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چراغراه
از امور مهمی که اینجانب نگران آن هستم مسائل حوزه های علمیه خصوصًا 

حوزه های بزرگ مثل حوزه مقدسه قم است.
 آقایــان علمــای اعــام و مدرســین محتــرم که خیــر خواهان اســام و 
کشورهای اسامی هستند، توجه عمیق کنند که مبادا تشریفات و توجه 
به ساختمان های متعدد برای مقاصد سیاسی و اجتماعی اسام، آنان را از 
مسئله مهم اصلی حوزه ها که اشتغال به علوم رایج اسامی و خصوصًا فقه و 
مبادی آن به طریق سنتی است، اغفال کند، و مبادا خدای نخواسته اشتغال 
به مبادی و مقدمات موجب شود که از غایت اصلی که ابقا و رشد تحقیقات 
علوم اسامی، خصوصًا فقه به طریقه سلف صالح و بزرگان مشایخ همچون 
»شــیخ الطائفه«و امثاله رضوان الله تعالی علیهم و در متأخرین همچون 
»صاحب جواهر«و شــیخ بزرگوار »انصاری«  علیهــم رضوان الله تعالی باز 

دارد.
 اسام اگر خدای نخواسته هر چیز از دستش برود ولی فقهش به طریقه 
مــوروث از فقهای بزرگ بماند، به راه خــود ادامه خواهد داد. ولی اگر همه 
چیز به دســتش آید و خدای نخواسته فقهش به همان طریقه سلف صالح 
از دســتش برود، راه حق را نتواند ادامه داد و به تباهی خواهد کشــید. و با 
آنکه می دانیم مراجع عظام و علمای اعام و مدرسین عالیقدر دامت برکات 
وجودهم توجه به این امر دارند، لکن خوف آن است که اگر تشریفات و زرق 
و برق های شبیه به قطب مادیت رواج پیدا کند، در نسل های بعد اثر گذارد و 

خدای نخواسته آنچه از آن می ترسیم به سر حوزه ها بیاید.
صحیفه امام، جلد ۱۷، ص۳۲۵
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تولد در نجف اشرف
آیت الله سیدمجتبی رودباری فرزند مرحوم آیت الله سیدحسین رودباری در سال ۱۳۱۲ 
شمســی در نجف اشــرف متولد شــد و تا ســال ۱۳۱۹ شمســی در جوار مرقد حضرت 
امیرالمومنین علی )علیه الســام( اقامت داشتند و در همین ســال به همراه والد بزرگوار 

خویش به ایران عزیمت و وارد شهر رشت شدند.
تحصیالت ابتدایی

 مرحوم آیت الله ســیدمجتبی رودباری پس از گذراندن دوره ابتدائی در رشت، در مهرماه 
۱۳۲۶ شمسی به امر والد بزرگوار خود توفیق ورود به طلبگی را پیدا کرد و به همین منظور 

در نزد آیت الله ضیابری کتاب جامع المقدمات را فرا گرفت.
هجرت به قم و نجف

 آیت الله سید مجتبی رودباری در حالیکه سه سال در حوزه علمیه رشت به فراگیری علم 
و دانش اشتغال داشت در سال ۱۳۲۹ شمسی جهت ادامه تحصیات به حوزه علمیه قم 
رفت و ۱۴ سال در جوار مرقد مطهر حضرت معصومه )سام الله علیها( به فراگیری دروس 
مشغول شد. وی در سال ۱۳۴۳ به امر پدر گرامیشان حوزه علیمه قم را به قصد عزیمت به 
حوزه علمیه نجف اشرف ترک و مدت ۱۵ سال در جوار مرقد حضرت علی)علیه السام( به 

فراگیری فقه و اصول پرداخت.
اساتید

وی در زمان تحصیل در حوزه های علمیه قم و نجف اشــرف توفیق تشــرف به مدت ۲۳ 
ســال در درس حضرت امام خمینی را داشت. از دیگر اساتید وی می توان مرحوم آیت الله 
حاج سیدمحمود ضیابری، حاج شیخ محمدعلی امنیان، آقا میرزاجعفر سبحانی تبریزی، 
میرزا محمدتقی ستوده اراکی، حاج سیدعبدالکریم اردبیلی، شهید مفتح همدانی، عامه 
طباطبایی، آیت الله العظمی بروجردی، آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی، آیت الله خوئی و 

آیت الله العظمی حکیم را نام برد.
بازگشت به ایران

آیت الله ســید مجتبی رودباری در شــهریور ۱۳۵۸ شمسی به ایران عزیمت و وارد شهر 
رشــت شد. همه روزه در مسجد صفی رشت که از مســاجد فعال رشت در زمان انقاب 
و پس از آن بوده و محل تجمع نیرهای مومن و انقابی اســت به اقامه نماز می پرداخت. 
آیت الله رودباری مســئولیت مدرسه علمیه جامع رشــت و نائب رئیس شورای مدیریت 
حوزه های علمیه گیان عهده دار بوده اســت. مســجد صفی تاریخی ترین مسجد شهر 
رشت در محله ای به همین نام واقع شده و به نام های مسجد سفید و شهیدیه نیز معروف 

است.
مســجد صفی طبق عبارتی که روی یک کاشــی در داخل محراب دیده می شود در سال 
۱۳۳۴ هجری قمری )۱۲۹۵ ه.ش( به دست حاجی یوسف کاشی ساز تجدید بنا شد.این 
مســجد در دوران انقاب از پایگاه های اصلی تجمعات مردمی و هدایت مبارزات مردمی، 

پخش اعامیه های امام و نشست های انقابی بود.

حضور در درس امام خمینی
مرحوم آیت الله سیدمجتبی رودباری که در سال ۱۳۲۹ هجری شمسی که به قم مشرف 
شد در مرحله سطح بود. وقتی می خواست درس خارج را شروع کند بدوًا خدمت آیت الله 
شــیخ عباس شــاهرودی و آیت الله العظمی بروجردی رفت که دو ســال افتخار تلمذ این 
بزرگواران را داشت و بعد خدمت امام خمینی رسید.  البته در حین اینکه خدمت آیت الله 
بروجردی می رسید، در درس امام خمینی که صبح ها در مسجد سلماسی تشکیل می شد 

نیز شرکت می کرد.
بهره برداری ایشان از درس امام راحل تا سال ۱۳۴۳ ادامه داشت و بعد از تبعید ایشان به 
نجف در این شهر نیز ادامه داشت و ۱۴ سال که در نجف مشرف بودند خدمتشان می رفت.

استقبال از امام در نجف
همین  که در ســال ۱۳۴۳ امام خمینی به ترکیه تبعید شدند، ایشان هم به نجف رفتند. 
در موقــع ورود امام به کاظمین، آیت الله رودباری در مســجد هندی با آقای خائفی و آقای 
سید کاظم میرعبدالعظیمی در حال مباحثه بود که از ورود امام به واسطه تلفنی که حاج آقا 

مصطفی به منزل آیت الله العظمی خویی کرده بود، خبردار شد.
بافاصله به کاظمین رفتند و جــزو اولین نفراتی بودند که خدمت امام خمینی در منزل 
عبداالمیر جالی که صاحب مسافرخانه ای در کاظمین بود شرفیاب شد. امام با سابقه ای 
که از او در ذهن داشــتند و فکر می کردند در قم هســتند از دیدن ایشان تعجب کردند که 

چطور آنجا هستند.
فعالیت های فرهنگی

یکی از اقدامات مفید و موثر ایشان برای رشد و نمو استعدادهای نوجوانان و جوانان شهر 
رشــت تأسیس کتابخانه ای با عنوان کتابخانه عمومی »حضرت امیرالمومنین علیه االف 
و التحیــه و الثناء« بوده که هر روزه عده ای از نوجوانان و جوانان به ویژه قشــر دانش آموز و 

دانشجو از این مکان فرهنگی بهره  فراوان می برند. 
مرحوم آیت الله رودباری تا قبل از رحلت، همه روزه به اقامه ی نماز در مسجد صفی رشت 
می پرداختند و هنگام ظهر درب منزل ایشان به روی همگان برای طرح سوال های دینی و 

دادن مبالغ خمس و زکات و  … و همچنین رفع مشکات باز بود.
معلم اخالق

از جمله جلسات اســتوانه  معنوی اســتان گیان مرحوم آیت الله سید مجتبی رودباری 
می توان به کاس های تفسیر ایشان که جمعه شب ها پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد 
صفی رشت برگزار می شد، اشاره کرد. همچنین به کاس اخاق ایشان که چهارشنبه ها 
یک ســاعت مانده به نماز ظهر در مســجد جامع بازار در راســته ی زرگرها جنب حوزه ی 
علمیه ی جامع رشت برگزار می شد، می توان اشاره نمود که بسیاری از طاب و روحانیون 
در آخرین ســاعت های درسی هفته  خود از کام استاد بهره می بردند و ورود برای همگان 

نیز آزاد بود.
وفات

مرحوم آیت الله رودباری پس از عمری تاش در راه ترویج مکتب اهل بیت علیهم السام، 
در دوم فروردین سال ۱۴۰۱ رحلت کرد. روحش شاد و یادش گرامی باد.

فقیه مردم دار
به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم آیت اهلل سید مجتبی رودباری

علی شیرازی
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لطفا با اشاره به کیفیت آشنایی خود با مرحوم 
آیت الله رودباری به تبیین ابعاد مختلف شخصیتی 

ایشان بپردازید.
من در سال ۱۳۲۹ وارد قم شدم. در همین سال آقای 
رودباری که آن زمان معمم نبودند وارد قم شــدند. ما 
درس های سیوطی، جامی، حاشــیه و امثال آن را در 
محضر اساتید مشترکی می خواندیم و این چنین با هم 
رفیق شدیم. من و ایشان کتاب جامی را به اتفاق آقای 
ابوالحســن مددی که از طلبه های با استعداد صومعه 
بودند مباحثه می کردیم. ما روابط دوســتانه زیادی با 
هم داشــتیم. پدر آیت الله رودباری، حاج آقا حســین 
رودباری از علمای شــهر رشــت و مــورد احترام مردم 
بودند. گاهی به منزل ایشــان دعوت می شدم. ایشان 
آقازاده و من یک طلبه دهاتی بودم و چون هم مباحثه 
بودیم به من احترام خاصی می گذاشتند. گاهی که به 
منزلشان می رفتم پدرشــان گاهی به من عبا و گاهی 
نعلین مرحمــت می فرمود و من را تشــویق می کرد و 
کمک هایی به من می کرد. آقای رودباری معمم شدند. 
مــن، آقای رودباری و آقای خائفی باجناق ایشــان در 

درس لمعه، رسائل و مکاسب شرکت می کردیم.
در ســال ۱۳۴۳ آقای رودبــاری و آقای خائفی پس از 
ازدواج با دو خواهرزاده آقای ضیابری عازم نجف شدند 
و مــدت پانزده ســال در نجف اقامت کردند و ســپس 
به ایران بازگشــتند. من برای دیــدار آقای رودباری به 
منزلشان رفتم. پدرشــان مریض احوال بودند و فوت 
کردند. حاج سید حســین رودباری در مسجد صفی 
که در نزدیکــی خانه اش قرار داشــت اقامه جماعت  
می کرد. پس از فوت حاج ســید حســین این وظیفه 
رسما به حاج سید مجتبی منتقل شد. ما به هم عاقه 
قلبی بسیاری داشــتیم و با هم رفت و آمد می کردیم. 
من پس از فوت آقای رودباری با پســر ایشان آقا صالح 
تماس گرفتم و تسلیت گفتم و از شدت ناراحتی گریه 
کردم. آقا صالح گفت شما نباید به ما تسلیت بگویید ما 

