیت، و مغفــرت الهــی ب

جوادی آملی

باسمه تعالی
إّنا هّلل و إّنا إلیه راجعون

کوشــا و انقابــی، مرحــوم آیــة اهّلل آقــای حــاج شــیخ محّمــد  درگذشــت عالــم 
ری شــهری موجــب تألــم و تأثــر فراوان گردیــد. این روحانِی خــدوم و یار امام 
گــون در مقاطــع حّســاس  گونا کــه عــاوه بــر تصــّدی ســمت هــای  و رهبــری 
کل  انقــاب همچــون مســئولیت ســنگین وزارت اطاعــات و دادســتانی 
کشــور در دهــۀ اّول پیــروزی انقــاب اســامی و برخــورد بــا برخــی فتنه هــا و 
جریانــات انحرافــی، خدمــات شــایانی نمــود، بــا تمرکــز و صــرف عمــر خویــش 
بــر روی روایــات ائمــه معصومیــن ـ علیهــم الســام ـ و بررســی منابــع حدیثــی، 
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کنــار تربیــت طــاب مســتعد در حــوزۀ علــوم قــرآن و حدیــث، تألیفــات  در 
کــه بــی شــک  فــراوان و موســوعه هــای متعــددی از خــود برجــای گذاشــت 
در نشــر و تبییــن معــارف اهــل بیــت عصمــت و طهــارت ـ علیهــم الســام 
ـ نقــش بســزایی دارنــد و از صدقــات جاریــه و باقیــات الصالحــات اعمــال 

ایشــان خواهنــد بــود، إن  شــاء اهّلل.
اینجانــب فقــدان ایــن عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری و تولیــت آســتان 
حضــرت عبدالعظیــم حســنی ـ علیــه الســام ـ  را محضــر امــام زمــان ـ عّجــل 
_ مــد ظّلــه  العالــی_ ،  انقــاب  ، رهبــر معّظــم  ـ  الشــریف  اهّلل تعالــی فرجــه 
گردان، مــردم شــریف تهــران و بازمانــدگان  عاقمنــدان، ارادتمنــدان، شــا
محتــرم ایشــان تســلیت می گویــم و از خداونــد مّنــان بــرای آن مرحــوم، علــّو 
درجــات و رحمــت و رضــوان الهــی، و بــرای خانــواده و منســوبان مکّرمشــان 
صبــر و اجــر مســئلت می نمایــم. َحَشــرُه اهّلُل َمــَع الَنبــّی و األِئَمــِة الَمعصومیــن 

علیهــم الســام.

احمد جّنتی
رئیس مجلس خبرگان رهبری
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محّمــدی  محّمــد  شــیخ  حــاج  اهّلل  آیــة  جنــاب  گرانقــدر  عالــم  ارتحــال 
گردیــد. آن  ری شــهری، ـ رضــوان اهّلل علیــه ـ موجــب تأســف و تأثــر اینجانــب  
کنــار انــس دائمــی بــا قــرآن و روایــات اهــل بیــت ـ علیهــم الســام  مرحــوم در 
بــا انقــاب  گران بهــا، در میــدان عمــل، همــواره  گوهر هــای  ـ و ترویــج آن 
اســامی  پــر مخاطــره، نظــام  بزنگاه هــای  و در  کردنــد  اســامی همراهــی 
را یــاری رساندند. ایشــان در مجلــس خبــرگان رهبــری ، وزارت اطاعــات 
ــم  و ســایر ســنگرها منشــأ خدمــات  ارزنــدۀ  فراوانــی بودنــد. رحلــت آن عال
ــی ـ و حوزه هــای  ــه العال ــر معّظــم انقــاب ـ مدظّل ــه محضــر رهب وارســته را  ب
علمیــه و بویــژه اعضــای بیــت محتــرم و دیگــر بازمانــدگان و ارادتمنــدان 
ایشــان تســلیت عــرض نمــوده و علــّو درجــات ایشــان را از خداونــد متعــال 

خواســتارم.

صادق آملی الریجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
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بسم  اهّلل الرحمن الرحیم
إّنا هّلل و إّنا إلیه راجعون

رحلــت عالــم فرزانــه و مبــارِز انقابــی، حضــرت آیــة  اهّلل محّمــد محّمــدی 
ری شــهری، موجــب تألــم و ثأثــر فــراوان شــد. ایــن عالــم برجســته کــه از یاران 
امیــن و شــجاع امــام خمینــی ـ رحمــه اهّلل ـ و رهبــر معظــم انقــاب بــه شــمار 
می رفــت، ســال ها در تولیــت حــرم آســتان حضــرت عبدالعظیــم حســنی ـ 
علیــه الســام ـ منشــأ خدمــات بســیار بــود و در حــوزۀ علــوم قــرآن و حدیــث، 