باید به شما تسلیت بگوییم. آقا صالح تعریف کرد در این 
روزهای اخیر که پدر بیمار بودند به ایشان گفتم آیا به من 
اجازه می دهید بروم آقای قربانی را زیارت کنم؟ پدر با 
وجودی که بسیار ناتوان و بیمار بودند گفتند مرا همراه 
خود ببر. آقای رودباری به من عاقه قلبی داشت و من 
نیز ارادت بســیاری به او داشتم. در ایامی که در رشت 
بودم همواره در مراســم روضه آقای رودباری شــرکت 
می کردم و ایشان نیز در روضه من شرکت می کرد. در 
جلسات د عوت من شرکت می کرد و من به خدمتشان 

می رسیدم..
آقــای رودباری تنها دوســت باصفائی بــود که با من 
ارتباط خانوادگی داشــت. پســر، عــروس و خانواده 
آقای رودباری به منزل ما می آمدند و ما نیز به منزلشان 
می رفتیم. مرگ ایشــان برای من یک فاجعه دردناک 

بود و االن احساس تنهایی شدیدی می کنم.
مهمتریــن خصوصیــات و ویژگــی مرحــوم 

آیت الله رودباری از نظر جنابعالی چه بود؟
مهمترین خصوصیــات آقای رودبــاری؛ عبد صالح 
خدا بودن و دائم الذکر بودن بود. مردم ارادت بسیاری 
به آقــای رودباری داشــتند تــا جایی کــه درب خانه 
ایشان را می بوسیدند. بیت ایشان ماوی و ملجا عام و 
خــاص و همگان بود. مرجع و غمخوار مردم، پناهگاه 
درماندگان، مردم، محرومین، گرفتاران و طاب بودند. 
طاب با وجود ایشــان احســاس می کردند یک پدر و 
بزرگتر دارند. انسانی مهّذب، مؤدب، اخاقی، الهی 
و خدایــی بودند. گمان نمی کنم در این روزگار چنین 

روحانی مجددًا نصیب مردم گیان شود.
مرحوم آیت اللــه رودبــاری از حیث مقامات 

علمی چگونه بودند؟
آیت اللــه رودباری در مرحله اجتهــاد بودند. گاهی با 
هم مذاکره می کردیم. دو جلد تقریرات آیت الله خوئی 
راجع به حج را نوشتند و به من مرحمت فرمودند. من 
نیز کتاب هایی را که می نوشتم تقدیم ایشان می کردم. 

ما بودنــد. اگر بــاالی منبر می رفتند زیــادی حرف 
نمی زدند. روی مبنا و مطالعه و تحقیق حرف می زدند. 
به معنای واقعی عالم به مســائل زمانه بودند و مسائل 

زمان را درک می کردند.
از همراهــی آیت الله رودباری با امــام راحل و 

نهضت بگویید.
آقــای رودباری در تمام دوران انقاب، همواره حامی 
و خدمتگزار اســام، انقاب و یار امــام و رهبری بود. 
ایشان به امام ارادت زیادی داشتند و همواره در قنوت 
نماز برای امام دعا می کردند. یکی از شاگردان و یاران 
صدیق حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری بودند 
که در طول عمر با برکت خود با جدیت و تاش همراه 
با خلوص نیــت در خدمت به مردم گیان، حوزه های 
علمیه، مــدارس علوم دینی، تربیتی، فرهنگی و امور 
خیریه و رســیدگی به محرومان از هیچ تاشی دریغ 

نکردند. 
شــما و آیت اللــه رودبــاری در کاس درس 
مرحوم آیت الله بروجردی و حضرت امام شرکت 

کرده بودید؟
من و آقای رودباری در ادامه تحصیل به دروس خارج 
حضرت آیت الله بروجردی )رحمت الله علیه( شرفیاب 
شدیم. من در این  ایام رساله ای درباره )صلوة احتیاط( 
نوشــتم و امتحان درس خارج را با نمــره عالی قبول 
شدم. من دو سال کاس درس آقای بروجردی را درک 
کردم. آقای رودباری در کاس درس شرکت می کرد. 
اما من با برادر آقا هم مباحثه بودم. من و آسید محمد 
خامنه ای درس آقای بروجردی و شــفای بوعلی سینا 
را که خدمت عامــه طباطبایی می خواندیم مباحثه 

می کردیم. 
مرحــوم آیت الله رودبــاری در ایام انقاب  در 

گیان چه فعالیت هایی داشت؟
در مسائل انقاب و نهضت دو نوع همراهی داشتیم. 
یک همراهــی مثل مرحوم آقای بهجت داشــتیم که 

زین العابدین قربانی:

حامی و خدمتگزار اسالم وانقالب بود

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم آیت اهلل سید مجتبی رودباری

آیت اللــه زین العابدین قربانی الهیجی امام جمعه ســابق رشــت، و 
نماینده ســابق ولی فقیه در اســتان گیان و نماینده آن اســتان  در 
مجلس خبرگان رهبری و از دوستان صمیمی و قدیمی مرحوم آیت الله 
رودباری اســت. وی در گفت وگو با حریم امام ضمن بیان خاطراتی از 

مرحوم رودباری، در غم هجران دوست دیرین خود بسیار گریست.
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ایشان به خانه امام می آمد تا مردم توجه به امام کنند. 
دیگــری مثل مــا کــه در منبرها ســخنرانی های تند 
می کردیم. آقای رودباری جزو گروه اول بودند. یعنی در 
مراکز و مراحلی که باید از امام دفاع کند دفاع می کرد 
اما مثل منبری و واعظ نبودند، ولی حمایت های جدی 
خود را از هر لحاظ از امام داشتند. کم کسی مثل آقای 
رودباری پیدا می شد که این چنین به امام ارادت داشته 

باشد.
مهمترین برکات و خدمات اجتماعی آیت الله 

رودباری در استان گیان چیست؟
آیت الله رودباری منشــا خدمات خیریه و عام المنفعه 
در شــهر رشــت بودند. با همت و تاش بسیار مدرسه 
علمیــه جامع را نه به عنوان یــک مدیر بلکه به عنوان 
پدری دلسوز و غمخوار اداره می کردند. مدیریت دیگر 
حوزه های علمیه در رشت با من بود.  آنجا را به اختیار 
خودشــان گذاشتیم. خودشان شــخصا آن مدرسه را 
اداره می کردند. اهتمام ایشان به نماز بر شهدا و حضور 
در مجالــس آنان از نکات اعتقــادی و رویه متداول بود 
که در حد توان و مقدورات ترک نمی شــد. از بچه های 
بســیجی حمایت می کردند. به خانواده های شــهدا 
رســیدگی می کردند. آقای رودباری پشتوانه ای برای 
انقاب بودنــد. فقرا به درب خانه ایشــان می رفتند و 
کمک می گرفتند. آقای رودباری به معنای واقعی برای 
فقــرا پدر بودند و خدا را شــکر از لحاظ مالی وضعیت 
خوبی داشتند و می توانستند به فقرا کمک کنند. بسیار 
ســخاوتمند بودند. واقعا فقرا و محرومین، پدری را از 
دست دادند. روحانیت، بزرگی را از دست داده است. 
متأسفانه در استان گیان بعد از آقای رودباری کسی را 

نداریم.
رمز موفقیت مرحوم آیت الله رودباری را در چه 

می دانید که به این جایگاه رسیدند؟
ایمــان، تقــوا و تهذیب نفــس رمز موفقیــت آقای 
رودبــاری بود. افزون بــر آن، جد در جــد روحانی و 
مــورد توجه مــردم بودند. مــردم در خانه ایشــان را 
می بوسیدند. در روضه های ایشان شرکت می کردند 
و از آقای رودباری نقلی را به نشانه تبرک می گرفتند. 
آیت الله رودباری شخصیت کم نظیری در عرصه های 
مختلــف علمی و اخاقی داشــت و فقدان ایشــان 

مصیبت بزرگی است.
مرحوم آیت الله رودباری در بین اساتید، علماء 

و بزرگان چه جایگاهی داشتند؟
جایــگاه خوبی داشــتند. بزرگانی کــه از نجف، قم و 
تهران می آمدند خدمت ایشــان می رســیدند. اخیرا 
در جلســه ای خدمت آقایان مراجع آیت الله سبحانی، 
آیت الله مکارم و آیت الله نوری رسیدم. آیت الله سبحانی 
فرمودند رفیق شما و من که اهل منطقه زیتون هستند 
چطور هســتند؟ نام آقای رودبــاری را فراموش کرده 
بودند. گفتم آقای رودباری را می گویید. فرمودند: بله. 
گفتم متأسفانه مدتی است که حالشان خوب نیست. 
آیت الله سبحانی نسبت به آقای رودباری اظهار لطف 
کردند و ســام رساندند. بزرگان توجه خاصی به آقای 

رودباری داشتند. 
علت محبوبیت آقای رودباری را در بین مردم 

چه می دانید؟
مردم پدر و مرشد خود را از دست دادند. مردم روحانی 
را از دســت دادنــد که با دیدنــش به یاد خــدا، دین، 

حوزه های علمیه می افتادند. 

لطفا در ابتدا مروری بر زندگی والد بزرگوار 
خود داشته باشید.

ایشــان در ســال ۱۳۱۲ در خانــواده ای متدین و از 
پدرانی فقیــه و روحانی در نجف متولد شــدند. پدر 
ایشــان مرحوم آیت الله ســید حســین رودبــاری از 
شاگردان آقا ضیاء عراقی و آسید ابوالحسن اصفهانی 
بود. جد ایشان مرحوم آیت الله حاج سید محمد تقی 
رودباری از شاگردان مرحوم شیخ عبدالله مازندرانی 
از فقهای سه گانه ای که در نهضت مشروطیت نقش 

داشتند بود.
والد بزرگوار در سال ۱۳۱۲ در چنین خانواده ای در 
نجف اشرف متولد شــدند. بعد از چند سال در سال 
۱۳۱۹ به همراه پدر بزرگوار خود به ایران و شهر رشت 
مراجعت فرمودند. در آن زمان تقریبا هفت سال سن 
داشتند. پدر بزرگوارشان آسید حسین رودباری در آن 
مقطع چند ماهی موفق به دیدار پدرشان شدند. پدر 
آسید حسین یعنی آسید محمد تقی چند ماه بعد از 
دنیا رفتند و مرحوم حاج سید حسین در شهر رشت 

رحل اقامت افکندند و مشــغول خدمات فرهنگی و 
دینی شدند. 