کــرد. طــاب و دانشــجویان بســیاری تربیــت 
در  اســامی  انقــاب  آرمان هــای  از  دفــاع  میــدان  در  ری شــهری  آیــة  اهّلل 
ــرگان  ــس خب ــات، مجل ــی، وزارت اطاع ــاج ایران ــتی حّج ــنگرهای سرپرس س
کــه  رهبــری، و دادســتانی کل کشــور نیــز مجاهــدت خســتگی ناپذیر داشــت 
بی شــک توشــۀ بزرگــی بــرای آن مرحــوم خواهــد بــود. اینجانــب مصیبــت 
گردان آن عالــم و مــردم  وارده را بــه بیــت مکــّرم، حوزه هــای علمیــه، شــا
بــرای  خداونــد  درگاه  از  و  می گویــم  تســلیت  شــهرری  انقابــی  و  شــریف 
ایشــان رحمــت الهــی و همجــواری بــا اولیــاء اهّلل، و بــرای عمــوم بازمانــدگان، 

صبــر و ســامتی مســئلت دارم.
سّید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهوری اسامی ایران
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بسم اهّلل الرحمن الرحیم
َها َشْیٌء

ّ
 َیُسُد

َ
ْسَاِم ُثْلَمٌة ال ِ

ْ
ِإَذا َماَت اْلَعاِلُم ُثِلَم ِفی اإل

ارتحــال عالــم مجاهــد و روحانــِی بــا اخــاص، حضــرت آیــة  اهّلل حــاج شــیخ 
ــی  ــام خمین ــرت ام ــن حض ــق و امی ــار صدی ــهری، ی ــدی ری ش ــد محّم محّم
گردیــد.  ــر فــراوان  ـ رحمــه اهّلل ـ  و مقــام معّظــم رهبــری موجــب تأســف و تأث
آیــة اهّلل محّمدی ری شــهری در طــول عمــر خویــش بــا تعهــد و تقــوا در ترویــج 
و نشــر علــوم اســامی و معــارف قــرآن و حدیــث و شــعائر مذهبــی، اهتمــام 
کــه راه انــدازی و مدیریــت مؤسســه دارالحدیــث بــه  عنــوان  بســیار داشــتند 
کــز بااهمیــت در زمینــۀ پژوهش هــای دینــی و کام اهل بیت؟مهع؟  یکــی از مرا
اثــر  ـ از جملــه  آثــار ارزشــمند و دانشــنامه های متعــدد اســامی  و تألیــف 
اســت. اقدامــات  ایــن  جملــۀ  از  ـ  الحکمــه  میــزان  مانــدگار  و  ارزشــمند 
کــه از ســجایای علمــی، اخاقــی و انقابــِی برجســته ای  ایــن عالــم وارســته 
اســامی،  انقــاب  مســیر  در  ثابت قــدم  یــاوری  به عنــوان  بــود،  بهره منــد 
متعهدانــه در ســال های پیــش از انقــاب در راه مبــارزه بــا رژیــم ستم شــاهی 
در  نیــز  اســامی  شــکوهمند  انقــاب  پیــروزی  از  پــس  و  کــرد  کوشــش 
مســئولیت های متعــدد و خطیــر بــه انجــام خدمــات صادقانــه مبــادرت 
ورزیــد کــه ســوابق موفــق ایشــان در ســمت های متعــدد از جملــه نمایندگــی 
تشــخیص  مجمــع  در  عضویــت  ایرانــی،  حّجــاج  سرپرســت  و  ولی فقیــه 
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آســتان  تولیــت  و  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  نمایندگــی  نظــام،  مصلحــت 
توســعۀ  بــا  کــه  ـ   الســام  ـ علیــه  الحســنی  مقــدس حضــرت عبدالعظیــم 
چشــمگیر ایــن بــارگاه ربانــی همــراه بــود، بیانگــر توانایی و شایســتگی ایشــان 
در خدمت گــزاری بــه نظــام جمهــوری اســامی و ملــت شــریف ایــران اســت.

از جملــه  انقابــی همچنیــن ســال ها در مناصــب قضائــی  ایــن روحانــی 
و  کشــور  کل  دادســتان  و  اســامی  انقــاب  دادگاه هــای  ع  شــر کــم  حا
ــه عنــوان اولیــن وزیــر اطاعــات جمهــوری اســامی در مبــارزۀ  همچنیــن ب
 ، گروه هــای ضدانقــاب، عوامــل تروریســتی و خرابــکاری در کشــور قاطــع بــا 
کــه نتایــج آن در قــوام و امنیــت کشــور تأثیــر بســزایی  کــرد  مجاهــدت بســیار 

داشــت.
اینجانــب ضمــن عــرض تســلیت بــه مقــام معّظــم رهبــری، روحانیــت معــّزز 
آســتان مقــدس  و حوزه هــای محتــرم علمیــه، مجــاوران و خدمتگــزاران 
گردان و  حضــرت عبدالعظیــم _علیــه الســام _  مــردم بزرگــوار ایــران، شــا
ارادتمنــدان و بیــت مکــّرم ایشــان، بــرای ایــن عالــم مهــّذب، رحمــت واســعه 
خداونــد  درگاه  از  ســامتی  و  صبــر  بازمانــدگان،  بــرای  و  درجــات،  علــّو  و 

متعــال مســئلت می کنــم.
محّمدباقر قالیباف
رئیس  مجلس  شورای  اسامی
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إّنا هّلل و إّنا إلیه راجعون
خبــر رحلــت آیــة اهّلل محّمــد محّمــدی ری شــهری، نماینــدۀ محتــرم ولــی 
فقیــه و تولیــت آســتان مقــدس حضــرت عبدالعظیــم حســنی؟ع؟ موجــب 

گردیــد. ــِم خاطــر  ــر و تأّل تأّث
ــة اهّلل محّمــدی ری شــهری از جوانــی در تعلیــم و تعلــم معــارف اســامی  آی
، آثــار و تألیفــات زیــادی از خــود بــه  تــاش وافــر داشــتند و در ایــن مســیر

ــود. ــد ب ــی خواه ــات الصالحات ــان باقی ــرای ایش ــه ب ک ــتند  ــای گذاش ج
آیة اهّلل ری شهری قبل از انقاب در صف مبارزین با رژیم ستم شاهی بودند و 
از بدو پیروزی انقاب اسامی تا پایان عمر پر برکت خود، همواره شخصیتی 
امین، معتمد و مورد وثوق امامین انقاب بودند و در سنگرهای مختلف از 
جمله دادگاه انقاب ارتش، وزارت اطاعات، دادستانی کل کشور، دادستانی 
کل ویژه روحانیت، نمایندۀ ولی فقیه و سرپرست حّجاج بیت اهّلل الحرام، 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندۀ مردم در مجلس خبرگان 
عبدالعظیم  حضرت  مقدس  آستان  تولیت  و  فقیه  ولی  نمایندۀ  و  رهبری 
حسنی ؟ع؟ با صداقت و امانت و خالصانه خدمت نمودند. رحلت این عالم 
وارسته را به مقام معّظم رهبری و مردم شریف شهر ری و حوزه های علمیه و 
بیت مکّرم ایشان تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم، غفران واسعۀ الهی 

و حشر و نشر با اولیای خدا را خواستارم.
غامحسین محسنی اژه ای
رئیس قوه قضاییه
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گروهی از اساتید  پیام تسلیت 
و فضالی حوزه و دانشگاه

بسم اهَّلل الرحمن الرحيم
ِكُؤَن« 1 راِئِک ُمّتَ

َ ْ
ى ال

َ
ْزواُجُهْم فى  ِظالٍل َعل

َ
»ُهْم َو أ

،  آیة  اهّلل محّمدی ری شهری؟حر؟ زندگی  محقق سخت کوش ومحّدث نام آور
را بدرود گفت و آسمانی شد.

گران ارج  کارآمد و  کوشش  ، شیفتۀ معارف ثقلین بود. از آغازین  آن بزرگوار
که همواره در مسیر پیراستگی و آراستگی پیش می رفت تا  میزان الحکمة 
گستردۀ آن بود و بخشی از آن  موسوعة معارف  الکتاب والسّنة ـ که قالب 
کوششی در جمع و تدوین و نشر میراث  مجال نشر یافته است ـ از هیچ 

ثقلین دریغ نورزید.

1. سورۀ یس، آیۀ 56.
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که با همدلی و همراهی فاضان و عالمان همگام  دانشنامه های سترگ 
و  علوی  و  نبوی  سیرۀ  در  پژوهش  افق های  گشودن  در  یافت،  نشر  او 
حسینی و مهدوی و عقاید اسامی بر پایۀ معارف ثقلین بی بدیل  است. 
آستان مقّدس حضرت  بنیادهای  و تشیید  بازسازی  او در  بلند  گام های 
عبدالعظیم؟ع؟ و تأسیس دارالحدیث، وهمراهی با امام خمینی و مقام 
معّظم رهبری، یادگاری جاودانه است که همواره شکوهمند خواهد ماند.
کنگره های   او عالمان و مرزبانان اندیشۀ شیعی را ارج می نهاد. از این رو 
همدلی  و  همراهان  یاری  با  آن  نتایج  که  زد  رقم  را  بزرگداشتشان 
ابعاد  در  او  پژوهشگرانۀ  و  مؤمنانه  نقش  است.  کم نظیر  دانشمندان، 
کتابخانه های  با  دارالحدیث  مؤسسۀ  همکاری  به ویژه  اسامی،  تفکر 
نسلی  تربیت  و  فاخر  اثر  ده ها  نشر  و  تدوین  و  تخصّصی  و  عمومی  مهم 

حدیث پژوه، فراموش ناشدنی است.
و  غفران  ثقلین،  آموزه های  شیفتۀ  محّدث  آن  برای  سبحان  خداوند  از 

رحمت، و برای بازماندگان، شکیبایی و اجر مسئلت می کنیم.
 