چند ســالی که گذشــت مرحوم حاج سید مجتبی 
رودباری، والد بزرگوار ما وارد حوزه شهر رشت شدند 
و مستقیما در محضر حضرت آیت الله ضیابری که از 
علمای بنام آن مقطع و از آیات ســه گانه ای بودند که 
در شهر رشت ریاست را به عهده داشتند و همچنین 
از اســاتید دیگر تلمــذ فرمودند و بعدها بــرای ادامه 
تحصیات به قم مشــرف شــدند. تصور می کنم در 
سال ۱۳۲۸ باشد. حدود چهارده و پانزده سال در قم 
در ســطوح عالی و همچنین دروس خارج از محضر 
بزرگان علمی آن زمان امثال حضرت آیت الله العظمی 
بروجردی، حضرت امام خمینی، عامه طباطبایی، 
حضرات آیات جعفر سبحانی، میرزا علی مشکینی 
و موســوی اردبیلی و امثال این بزرگواران اســتفاده 

کردند.
در سال ۱۳۴۲ یا ۴۳ به قصد ادامه تحصیل به نجف 
اشــرف هجرت کردند. پانزده ســال را در جوار امیر 

سید صالح رودباری:

همواره حامی مردم، فقرا و ایتام بود

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم آیت اهلل سید مجتبی رودباری

حجت االسام والمسلمین سید صالح رودباری فرزند ارشد مرحوم 
آیت الله سید مجتبی رودباری، در گفت وگو با حریم امام درباره وجوه 
مختلف علمی، اخاقی، اجتماعی و سیاسی پدر سخن گفت و سیره 
عملی و تربیتی ایشــان در برخورد با مردم و خانواده و شــاگردان را 

مورد بحث و ارزیابی قرار داد.
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مؤمنان که به تعبیر خودشان از بهترین ادوار زندگیشان 
بود ســپری کردند و به بهره گیــری از دروس بزرگانی 
همچون حضرت امام رحمت الله علیه و حضرات آیات 
خوئی و حکیم مشــغول شــدند. جدیت ایشان در آن 
مقطع بســیار بود و از آن دوران به عنوان بهترین ادوار 

زندگیشان از هر جهت عنوان کردند.
 در سال ۱۳۵۸ به دستور دولت عراق برخی از ایرانیان 
و از جمله ایشــان از عراق اخــراج و به ایران مهاجرت 
فرمودند و در شهر رشت رحل اقامت افکندند و مشغول 
خدمات فرهنگی، علمی و دینی شدند. تا آنکه در دوم 
نوروز سال ۱۴۰۱ دعوت حق را لبیک گفتند و به جوار 

رحمت الهی پرواز کردند.
عاقمندیــم از ارادت و همراهی والد بزرگوار 
بــا حضرت امــام، نهضــت و انقاب از زبان شــما 

بشنویم.
ایشان روحیات خاصی داشتند؛ روحیاتی که صابت و 
در عین حال لطافت، علمیت و آمیختگی در آن مشهود 
بود. این تأثیرگذاری ریشــه در شــخصیت هایی دارد 
که ایشان از آن بزرگواران تلمذ کردند و درس گرفتند 
از جملــه پدر بزرگوار خودشــان که تأثیر شــخصیتی 
عمیقی روی ایشان گذاشته بود و همچنین اساتیدی 
که داشتند به ویژه حضرت امام رضوان الله علیه روی 
ایشان تأثیر زیادی گذاشته بودند. والد بزرگوار مکرر در 
مکرر از حضرت امام خاطراتی نقل می کردند که نشان 
می داد حضرت امام نقش بسیار پر رنگی در شکل گیری 
شخصیتی ایشان داشته است. از همان زمانی که در قم 
بودند ارادتشــان به حضرت امام و شاگردی در محضر 
ایشان شروع شد. بعدها که حضرت امام به ترکیه تبعید 
شدند حاج آقا به همراه باجناق گرامی خود حضرت 
آیت الله خائفی برای ادامه تحصیل به نجف مشــرف 
شدند. اوایل ورودشــان بود که حضرت امام به همراه 
مرحوم فرزند بزرگوارشــان آقــا مصطفی رحمت الله 
علیــه از ترکیه به نجف منتقل شــده بودند. حاج آقا و 
حضرت آیت الله خائفی جزو اولین نفراتی بودند که به 
استقبال این دو بزرگوار رفتند. وقتی که امام و مرحوم 
آقا مصطفی، حاج آقا و آقای خائفی را می بینند سؤال 
می کنند: شــما اینجا چه می کنید؟ چطــور به اینجا 
آمده اید؟ و آنها فرموده بودند ما برای ادامه تحصیل به 
نجف آمده ایم. این ارادت و شاگردی در محضر حضرت 
امام تمام مدت پانزده سال زندگی در نجف و بعدها که 
به ایران بازگشتند ادامه یافت. به اعتقاد من این پانزده 
سال شیفتگی و خوشه چینی از خرمن فراوان حضرت 
امام چه در زمینه تحصیل علمی و چه در زمینه اخاقی 
و چه از حیث آداب و خصلت های خوب، تأثیر عمیقی 
بر روحیه ایشــان گذاشته بود که در ادامه دوست دارم 

مواردی را خدمت حضرتعالی عرض کنم.
والد بزرگــوار، مرحوم آیت اللــه بروجردی را 

درک کرده بودند؟
بله! دو سال در محضر ایشان تلمذ کردند.

مهمتریــن ویژگی هــای اخاقــی و رفتاری و 
نکات تربیتی و برخورد مرحــوم والد با خانواده و 

مردم چه بود؟
طبیعتــا تیترها و عناویــن گوناگونی وجــود دارد که 
می توان دربــاره عملکرد و روحیات ایشــان صحبت 
کــرد. جامع همه اینها یک کلمه اســت که در آخرین 
توصیه ای که به بنده فرمودند نمود پیدا می کند. بنده 
دو شب قبل از ارتحال پدر، خدمتشان رسیدم. در آن 

شب آخری که از محضرشان خداحافظی کردم چند 
توصیه به من فرمودند از جمله با انگشت اشاره، اشاره 
فرمودند و گفتند فانی هّم و غم تو خدا باشــد، اگر از 
خدا کمک گرفتی کمک می شوی، اما اگر از غیر خدا 
کمک گرفتی، کمک نمی شوی. سعی کن هّم و غمت 
برای خدا باشــد. این آخرین توصیــه ای بود که بنده 
از والــد بزرگوارم دریافت کــردم. این توصیه، چکیده 
تمام زندگی ایشان است. عملکرد شخصیتی ایشان 
در ارتباط بــا همه کس؛ خانــواده، بزرگترها و عموم 
مردم دقیقا رعایت همین نکته بود. به نظرم دلیل آن 
دریافت عمیقی بود که از حضرت امام داشتند. ما مکرر 
در خدمــت افراد دفتر امام بودیم. یکــی از بزرگواران 
می فرمودند نامه های متعــددی را برای حضرت امام 
می فرســتادند. حضــرت امام  فرمونــد نامه ها متعدد 
اســت آنها را از هم جدا کنیــد. نامه هایی را که الفاظ 
خوبی در آنها به کار نرفته است کنار بگذارید و آنهایی 
را که درخواستی دارند دسته بندی و ارائه کنید. آن آقا 
تعریف می کرد ما نامه ها را دسته بندی و تقدیم حضرت 
امام می کردیم. یک نامــه ای را که خطاب به حضرت 
امام نوشته شده بود و خط بسیار خوشی داشت یافتیم. 
آن را تقدیــم امام کردیم. در نامــه از امام یک راهکار و 
توصیه خواسته شده بود. نامه در نهایت خوش خطی 
و زیبایی نوشته شده بود. همه ما کنجکاو شده بودیم 
که حضرت امام در پاســخ چه توصیه ای می نویسند. 
جواب را دریافــت کردیم. حضرت امام مرقوم فرموده 
بودند: همه چیز شــما از خداســت؛ همــه چیز خود 
را برای خــدا بخواهید. این دقیقــا آخرین توصیه ای 
اســت که از مرحوم والدم دریافت کردم. حضرت امام 
همه زندگی خود را وقف خدا کردند. دقیقا می بینیم 
حــاج آقا تمام زندگی خود را وقف خدا کرد. هر جا که 
»منیت« در کار بود و ممکن بود اسم ایشان پررنگ شود 
به شدت گریزان بودند. والد بزرگوار خاطرات فراوانی 
را از حضرت امام نقل می کردند من خیلی نگران این 
خاطرات بودم و حیفم می آمد که اینها در ســینه حاج 
آقا مدفون شــود. از آن جا که حاج آقا خیلی به حرف 
ما گوش نمی کردند و ما را راحت تر کنار می گذاشتند 
و می گفتند نمی خواهد دنبال این چیزها باشید؛ من 
از دیگران خواســتم این خاطرات را جمع آوری کنند. 
مصاحبه هایی صورت گرفت ولی تا به مرحله تفکیک 
می رســید ایشــان قبول نمی کردند. از اینکه نامشان 
جایی مطرح شود به شدت گریزان بودند. اینکه نامشان 
بزرگ شود و کاری به نام ایشان صورت بگیرد گریزان 
بودنــد. در همه امور اینگونه بودند. بدون تردید وقتی 
این محوریت باشــد، این جهت و ماک زندگی باشد، 

کارها در این شکل و سیاق و رنگ و بو قرار می گیرد.
در ارتبــاط با خانواده و همســر چــه نکاتی را 

رعایت می کردند؟
در ارتباط با خانواده و الفاظی که به کار می بردند بسیار 
رعایت احتــرام را می کردند. بنده فرزندشــان بودم، 
پنجاه و اندی ســال از عمرم می گذرد در هیچ مقطع 
سنی یاد ندارم که اســمم را به نام کوچکم صدا کرده 
باشــند یا تنها صالح گفته باشند. همیشه یک چیزی 
کنــارش می آوردند؛آقا صالح، آقــا، صالح جان. البته 
همــه بچه ها و همه افراد و نــه تنها من را اینگونه صدا 
می کردنــد. به یاد ندارم فردی را به نام کوچک و صرفا 
اسم شخص صدا کرده باشند. در برخورد با خانواده، 
همسر مکرمه، فرزندان و فامیل نهایت ادب و احترام 

را رعایــت می کردند. برای بــزرگان فامیل با هر فکر و 
عقیده ای که داشــتند احترام بسیاری قائل بودند. به 
یاد ندارم ما وارد جایی شــده باشیم و ایشان به احترام 
ما که بســیار کوچک بودیم از جای بلند نشده باشند. 
در این اواخر بلند شــدن برایشان بسیار سخت شده 
بود اما با هر زحمتی از جای بلند می شدند. ما اصرار 
می کردیــم که بلند نشــوید و بلند می شــدند. این در 
ارتباط با خانواده بود. موارد دیگری هست که تیتروار 

به آنها اشاره می کنم.
مرحوم آیت الله رودباری در برخورد با طاب و 

شاگردان خود چگونه رفتار می کردند؟
در ارتباط با شاگردانشان در مدرسه نیز این رویه احترام 
را رعایت می کردند. می فرمودند من خودم شهریه ها را 
می دهم. عرض می کردیم این کار وقت شما را می گیرد 
و از طرف دیگر کاری اســت که دیگران هم می توانند 
انجام دهند. شــما وقت خود را برای کارهای مهمتر و 
کارهای علمی بگذارید. می فرمودند خیر، من خودم 
شــهریه را می دهم. من شش ســال در مدرسه ایشان 
علــوم حوزوی را تحصیل کــردم. والد بزرگــوار بدون 
استثناء هر بار دو دستی شهریه را تقدیم طاب در هر 
پایه حوزوی که بودند می کردنــد. در پرورش و تربیت 
طــاب در حوزه هــای علمیه تاش و تعصب بســیار 
داشت و سالیان سال در راه دین خدمت کرد و همواره 

به طاب عالم، با سواد و زاهد کمک می کرد.
در برخــورد با مــردم و افرادی که به ماقات ایشــان 
می آمدند مقید بودند از جای خود بلند شــوند. اوائل 
تا سالها روی زمین می نشستند و کارهایشان را انجام 
می دادنــد. بعدها که مبتــا به زانو درد شــدند، روی 
صندلی می نشســتند. در همه این احوال، وقتی که 
افراد به ماقاتشان می آمدند تمام قد به احترام آنها در 
ورود و خروجشان بلند می شدند. در روضه های حاج 
آقا جمعیت فراوانی وارد می شــدند. والــد بزرگوار به 
احترام تمام کســانی که از جلوی ایشان رد می شدند 
بلند می شــدند. در هنــگام ورود و خــروج افراد خود 
را موظف می دانســتند حتما از جای بلند شوند. هر 
چقدر تقاضا می کردیم این کار را نکنید زیرا که اذیت 
می شوید، قبول نمی کردند و می فرمودند من خجالت 
می کشم که این مهمانان بیایند و بروند و من نشسته 
باشم. بدون تردید پرداختن به خصوصیات والد در یک 

جلسه  نمی گنجد. 
جایــگاه اجتماعی مردم و محبــوب القلوب 

بودن ایشان را چگونه ارزیابی می کنید؟
همیشــه ارتباط تنگاتنگی با مردم داشــتند. ایشان 
همــواره حامی مــردم، فقرا و ایتــام بودند و به همین 
دلیل در دل و جان مردم جای داشــتند. از هر چیزی 
که ارتباطشان با مردم را قطع می کرد به شدت پرهیز 
می کردند. شــرایطی پیش آمده بود که ممکن بود به 
قطع ارتباطشان با مردم منجر شود، می فرمودند من 
دوست ندارم درب خانه ام بسته باشد یا به گونه ای باز 
باشــد که بگویند آقا شما بیا و شما نیا. گفتند من این 
را دوســت ندارم و می خواهم ایــن در به روی همگان 
باز باشد تا هر کس هر چه می خواهد به راحتی به من 
بگوید. این باز بودن در و ســهل الوصول ارتباط ایشان 
بــا افــراد و مردم باعث می شــد که مردم ایشــان را از 
خودشان بدانند. مرحوم والد به شدت به مردم احترام 
می گذاشتند و از آنجا که احترام، احترام می آورد بسیار 
مورد احترام مردم بودند. در رفتار، کردار و کام نهایت 
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ادب و احترم را نسبت به مردم رعایت می کردند. بارها 
شاهد بودم سر قبر پدر بزرگوار بعد از خواندن فاتحه از 
مؤمنینی که در آنجا حاضر بودند و فاتحه می خواندند 
تشکر می کردند و به امواتشان درود می فرستادند. 
این رفتار تأثیر بسیار خوبی روی مردم داشت. حاضر 
شدن در نزد ایشان هیچ قیدی نداشت. منعی وجود 
نداشت. همه احساس می کردند که حاج آقا از ما و با 

ماست. این صمیمیت را بیشتر می کرد.
مهمتریــن خدمات مرحــوم والد در عرصه 

فرهنگی و اجتماعی چه بود؟ 
در عرصه فرهنگــی و اجتماعی با مــردم داری در 
رسیدگی به مسائل مردم و انجام امور خیریه همواره 
پیشگام  و منشا خدمات ماندگار بودند. ایشان خدمات 
بنائی و ساختمانی بسیاری داشتند. کتابخانه بزرگی 
ســاختند که دو ســه هزار متر و در دو فاز است. این 
ساختمان زمینی بود که عاقمندانشان خریداری و 
به ایشان اهدا کرده بودند و گفته بودند ملک شخصی 
شما باشد. از آنجا که پدر خانه خاصی نداشتند توقع 
این بود که یک بنای سکونتی برای خود بسازند. اما 
فرمودند من نان و نمک مردم این شــهر را خورده ام 
و دوست دارم چیزی بســازم که نفعش به خود آنها 
برگردد. در ابتدا به ذهنشــان رســید یک درمانگاه 
بسازند. فرمودند یک شب بعد از تهجد و نماز شب، 
این فکر به ذهنم رســید که کتابخانه بســازم به این 
علت که در نجف در مکتبه آیت الله بروجردی مکرر 
شــبها مطالعه می کردند و خیلی به دلشان شیرین 
نشسته بود. ارتباط با نجف در ذهن شریفشان برقرار 
شده بود؛ بنابراین تصمیم گرفتند کتابخانه بسازند. 
اسم این کتابخانه را امیر المؤمنین گذاشتند. جالب 
است خودشان می فرمودند در نجف یک بار خواب 
دیدم که در کنار ضریح مطهر امیر مؤمنان هستم و 
افراد بسیاری صف کشــیده و حضرت به افراد پول 
می دهند. وقتی نوبت من شــد آقا خواستند به من 
پول بدهند گفتم آقا من پول نمی خواهم، من از شما 
معنویت می خواهم. حضرت برای من دعا کردند و 
بعد این طور فرمودند ما در جوار حضرت شما هستیم. 
تعبیر حاج آقا این بود که بعد از سالها که این کتابخانه 
به نام مبارک امیر المؤمنان ساختیم در جوار خانه ما 
ساخته شد به نظرم همان تعبیر خواب من است که 
نام مبارک امیر مؤمنــان در جوار منزل ما قرار دارد. 
از این کتابخانه خروجی های بســیاری صادر شده 
است. افراد بسیاری در این کتابخانه مطالعه کرده  و 
به درجاتی رســیدند. زمانی که این افراد به خدمت 
حاج آقا می رسیدند می گفتند ما یک پله ترقی کردیم 
اگر در دانشگاه قبول می شدند یا مدارج علمی باالتر 
دست می یافتند. حاج آقا می فرمود این بشارتی که 
به من دادید از هر هدیه ای برای من باالتر است که در 
این کتابخانه درس خواندید و به مدارجی رسیدید. 
کتابخانه امیرالمومنین)ع( رشــت، میراث ماندگار 
ایشان است که برای تأسیس، رونق و گسترش آن، تا 

آخرین دقایق عمر شریفشان دغدغه مند بودند.
مدارس متعددی ساختند. مسجد صفی را بازسازی 
کردند. یک مسجد در شهرستان رودبار ساختند. از 
این خدمات بنائی فراوان داشــتند. ماهانه به فقرا، 
نیازمندان، حوزه های علمیــه و طاب و روحانیون 
کمک های مالی می کردند. از این موارد زیاد است. 
ایشان یک دفتر عمومی داشتند که قابل رؤیت بود. 

دفترچه های خصوصی داشتند که در آن کمک هایی 
را کــه به افراد موجهی که دوســت نداشــتند بقیه 
متوجه شوند نوشته بودند. مقید بودند کمک هایی 
را که می کردند بنویسند. البته دفترهای خصوصی 
را به دیگران نشان نمی دادند و فقط خودشان از آن 

کمک ها اطاع داشتند.
به آثار و تألیفات ایشان اشاره کنید.

نوشــتجات ایشــان فراوان اســت. در قم که تلمذ 
می کردند همه را یادداشــت می کردنــد. تقریرات 
درس های کفایه و امثال آنها را در نوشتجات ایشان 
دیده بودم. بعدها که به نجف مشــرف شــدند این 
نوشــتار رنــگ جدی تــری گرفــت و از آن تقریرات 
متعــددی درآمــد. چندین دفتر تقریــرات حضرت 
امام رحمت الله علیه اســت که من آنهــا را در زمان 
حیاتشان تنظیم کردم و دوست داشتم تحت اشراف 
خودشان تنظیم و چاپ شود ولی کثرت کارهایشان 

مانع انجام این کار شد.
تقریرات درس حضرت امام از ایشان منتشر 

شده است؟
به صورت مکتوب است. ان شاء ا لله در اولین فرصت 
آنها را منظم می کنم . بسیار خوب و منظم آنها را در 
دفتر نوشته اند. دو چمدان پر نوشته داشتند. کتاب 
الخمس، تقریرات مکاســب، شــرح بر متاجر لمعه 
و همچنین کتاب الحج شــرح العــروه الوثقی از آثار 
گران بهای آیت الله سیدمجتبی رودباری محسوب 
می شــود.آخرین کتابی که برای چــاپ رفت کتاب 
شرح مکاسب شیخ انصاری اســت. خودشان آن را 
در نجف نوشته بودند، از اول کتاب البیع شروع شد 
منتهی به انتها نرســید. وقتی به ایران آمدند کثرت 
اشتغاالت اجتماعی مانع شد. تقریبا قبل از عید برای 
چاپ داده بودیم که این اثر به رویت مبارک خودشان 
نرسید. نوشته های تفســیری و اخاقی بسیاری از 
ایشان به یادگار مانده است. روزهای پنج شنبه یک 
دوره عــروه را برای خانم هــا تدریس  کردند که آن را 

مکتوب کرده بودند. 
آیا درس خارج هم تدریس داشتند؟

در اینجا شرایطش فراهم نبود. ایشان دقت خاصی 
در کتب و تدریس ها داشــتند، لذا صاح می دیدند 
شــخص از پایه شــش به بعد به مراکــز علمی مثل 
قــم هجرت کند. بــه افراد و طلبه های با اســتعداد 
می فرمودند در این شهر وقت نگذارید و برای سطوح 
عالی و درس خارج به قم بروید. چند پایه ابتدایی را 

تدریس می کردند. 
ارتباطشان با علماء و بزرگان استان چگونه 

بود؟
ارتبــاط برقــرار بــود. آن بزرگــواران خدمت حاج 
آقــا تشــریف می آوردند و حــاج آقا بــه خدمت آنها 
می رسیدند. ولی به صورت خیلی پررنگ که هر روزه 
باشد نبود. در نجف بیشتر بود. در نجف روضه هایی 
شکل می گرفت و به تعبیر خودشان روضه، بهانه ای 
بود بــرای مطرح کــردن یک درس علمــی تا همه 
شروع به بحث کنیم. وقتی به رشت آمدند این قضیه 
منتفی شــد و روی کارها و خدمــات دیگر متمرکز 
شــدند و ناگزیر ارتباطشان کمرنگ شد ولی ارتباط 
بود. اگر کســی به محضرشــان می آمد با آغوش باز 
می پذیرفتند. در مناسبت ها به نزد دیگران می رفتند 

و مقید بودند در روضه های دیگران شرکت کنند.