سّید  ابراهیمی،  عبدالعلی  اباذری،  عبدالرحیم  آشتیانی،  محّمدرضا 
الویری،  محسن  اسماعیلی،  غامحسین  ابوترابی فرد،  محّمدحسین 
باقری  عبدالحمید  ایزدپناه،  عبدالرضا  اوسطی،  مسعود  امینی،  علیرضا 
باقری  مصطفی  بنابی،  باقری  جواد  بنابی،  باقری  عبدالمجید  بنابی، 
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بهرامی،  بنایی، شکراهّلل  ، علی  برنجکار رضا  باقری سیانی،  بنابی، مهدی 
حسن  پورمحّمدی،  مصطفی  پورمحّمدی،  محّمدتقی  پارسانیا،  حمید 
رسول  جعفری،  محّمد  داوری،  تقی زاده  محمود  تقدیری،  محّمد  پویا، 
کاظم  محمودرضاجمشیدی،  جعفریان،  نورالدین  سّید  جعفریان، 
حیدر  سّید  بهشهری،  حسینی  سّیدرضا  جهان بخش،  جویا  جواهری، 
محّمد   ، چلونگر محّمدعلی  جالی،  مجید  جالی،  محسن  حکیم، 
محّمدرضا  سّید  بحرینی،  حسینی زاده  محّمدحسین  حاج ابوالقاسمی، 
خسروپناه،  عبدالحسین  خاموشی،  مهدی  سّید  جالی،  حسینی 
کری،  ذا فضل اهّلل  نجف آبادی،  دّری  قربانعلی  نائینی،  خطاط  عبداالمیر 
رجبی،  محمود  رّبانی،  هادی  رّبانی،  حسن  سّید  رازینی،  علی  راد،  علی 
نیشابوری،  رحمانی  محّمد  رضایی،  محّمدعلی  رحمانی،  محّمدعلی 
زمانی نژاد،  کبر  علی ا زائری،  محّمدرضا  رفیعی،  ناصر  رحیمیان،  حسین 
سّید  ستوده نیا،  محّمدرضا  سبحانی نیا،  محّمد  سبحانی،  محّمدتقی 
احمد سّجادی جزی، نصراهّلل شاملی، سّید علی شاه چراغی، حمیدرضا 
شیروانی،  علی  شمس،  کاظم  سّید  شریف القریشی،  باقر  شریعتمداری، 
سّید  گلپایگانی،  صافی  محّمدحسن  صادقی،  محسن  صادقی،  هادی 
کاظم طباطبایی نژاد،  عباس صالحی ، سّید یوسف طباطبایی نژاد، سّید 
عالی،  مسعود  عابدی،  احمد  ظهیری،  عباس  طبسی،  نجم الدین 
عبدالمحمود عبدالّلهی، محّمد عبدالّلهیان، محّمدصادق عرب نیا، سّید 
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ــار
ـــتـ

ســ

محمود علوی، سّید علی عماد، مهدی غروی قوچانی، عباس کعبی، علی 
کورانی، محسن فقیهی، محّمدهادی فاح زاده، محّمدحسین فاح زاده، 
، نجف لک زایی، جواد محّدثی،  کاظم قاضی زاده، سّید علی قاضی عسکر
علی مختاری، رضا مختاری، محّمدمرادی، محّمدجواد محّمدی، سّید 
حسن  مصلحی،  حیدر  مصدق،  محّمد  العاملی،  مرتضی  جعغر  محّمد 
سّید  ملکا،  حسین  معراجی،  مهدی  محّمد  مکارم،  مسعود  مظاهری، 
محّمد  مهریزی،  مهدی  مهدوی راد،  محّمدعلی  مهدوی،  ابوالحسن 
نجفی،  هادی  ناجی،  حامد  اصفهانی،  موسوی  مصطفی  آزاد،  موّحدی 
نکونام  علی  نظری منفرد،  علی  نظام زاده،  محّمدعلی  نجمی،  احمد 
موسوی،  واعظ  محّمد  سّید  نیازی،  هاشم  نّواب،  عبدالفّتاح  گلپایگانی، 

علی ورسه ای و اصغر هادوی.
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