از مرحــوم آیت الله رودبــاری چند فرزند به 
جای مانده است؟

حاج آقا شش فرزند دارند سه پسر و سه دختر. یک 
اخوی با خانم جناتی ازدواج کرده اســت و من نیز با 
خانواده آقای مهندس فرهمند وصلت کردم. اخوی 
کوچک تأهل اختیار نکرده است. سه همشیره من 
تأهل اختیار کرده اند. همسر همشیره بزرگم، آقای 
خدادادی است که سالها در حوزه بودند و از مدرسین 
دانشگاه هســتند. همشــیره دوم با آقای مهندس 
بهبودی ازدواج کردند. همسر همشیره کوچکم آقای 
دکتر شــارمی که جراح هستند می باشند. والده در 
قید حیات هســتند. والده از بیت ضیابری هستند. 
بیت ضیابری از سادات ضیابر و بسیار پر عالم هستند. 
آیت الله ضیابری با پدر حاج آقا، مرحوم حاج ســید 
حسین رودباری از شاگردان آقا ضیاء عراقی و سید 
ابوالحسن اصفهانی بودند. این سه عالم در چند دهه 
پیش در شهر رشت به عنوان بزرگان روحانیت شهر 
مطرح بودند. پدر حاج آقا آقای سید حسین رودباری 
و آیت الله ســید محمود ضیابــری و مرحوم آیت الله 

بحرالعلوم این سه فقیه عهده دار حوزه رشت بودند. 
اگر نکته ای باقی مانده است به عنوان حسن 

ختام از شما بشنویم.
ایشان پدر و استاد من بودند. ایشان واقعا یک عالم 
و فقیه ربانی و معنوی بودند و بررسی زوایای چنین 
شخصیتی بسیار دشوار اســت. اگر اجازه دهید به 

همین مقدار بسنده کنیم.

پیام تسلیت یادگار امام به مناسبت درگذشت 
مرحوم آیت اهلل سید مجتبی رودباری

بسمه تعالی
درگذشــت عالم جلیل القدر حضرت آیت الله 
آقای ســید مجتبــی رودبــاری رحمة الله علیه 

موجب تأسف دوستان و آشنایان ایشان شد. 
ایشــان کــه از شــاگردان امام عظیم الشــأن 
محســوب می شــدند عمر خود را در راه تعالی 
فرهنگ اصیل اســامی و ترویــج مکتب اهل 

بیت)علیهم السام( مصروف داشتند. 
خدای متعال رحمت خود را بر این فقید سعید 
مقــرر دارد و بــه بازماندگان و بیــت مکرم صبر 

جمیل و اجر جزیل عنایت فرماید. 
سید حسن خمینی
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شــخصیت مرحوم آیت الله سید مجتبی 
رودباری را چگونه دیدید؟

آیت الله ســید مجتبی رودباری از شخصیت های 
بزرگ و ارزشــمند جامعه بودند. ایشان شخصیت 
خوب و ممتازی داشــتند. بیت شریف ایشان، بیت 
بسیار خوبی اســت. ایشان در محضر بزرگان علم، 
فقاهت و سیاســت چــون امام خمینــی، آیت الله 
العظمــی خویی، آیت اللــه العظمــی بروجردی و 
اساتید برجسته دیگر، شاگردی نمود و خود مدرسی 

برجسته گردید و شاگردان بسیاری را تربیت نمود.
مهمترین وجه شخصیتی ایشان مخصوصا 

در مواجهه با مردم چه بود؟
از وجوه برجسته شخصیت آن عالم فرزانه و جلیل 
القدر، متانت بود. جمعیتی که برای مراسم تشییع 
ایشان حاضر شدند دلیل بر مردمداری ایشان بود. 
آیت الله رودباری با مردم سیاسی عمل نمی کرد، بلکه 
با مردم با آن دیدگاه روحانیتش عمل می کرد، مردم 
را دوست داشت و همواره در کنار مردم بود. آیت الله 
رودباری در سراسر عمر پر برکت خویش در عرصه 
فرهنگی و اجتماعی با مردم داری، در رسیدگی به 
مسائل مردم همواره پیشگام بودند و منشأ خدمات 
ماندگار بسیاری شدند. ایشــان از شخصیت های 

منحصر به فرد روحانیت استان گیان بودند.
اگر خاطره ای از ایشان دارید بفرمایید.

در زمینه تأسیس کتابخانه از ایشان خاطره خوبی 
دارم. زمانی که من در اینجا کتابخانه تأسیس کردم 
قرار شــد از من تقدیر شــود. آیت اللــه رودباری نیز 
در بازار رشــت جایی را خریــداری و یک کتابخانه 

تأسیس کرده بود. من از طرف وزارت ارشاد دعوت 
شــده بودم. وقتی در آن جلسه شرکت کردم دیدم 
ایشان نیز آنجا هستند. سؤال کردم شما اینجا چه 
می کنید؟ ایشان گفتند: من کتابخانه ای تأسیس 
کرده ام و از من دعوت شــده است. در آن جلسه به 
من و ایشان لوح تقدیر تأسیس کتابخانه داده شد. 
کتابخانه امیرالمومنین )ع( رشت، میراث ماندگار 
آیت اللــه رودباری اســت که برای تأســیس، رونق 
و گســترش آن، تــا آخرین دقایق عمر شریفشــان 

دغدغه مند بودند.
از جایگاه خانوادگی ایشان بفرمایید.

یکی از مهمترین امتیازات و خصوصیات آیت الله 
رودباری، ارزش خانوادگی ایشــان است. پدرشان 
فردی بسیار محترم و مورد احترام جامعه در گیان 
بودند. در همین مســجدی که نمــاز می خواندند 
پدرشــان هم نماز می خواندند. منزلشــان نزدیک 
مســجد بود و ایام عاشــورا روضه مفصلی داشتند. 
مردم در ایام روضه، تکه نانی یا دو حبه قند از منزل 
ایشــان به عنوان تبرک می گرفتند. منزل ایشــان 
دارای قداست و معنویتی بود و مورد توجه مردم قرار 
داشت. من یک بار به منزل ایشان که حیاط بسیار 

بزرگی دارد و بنای آن بسیار قدیمی است رفتم. 
قداســت خانوادگی و امتیازاتی که پدر داشــت به 
فرزند منتقل شــد و ایشان با قداست این امتیازات 
را حفظ نمود. مردم افتخار می کردند که عقدشان 
و عقد فرزندشان را ایشان بخوانند. اگر میت داشتند 
افتخار می کردند ایشــان نماز میــت را بخواند. اگر 
آیت الله رودباری در مجلس آنها شرکت می کرد به آن 

افتخار می کردند. 
بنابراین می توان خصوصیــات آیت الله رودباری را 
این چنین برشمرد: یک: مردمداری بسیار خوب، 
دو: اخاق بسیار ارزشمند و سوم: خانواده با فضیلت 
و ریشــه دار در اســتان گیان و چهارم: ســیادت و 
ساده زیستی. آیت الله رودباری با همه این امتیازاتی 
که داشتند و وجوهات بسیاری که در اختیارشان بود 

زندگی ساده ای داشتند.
در رابطــه با وجوهات شــنیده بــودم دفتر بزرگی 
داشتند که وجوهات مراجع را در صفحه خودشان 
ثبت می کردند، مثا وجوهــات مربوط به حضرت 
امام را در صفحه خودشان می نوشتند، و مربوط به 

آیت الله خویی را در صفحه خودشان می نوشتند.
ایشــان با این که شــاگرد آقای خوئی بودند اما به 
امام نیــز ارادت داشــتند. با امام در نجــف و ایران 
ارتباط داشــتند. ایشــان تحصیات اولیه را در قم 
شــروع کردند و در آنجا آقای بروجردی را دیده و از 
شــاگردان مرحوم آقای بروجردی بودند. شــهریه 
آقای بروجــردی را هم گرفته بودند. آن موقع آقای 
بروجــردی مبلغ بســیار کمی شــهریه می دادند. 
آیت الله رودباری با داشتن امتیازات علمی و جایگاه 
علمی، حوزه علمیه قم را به قصد عزیمت به حوزه 
علمیه نجف اشــرف ترک و در آنجا به فراگیری فقه 
و اصول پرداختند. البته خودشــان در نجف و ایران 

تدریس می کردند.
ظاهــرا کتابخانه ایشــان در رشــت یکی از 

کتابخانه های بسیار خوب به شمار می آید.
آیت الله رودباری کتابخانه بسیار ارزشمندی را در 

ضیاءالدین نجفی:

مردم دار، ساده زیست و خوش اخالق بود

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم آیت اهلل سید مجتبی رودباری

آیت الله ضیاءالدین نجفی تهرانی  موسس و مدیر حوزه علمیه نبی 
اکرم تهران، درگفت وگو با حریم امام  با اشــاره به دوره های مختلف 
زندگی مرحوم آیت الله رودباری، از سامت نفس و بزرگی خاندان و 
جایگاه ایشان در بین علما و خدمات ارزشمند آن مرحوم مخصوصا 

در حوزه کتاب و کتابخانه در استان گیان سخن به میان آورد.
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رشت تأسیس کرده است. شاید بتوانم بگویم تنها 
کتابخانه ای که اخیرا آقایان علمای رشت تأسیس 

کردند همین کتابخانه است.
بنده در رشــت شــاهد محبوبیت مردمی 

ایشان بودم.
بله مردم ایشــان را بسیار دوســت داشتند. اینکه 
مراسم تشییع ایشان با شکوه و با عظمت برگزار شد 
به دلیل آن بود که مردم ایشــان را دوست داشتند. 
اگر بخواهم درباره مراسم تشییع ایشان جمله ای را 
عرض کنم باید بگویم تشییع ایشان، تشییع مردمی 
و نه سیاسی بود. مردم ایشان را دوست داشتند که 
آمدند و جنازه ایشــان را بر دست گرفتند و مسافت 
زیادی بر روی دســت بردند. فاصله طوالنی ایشان 
را بر روی دســت تشــییع کردند و در ماشــین قرار 
ندادند. من از دورادور از حاالت ایشان اطاع داشتم 
و ارتباط تلفنی هم داشــتم. یکی از پسران ایشان 

روحانی محترم و با فضیلتی است.
نکته مهم زندگی ایشان چه بود؟

نکته مهم در زندگی ایشــان؛ قداست شان است. 
قداست معنوی ایشان بسیار بسیار چشمگیر است. 
واقعا جای ایشــان خالی اســت و کسی نمی تواند 

جای او را پر کند.
از کجا با ایشان آشنا شدید؟

پــدر من با پــدر ایشــان در نجف ارتبــاط نزدیک 
داشتند. پدرشان در نجف شاگرد آیت الله ضیابری، 
آقای نائینی و سید ابوالحسن اصفهانی و همچنین 
هم دوره با آیت الله ضیابری و آقای سید حسن بحر 
العلوم بوده اســت. مرحوم پــدرم در آنجا با مرحوم 
پدرشــان مأنوس بودند. بعدها که به ایران و گیان 
برگشــتند این ارتباط ادامه داشت. پدرم و پدرشان 
یکدیگر را دوســت داشتند و خیلی با هم صمیمی 
بودند. من از آنجا با ایشــان آشــنا شــدم. آیت الله 
رودبــاری از آغاز زندگی تا پایان زندگی با قداســت 
زندگی کرد. تحوالت سیاسی ایشان را متحول نکرد 
بلکه آنچه را که داشــتند حفظ کردند. جا داشــت 
خیلی بیشتر از اینها از محضرشان استفاده شود. 
ایشــان از مصادیق بارز عبارت عاش سعیدا ومات 
سعیدا بودند. دوران زندگیشان پربار و با معنویت بود 
و مرگش با تجلیل مردمی و بدون هیچ گونه تبلیغاتی 

انجام شد.
از همراهی آیت الله رودباری با امام و نهضت 

بگویید.
آیت اللــه رودباری بــا امام، انقاب و مــردم ارتباط 
خوبی داشت و در تمام دوران انقاب، همواره حامی 
و خدمتگزار اسام، انقاب و یار امام و رهبری بود. با 
حوزه علمیه قم و نجف ارتباطات خوبی داشت و این 
دو حوزه علمیه را به خوبی دیده و استفاده کرده بود. 
من به خانــواده محترم ایشــان خصوصا فرزندان 
عزیز و به ویژه خلف صالح ایشــان حجت االســام 
والمســلمین جنــاب آقــای ســید صالــح کــه در 
مسجدشان نماز می خوانند تسلیت عرض می نمایم 
و امیــدوارم بتواند جایگاه، تفکر و فرهنگ پدر را به 
خوبی حفظ نماید. از خداوند متعال برای آن فقید 
ســعید علّو درجات، رضوان الهی و حشر با اجداد 

طاهرینش را مسئلت می نمایم.

زمانی که در گیان بودند و پدر بزرگوار شما 
در تهران بودند به پدر شما سر می زدند؟

بله ارتباط وجود داشــت. ایشان خیلی از آقا و من 
تجلیل می کردند، گاهی پیغام می فرستادند. یک 
بار که من به جهت دیدار از بســتگان به رشت رفته 
بودم به دیدن من آمدند و اظهار محبت کردند. مرتب 
به وسیله دوستان و آشــنایان پیغام می فرستادند. 

ارتباطات وجود داشت.
اگر یک روحانی بخواهد مثل آیت الله سید 
مجتبی رودباری موفق و محبوب باشد چه باید 

بکند؟
یک روحانــی در درجه اول بایــد روحانیت خود را 
حفظ کند. همه مسائل در پوشش روحانیت است، 
اگر اصالت خود را که روحانیت و معنویت اســت از 
دست بدهد بقیه چیزها را نیز از دست خواهد داد. 
بنابرایــن یک روحانی بایــد در درجه اول روحانیت 
خــود را حفظ کند. یک روحانی بایــد اوال روحانی 
باشد. باید علم و دانش داشته باشد. باید بیان خوبی 
داشته باشد و بتواند با مردم به خوبی صحبت کند. 
یک روحانی باید نســبت به جامعه شناخت داشته 
باشــد و با شناخت الزم با مردم صحبت کند. مردم 
افکار و احساسات مختلفی دارند، یک روحانی اگر 
می خواهد موفق شــود باید احساسات مردم را که 
برای مردم ارزشــمند اســت حفظ کند. نکته مهم 
برای یک فــرد روحانی، احساســات معنوی مردم 
باید باشــد. مردم به روحانیت احتــرام می گذارند. 
شما دیدید مراسم تشییع ایشان چگونه برگزار شد. 
روحانیت باید در بین مردم باشد، احساسات مردم را 
درک کند و با درک احساسات مردم در کنار مردم، 
خوشی ها و ناخوشــی های آنها باشد. یک روحانی 
باید منشأ خدمات باشد و با آن خدمات بتواند مردم 
را به دین نزدیک کنــد. مردم پیغمبر و امام زمان را 
ندیدند. مردم کسی را که می بینند روحانی است؛ 
روحانی آینــه پیغمبر، امیر المؤمنیــن و امام زمان 
اســت. خیلی از مــردم شهرســتان های ما مرجع 
تقلید خود را از نزدیک ندیده اند. این روحانی شهر 
است که مرجع و دین را در نظر مردم بزرگ معرفی 
و به وظایف اجتماعی خود درســت عمل می کند. 
روحانیت این جایــگاه را دارد. بنابراین اولین اصل 
مســئله حفظ روحانیت روحانی است. روحانی به 
معنا و مفهوم اصلی و صحیح باید روحانی باشــد. 
مفهــوم روحانیت باید حفظ شــود. البته مســائل 
سیاسی، مسائل اقتصادی و مسائل دیگر در جای 
خودش بحث می شــود. ریشــه روحانی، اساس و 
کرســی که روحانی در آن نشســته اســت؛ مسئله 
معنویت، روحانیت و قداست است. آیت الله رودباری 

قداست و معنویت خود را تا آخر عمر حفظ کرد.
آیت الله رودباری در حوزه علمی و معارفی 

به کدام مکتب تعلق خاطر فکری داشتند؟
به دو مکتب قم و نجف تعلق فکری داشتند. زیرا هر 
دو مکتب را دیده بودند. مکتب قم و آقای بروجردی 
و همچنین مکتب نجف و امام را دیده بودند. تعلقات 
فکری خوبی داشتند و بین مکتب قم و نجف جمع 

کرده بودند.
در انقاب ایشان و پدرشان نقش خوبی داشتند. 

زمانی که شــاه، آقــای خمینــی را زندانی کرد، 
علمای تهران قیام کردند، از شهرستان ها آقایان 
آمدند، از قم مراجع آمدند، آقای میانی از مشهد 
آمد، آقای نجفی مرعشی از قم آمد. همه بزرگان 
اســتان ها به تهران آمدند و در حرم حضرت عبد 
العظیم مســتقر شــدند و جلســه ای را تشکیل 
دادند و برای شــاه پیغام فرستادند. شاه هویدا را 
فرســتاد و با آقایان صحبت کرد. آقایان اطاعیه 
دادنــد که امام مرجع و مجتهد جامع الشــرایط 
است و طبق قانون اساسی احترامش محفوظ و 
سخنش مورد توجه است. آیت الله ضیابری، آقای 
بحرالعلوم و پدر آقای رودباری هم از استان گیان 
در این جلسه شرکت داشتند که در نتیجه توسط 
شاه دستگیر و مدتی در زندان قزل قلعه زندانی 
شــدند. آقای هاشــمی و آقایان دیگر از تهران و 
شهرستان های دیگر هم بودند. یک بار هواپیمای 
آقای میانی را به فرودگاه مشــهد برگرداندند. 
آقای میانی مخفیانه و شبانه با ماشین خودشان 
را به این جلسه رســاندند. پدرشان در زمانی که 
آقایان قم اطاعیه می دادند اطاعیه دادند و در 
اسناد اطاعیه ایشان موجود است. آن زمان که 
ارتش می خواستند امام را محاکمه صحرایی کند، 
آقایان آمدند و جلوی این حادثه را گرفتند و گفتند 
امام مرجع و مجتهد است و کسی حق جسارت به 
ایشان را ندارد. بر این اساس شاه تصمیم گرفت 

امام را به ترکیه تبعید کند.
چرا ایشان در قم نماندند؟ علت مهاجرت 

ایشان به رشت چه بود؟
بدون تردیــد اگر آیت الله رودبــاری در قم یا نجف 
باقی می ماندند یکی از افراد شــاخص و از مراجع 
محترم قم می شــدند. اما چون پدرشــان در رشت 
بود از ایشان دعوت کرد و طبق خواسته پدرشان به 

شمال رفتند.
از ازدواج ایشان چه خاطره ای دارید؟

آقای خائفی از دوستان و باجناق آیت الله رودباری 
هســتند. این دو نفر با هم رفیــق بودند. آیت الله 
ضیابری واســطه ازدواج آقای مجتبی رودباری و 
آقای خائفی با دو خواهر از بستگان خود را فراهم 
نمودند. در مجلسی که گرفته شــد دو داماد و دو 
عروس که خواهر بودند با هم ازدواج کردند. یادم 
هســت آیت الله رودبــاری آن زمــان خیلی جوان 
بودند. آقای خائفی باجناق ایشان است و آیت الله 
رودباری خیلی اصرار داشت آقای خائفی به رشت 
بیایند. البته آقای خائفی آمدنــد اما دوباره به قم 

بازگشتند.
اگر مطلب یا نکته ای دارید به عنوان حسن 

ختام بفرمایید.
نکته آخر باید عرض کنم ما مردمان خوبی داریم 
که روحانیت را دوســت دارند. روحانیت باید خود 
را گم نکند و به مســئولیت های خود بسیار بسیار 
محتاطانــه عمل کند. یکی از مهمترین مســائل 
که برای روحانی مطرح می باشــد احتیاط است؛ 
االحتیاط طریق النجاة. روحانی باید در تمام امور 
احتیاط کند، دین را فراموش نکنــد و مردم را در 

جایگاه دین حفظ کند.
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کله طاس در داِم قوی سیاه

خیــال می کردم دارد توی آینه خودش را دید می زند و البد به تنها کســی 
که فکر نمی کند، منم؛ اما اشتباه می کردم. باشگاه بودم و داشتم یک وزنه 
پنــج کیلویی را با تکرار مــی زدم، که زانوم خالی کرد و ســکندری خوردم. 
توی هفت هشــت ساِل گذشته، زانوم زیاد خالی کرده و این موضوع، اتفاق 
تازه ای نبود که بخواهد ذهنم را مشغوِل خودش بکند. تنها جنبه متفاوتش 
این بود که این بار، یک وزنه توی دستم بود. وزنه افتاد و مطمئن بودم که توی 
آن چندصدِم ثانیه، نمی توانم پنجه پای سست شده ام را از مسیِر سقوطش 
بکشــم بیرون؛ و بعد، تصویری از انگشــت های خرد و له  شده ام، مثل یک 
طوفاِن ناگهانی، به صفحه ذهنم هجوم آورد، که یکهو دستی رو سینه ام ُهلم 
داد به عقب. وزنه به فاصله یک برگه مقوا از پام، افتاد روی زمین و توی یک 

آن، ورق برگشت و همه چیز به خیر گذشت.
خودم را جمع و جور کردم و همین طور که از محبتش تشکر می کردم، رفتم 
ســمتش؛ اما یارو، قبل از این که برسم به روبه روش، لبه کاِه روی سرش را 
کشید پایین و  دستش را گذاشت روی سینه اش و مسیرش را کج کرد سمت 

دیگر باشگاه.
برای این که خودم را از تک و تا نیندازم، مسیرم را ادامه دادم و رفتم روبه روی 
میِز مربی باشــگاه ایســتادم. مربی چشــمکی زد و گفت »نزدیک بود سه 
چهار ماه، شــیرین، بیفتی توی رختخواب  ها!؟« من هم صدام را بردم باال، 
آن قدر که از آن وِر ســالن هم شنیده شــود، و از لطفی که در حقم شده بود، 
با استاد جال حرف زدم، و حرف هام که تمام شد، با پچ پچ از استاد جال، 
نام و نشان یارو را پرسیدم. از حرف پیچاندن هاش معلوم شد که نمی خواهد 
جوابم را بدهد. از جاش بلند شــد و نگاهش را زوم کرد روی زانوم و حرف را 
برگرداند سمِت افتادنم. گفت »می دانی چه کاِر خطرناکی کردی که وزنه را 
ول کردی؟« و بدون این که منتظر شنیدن جوابم باشد، بقیه حرِف خودش 
را گرفت و گفت »اولش فکر کردم از تکراِر زیاِد تمرین، دست هات قفل کرده 
بودند که بارت را خالی کردی، اما بعد حس کردم انگار زانوت بازی درآورده.« 

و خم شد و کشکِک زانوم را لمس کرد »درد می کند؟«
جز یک بی حالِی منتشر، چیزی توی زانوم حس نمی کردم. تکیه دادم به 
میز و ماجرای پاره شــدِن رباط های صلیبِی زانوم را، از بای بســم الله تا تای 
تّمت براش تعریف کردم. حرف هام را که گوش داد، شروع کرد به حرف زدن. 
از بدنسازی گفت و دلگرمم کرد که اگر قلق هاش را یاد بگیرم، زانوم باهام راه 
می آید و تمرین و باشگاه برایم لذت بخش می شود. جنِس حرف هاش به دلم 
می نشست، مخصوصًا آن جا که با کلمات بازی  می کرد و می گفت باید با این 
آهن های سرد و سخت رفیق شوی تا باهات رفیق شوند؛ اما آن قدر که الزم 
بود، نمی توانستم روی حرف هاش متمرکز شوم. نصِف بیشتر فکرم، پیش آن 

مرد جوان بود که با لبه کاهش، نگذاشت صورتش را ببینم.
دو به شــک بودم که برای ســؤاِل دوباره از اســتاد جال جسارت به خرج 
بدهم یا نه، که با گوشه چشم دیدم طرف دارد به سمتمان می آید. خوش و 
بش هاش با استاد جال، یک جورهایی هم صمیمانه بود، هم نه. الیه ای از 
اندوه و بی رمقی روی تمام کلماتش کشیده شده بود. نگاهش کردم و دستم 
را گذاشتم روی سینه ام و گفتم »عرض ارادت.« استاد جال که انگار منتظر 
این موقعیت بود، قاطِی ماجرا شد و شروع کرد به معرفی کردن هر دومان به 
یکدیگر. فهمیدم اسمش داوود است و از وقتی هجده سالش بوده، بدنسازی 
را شروع کرده و تا حاال که بیست و هفت سالش است، چند تا مدال قهرمانی 
توی پرورش انــدام گرفته. اما موضوع ناراحت کننده ای که توی حرف های 
اســتاد جال نبود و از جزء به جزء صورِت داوود دیده می شد، حاِل خرابش 
بود. ناگفته پیدا بود که دارد با یک بیمارِی سخت دست و پنجه نرم می کند. 
و رنِگ زرِد پوست، و جای خالِی موهایی که حتی خبری از ریشه هاشان هم 

نبود، علت بی حوصلگی  و انزواش را بیشتر از قبل هویدا می کرد.
دلم می خواست هر جور شده سر بحث را باهاش باز کنم و فضای غیر قابل 
نفوذی را که بینمان درست کرده بود از بین ببرم. آستیِن تی شرتم را باال زدم و 
با بازوم فیگور گرفتم و گفتم »قهرمان! شما که خبره این کار هستی بگو، از ما 
پهلوان پنبه ای در می آید یا نه؟!« لبخند بی بخاری زد و گفت »اگر من به جایی 

رسیده ام، شک نکنید شما هم می رسید.«
حرفش آن قدر دو پهلو بود که نتوانستم درست و حسابی بفهمم که مسخره 
کرد یا جدی گفت. پرسیدم »یعنی درمی آید؟« کاهش را با اوقات تلخی از 
ســرش برداشت و ادای کسی را درآورد که می خواهد موهای روی سرش را 
بکند، اما هیچ مویی توی دستش نمی آید؛ و بعد، با چشم های طلبکار ُزل زد 
به چشم هام و گفت »این هم کله طاِس ما تقدیم شما. فکر نکنم دربیاید!« و 

کاهش را روی ســرش گذاشت. ترِس این که نکند دوباره راهش را بگیرد و 
برود، وادارم کرد بروم ســمتش. دستم را گذاشتم روی شانه اش و با چشم، 
به پلیوری که تنش بود اشاره کردم و پرسیدم »من کم سعادت بودم که نشد 
امروز با شما تمرین کنم یا هنوز شروع نکرده اید؟« دستی به گوشه لب هاش 
کشید و بعد از چند ثانیه مکث گفت »من خیلی وقت است که دیگر حالم از 
این وســایِل  به درد نخور به هم می خورد، و شاید نزدیک یک سال می شود 
که به هیچ کدامشان دست هم نزده ام.« و هنوز جمله اش را تمام نکرده بود 
که حرفش را پس گرفت، و جملــه اش را این طور اصاح کرد که »البته اگر 
بخواهم دقیق بگویم، دســت زده ام. همین یکی دو ماه پیش بود که آمدم و 
چند تا از وزنه ها را از حرِص دلم کوبیدم زمین و بعد با یک هالتر، از خجالِت 

کیسه بوکس درآمدم.«
زدم به فاز مســخره بازی و گفتم »بابا ایول تخلیه خشــم!« و با شــیطنت و 

کنجکاوی، به دنبال کیسه بوکس چشم چرخاندم.
از خنده ریزی که زد، و از لب هاش که تندی جمعشان کرد و بعد آویزانشان 
کرد، و از انصرافش برای رفتن، فهمیدم که موفق شده ام. داوود خیلی غیر 
مستقیم داشت به من این فرصت را می داد که اگر می توانم به درونش نفوذ 
کنم. پرسیدم »از وضع درمانت بگو. توی چه مرحله ای هستی؟« نگاهی به 
پشت ســرش انداخت و عقب عقبکی رفت سمت صندلی های رختکن، و 
با چشــم هم اشاره داد که من هم دنبالش بروم، و همین که نشستیم گفت 
»یک وقت با خودتان فکر نکنید که من از آن آدم هایی هستم که زود به بقیه 
اعتماد می کنند و وا می دهند.« و خوب نگاهم کرد تا واکنشــم را از شنیدِن 
حرفــش ببیند. حرفی نزدم و منتظر بقیه جمله اش ماندم. دوباره ادامه داد 
»اســتاد جال گفت که روان شناســید و من هم با خــودم گفتم تیری توی 

تاریکی بیندازم.«
از وضعیتی که توی بیست  و هفت سالگی گریبانش را گرفته بود کافه بودم. 
دوباره پرســیدم »نگفتی درمانت توی چه مرحله ای است؟« دستی کشید 
روی جای ســبیلی که نبود و گفت »دکترها که حساب و کتاب ندارند. یک 
روز می گویند خوبی و یک روز می گویند امیدت به خدا باشــد. و راستش را 
بخواهی، اصِل ناراحتی و دعوای من با همین کســی اســت که عالم و آدم 
می گویند امیدم به رحمتش باشــد!« و لب پایینش را گاز گرفت و با حالت 

لجبازی گفت »خدا!«
خیلی نزدیک به هم نشسته بودیم و احساس می کردم کم مانده که برویم 
توی حلق هم. کمی عقب کشــیدم و شروع کردم به حرف زدن. گفتم »من 
فکر می کنم یکی از ریشه های به هم ریختگی ات از نظر روحی، مبتا بودنت 
به خطای ذهنِی قوی سیاه است.« و بعد، باحوصله براش توضیح دادم که تا 
سال ها پیش، همه فکر می کرده اند تمام قوهای عاَلم سفیدند، و وقتی اولین 
قوی سیاه، دیده شده، همه از این اتفاِق غیر قابل پیش بینی شوکه شده اند؛ 
و حاال قوی سیاه در مورد او، سرطان است. سال ها ورزش می کرده و انتظار 
داشته که همیشه سالم و سامت باشد، و یکهو قوِی سیاِه سرطان، شوکه اش 

کرده است؛ آن قدر که با خدا هم سر جنگ پیدا کرده است.
حرف هــام را قطع کرد و گفت »مدام می گویم چــرا من؟« و قبل از این که 
من حرفی بزنم، شــروع کرد به کریســتالی کردن خودش. گفت »راستش 
را بخواهید من این اواخر، خیلی مغرور شــده بــودم. حتی زیرآِب چند تا از 
هم باشگاهی هام را هم زدم. و فکر می کنم خدا با این مریضی، خواست کمی 

گوشم را بگیرد.«
نگذاشــتم بیشتر ادامه بدهد. گفتم »خدا مثل ما فکر نمی کند.« و منتظر 
ماندم تا به حرفی که زده ام، خوب فکر کند. چند ثانیه که گذشت، توی لفافه 
پرســید که اگر راهکاری دارم بگویم. جملــه اش دقیقًا این بود که »خاص 

بشوم یا نه، دلم می خواهد فرصِت باقی مانده ام را درست زندگی کنم.«
و آن وقت، من هم از راهکارم براش رونمایی کردم. گفتم که اول باید موقعیِت 
اآلنش را به شکل یک فرصت ببیند و بعد، از این فرصت استفاده کند. مثًا 
لباس مربی گری تنش کند و از علم و تجربه ای که توی همه این ســال ها به 
دست آورده اســت، برای باال کشیدن چهار تا جوان مثل خودش استفاده 

کند.«
حرفم که تمام شد، دستش را گذاشت روی شانه هام و گفت »خیلی وقت ها 
دارم توی شــهر برای خودم راه می روم و یک آن می بینم که از توی باشــگاه 
ســر درآورده ام. دلم برای همه روزهایی که تمرین می کردم و همه آرزوهایی 
که توی سرم داشتم تنگ اســت.« و آب دهانش را قورت داد. نمی توانستم 

مستقیم به چشم هاش نگاه کنم.
دستش را از روی شانه ام برداشت و گفت »به حرف هات فکر می کنم آقای 
دکتــر. مگر یک آدم چقدر می تواند با لجبازی، خــودش را از عاقه اش دور 

کند؟«
و کاهش را از سرش برداشت و رفت.
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خطای قوی سیاه را به طور خاصه و مختصر 
تعریف کنید.

یک تحریف شناختی اســت که در آن، فرد به خاطر 
عادت کردن به شرایط عادی و محاسبات معمول، نقش 

رویدادهای استثنایی و غیر عادی را ندیده می گیرد.
در پــِس خطــای شــناختِی قوی ســیاه، چه 
مفهومی نهفته است، و به عبارتی، چه موضوعی 

را توضیح می دهد؟
خطای قوی سیاه نشــان می دهد که آگاهِی انسان، 
بسیار ُسســت و در معرض نابودی است. آگاهی های 
تازه می توانند هم چون یک ُپتک بر ســر دانسته های 
پیشین فرود بیایند و تمام اندیشه ها و احتماالت ذهنی 

بشر را زیر سؤال ببرند.
آیــا هــر اتفــاق غیــر منتظــره و غیــر قابــل 
پیش بینی ای، لزومًا یک اتفاِق ناگوار و نخواستنی 

است؟
اتفاقاِت نامحتمل، عاوه بر این که می توانند مثل یک 
معجزه، خواســتنی و نجات دهنده باشند، می توانند 
مثل یــک ویرانِی ناگهانی، نخواســتنی و ویرانگر نیز 
باشــند. از این رو، نمی تــوان قوی ســیاه را، فقط در 
اتفاقات ناگوار منحصر دانســت. قوی سیاه، به همان 
اندازه که می تواند مثبت باشــد، قادر است منفی نیز 
باشد؛ یعنی به همان اندازه که می تواند احساس خوب 
بیافریند، می تواند احساســات زشــت و تلخ نیز به بار 

بیاورد.
چه شرایطی باعث می شود که یک اتفاق، نام 

قوی سیاه به خودش بگیرد؟
همین کــه یک اتفاق در زندگِی یــک فرد، غیر عادی 
اســت و به عنوان یک موضوع نادر جلوه می کند، نام 
قوی سیاه را به خودش می گیرد. با این توصیف، کافی 
است که یک واقعه در زندگی یک فرد، با انتظاراتی که 
او از زندگی دارد هم خوان نباشــد و او را دچار شــوک 
کند. در این حالت، فرد با وارسِی گذشته خودش، هیچ 
نشانه ای مبنی بر وقوع این اتفاق نادر پیدا نمی کند و از 

آن به عنوان یک قوی سیاِه شوم یاد می کند.
چرا قوی ســیاه می تواند زندگی فرد را تحت 

تأثیر خودش قرار بدهد؟
به این دلیل که ظهور قوی ســیاه، برخاف محدوده 
انتظارات فرد اســت و می تواند به عنوان یک ماجرای 

پیش بینی نشــده، تأثیراِت بسیار عمیقی در کیفیت 
زندگی فرد به جای بگذارد.

چرا بعد از ظهور قوی سیاه، افراد طوری راجع 
به آن حرف می زنند که گویــی از قبل، از وقوعش 

آگاهی داشته اند؟
قــوی ســیاه، بــر روی اموری کــه بشــر »نمی داند« 
متمرکز شده اســت. بشر با علم اندک و محدودی که 
دارد، نمی توانــد وقوع قوی ســیاه را پیش بینی کند، 
اما حقیقت این اســت کــه بعد از ظهور قوی ســیاه، 
صحبت ها در مورد این که این موضوع از قبل پیش بینی 

شده آغاز می شود!
بشر به محض مواجهه با یک موضوع، به دنبال علت 
شکل گیرِی آن می گردد و وقتی مشاهده می کند که از 
دیدن نشانه های ظهور آن کور بوده است، بهانه تراشی 
را از سر می گیرد. انسان برای این که بتواند وقوع قوی 
سیاه را برای خودش قابل درک کند، تاش می کند تا 

به آن برچسِب »پیش بینی شده« بزند.
چرا بشــر تاش می کند وجوِد قوی ســیاه را 

انکار کند؟
در برخــی اوقات، دانش بشــری، هر قدر هم که زیاد 
باشــد، باز هم قادر به پیش بینِی آن چه اتفاق می افتد 
نیست. انســان تاش می کند که بر اساس داده های 
آماری، حقیقت پنهان شــده در پِس هر ماجرا را پیدا 
کند، اما واقعیت این است که انسان، قادر به پیش بینِی 
رخدادهای مختلف نیست و فراتر از تصورات حقیقی 

نمی فهمد.
برای ملموس تر شدن خطای قوی سیاه، چه 

مثال هایی به ذهنتان می رسد که عنوان کنید؟
به عنوان مثال، می توانیم یــک بره را تصور کنیم که 
توسط یک خانواده نگهداری می شود و هر روز از دست 
افراد خانواده غذا می گیرد و تغذیه می شــود. اعضای 
خانواده، غذا دادن به بره را یک امر جدی می بینند و 
خودشان را ملزم می دانند که نیازهای اولیه او را تأمین 
کنند. بره، بــا این که در روزهــای ابتدایی، از تک تِک 
اعضای این خانــواده فرار می کرده اســت، به تدریج 
و با غذا گرفتن های متمادی، بیشــتر به آن ها اعتماد 
می کند و کمتر از عملکردشــان می ترسد. بره نسبت 
به اعضای خانواده، احساس امنیت می کند و خودش 
را به راحتی در اختیار آن ها قرار می دهد، اما به ناگاه، 

یکی از اعضای خانواده، ســر بــره را می ُبرد و آن وقت 
معلوم می شود که تمام آن رسیدگی ها و امکانات، برای 

چنین موقعیتی تدارک دیده شده است!
در این حالت، بره با یک قوی سیاه روبه رو می شود که 
به هیچ عنوان وقوعش را پیش بینی نمی کرده است. 
اتفاقی که در این لحظه رخ می دهد این است که بره، 
به محض روبه رو شدن با قوی سیاه، در تفاسیری که از 
برخوردهای خانواده داشته است تجدید نظر می کند 
و با توجه به اطاعاِت تازه ای که به دســتش می رسد، 
نتیجه های تازه ای می گیرد، اما حقیقت این است که 
بره، هیچ وقت با استناد به وقایِع مهربانانه ای که چندین 
روز برای او رخ داده اســت، نمی توانسته به این نتیجه 
برســد که دســتی که به او غذا می دهد، روزی سرش 
را از تنش جــدا خواهد کرد! این اتفاق، به عنوان یک 

موضوع غیر منتظره، بره را غافلگیر می کند.
به عنوان یک مثال دیگر، می توان به ظهوِر غیر منتظره 
جنگ جهانی اول اشاره کرد. این جنگ در شرایطی 
رخ داد کــه جهان، بعــد از جنگ های خونیِن ناپلئون 
بناپارت، در یک صلح فرو رفته بود و به نظر می رســید 
که بشر، به هیچ عنوان میل و رغبتی برای از سر گرفتِن 
یک جنِگ تازه و شــروع خونریزی های جدید نداشته 

باشد.
وقوع یک زمین لرزه یا سونامی، یا هر اتفاِق دیگری از 
این دست، می تواند کامًا ناگهانی و پیش بینی نشده 

باشد و اثرات سنگینی نیز از خودش بر جای بگذارد.
جدای از این ها، برخی اتفاقات مثل ظهور اینترنت، 

می تواند به عنوان یک قوی سیاه مثبت ارزیابی شود.
آیا شــکاک و تجربه گرا بودن، می تواند چاره و 

درماِن خطای قوی سیاه باشد؟
شــک گرایی، به عنوان یــک غفلِت خودخواســته، 
می تواند موجب شــود که فرد، به طــور صددرصدی 
علوم مختلف را نپذیــرد، و به جای ارائه یک دلیل، به 
دنبال دالیل مختلف برای ظهور یک پدیده باشــد. با 
این حال، کند و کاو دقیِق مشکات، اگرچه می تواند 
کارگشا باشد، ولی الزامًا به نتیجه منتهی نمی شود. در 
واقع، گاه دانشی که فرد در اختیار دارد، کامًا درست 
و منطقــی به نظر می رســد، اما با ایــن وصف، باز هم 
نمی تواند راه حل درست و دقیقی برای مواجه نشدن 

با قوی سیاه ارائه بدهد.

لیال ثابت:

آگاهِی انسان، بسیار ُسست و در معرض نابودی است!

در گفت و گوی پیش رو، لیا ثابت، کارشناســی ارشد رشته حقوق گرایش 
جزا و جرم شناسی، و دانش آموخته تعالی سازمانی، با تعریف ساده و مختصر 
خطای قوی سیاه، به بیان دقیق این موضوع، تشریح نکات مبهم آن، توضیح 
عــوارض و پیامدها، و هم چنین ارائه چند مثال ملموس برای درک این خطا 

پرداخته است.
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اشاره اجمالی به خطای قوِی سیاه
قوی سیاه، یک خطای شناختی و اشتباِه ادراکی 
است که در آن، فرد بر مبنای تجربیات و مشاهداِت 
قبلی اش عمل می کند و با محال دانســتن برخی 
رویدادهــای مثبت یــا منفی، خودش را نســبت 
بــه برخی حــوادث و وقایــع، نابینا می کنــد و در 
نتیجــه، به انحراف های بزرگ دچار می شــود. در 
این نوع خطای شــناختی، فرد فقــط برای آن چه 
می داند، ارزش قائل است و به همین دلیل، فقط 
ناشــناخته هایی را به رســمیت می شناسد که به 
وجودشان آگاه است، اما نتوانسته شناسایی شان 
کند، و ناشــناخته هایی را که وجود دارند اما اصِل 
وجود داشتنشــان هم ناشــناخته مانده  است، از 
پایــه انکار می کنــد؛ و به همین دلیل، نســبت به 
پیش بینِی آن چه نمی داند کور باقی می ماند. فرِد 
مبتا، با وجود این که از وقوع اتفاِق غیر منتظره، به 
طور کلی ناآگاه است، اما بعد از وقوع و مواجه شدن 
با آن، به گونه ای توضیحش می دهد که گویی کامًا 

در نظرش قابل پیش بینی بوده است.

ریشه پیدایِش خطای قوِی سیاه
۱. انکار حقایق: برخی از انسان ها، برای این که 
بتوانند به مشــکات زندگیشــان غلبــه کنند، به 
مکانیزم های دفاعی روی می آورند، و خودشــان را 
در پناه آن ها پنهان می کنند. در فرایند انکار، فرد 
مســیر درک رویدادهای خارجــی را در خودآگاه 
مســدود می کند و به این ترتیب، تاش می کند تا 
خودش را از مسائلی که قادر به تحملشان نیست 

حفظ کند.
۲. اضطــراب: میل به کســب منفعت یــا فرار از 
یک موقعیِت ناخوشــایند، فرد را به سمت و سوی 
اضطراب سوق می دهد. زمانی که پنداِر انسان، با 
آن چه در واقعیت وجــود دارد تقابل پیدا می کند، 
فرد دچار اضطراب می شود. بنابراین، برای از میان 
بردِن رنج و حســرِت ناکامــی اش، از قبول و درک 

واقعیت طفره می رود.
۳. خودشــیفتگی: خودبــاورِی کاذب باعــث 
می شــود که فرد، خــودش را داناتــر از چیزی که 
هســت بداند و نظــرات و دیدگاه هــای خودش را 
کامل تــر و موثق تر از بقیه ببیند، و در نتیجه، کم تر 
باورهــای خــودش را به چالش بکشــد و به دنبال 
کســب اطاعــات جدید یــا تفکــر در حوزه های 

ناشناخته بیفتد.
4. جمــود روانی: اگــر گرایش یک فــرد، برای 

دوست داشــتِن ایده های شــخصی اش، افراطی 
شــود، آن گاه شــروع به دفاع متعصبانه از خودش 
می کند، و بدون انعطاف پذیری، در مقابل تغییرات 
نوین، ایســتادگی خواهد کــرد. در حالِت جموِد 
روانــی، فرِد مبتا، این احتمــال را نمی پذیرد که 
شــاید دیدگاه ها و موضوعاتی فراتر از دیدگاه ها و 

موضوعاِت مدنظرش وجود داشته باشد.
۵. ناســازگاری: در شــرایطی که فــرد، میلی به 
ســازگار کردِن خودش با موقعیت ها و شرایِط غیر 
قابل پیش بینی نداشته باشد، به پیش بینی های 
مضحــک روی می آورد و چشــم های خودش را بر 
این حقیقت می بندد که شاید حقایقی وجود داشته 
باشند که برای او ناشناخته مانده اند. ناسازگاری با 
حقایق، سبب می شــود که فرد، همیشه با حمله 

ناگهانِی قوی سیاه شوکه شود.
6. جزئی نگری: اگر تمرکز یک فرد، دائمًا بر روی 
جزئیات مشکاتش باشــد، در میان ساختارهای 
ذهنِی خودش گیر می افتد و نمی تواند به مسائل و 
موضوعاِت مورد ابتائش، با یک دیِد کل نگرانه نگاه 
کند. و در نتیجه، نمی تواند حضور و حمله قوهای 

سیاه را درک کند.

ویژگی های افراد مبتال به خطای قوِی سیاه
- فــرد در توهــِم عمیقــی از ادراک قــرار دارد. 
او، همــواره احســاس می کنــد که قادر بــه درِک 
سازوکارهای پیچیده جهاِن اطراِف خودش است، 
اما دائمًا به این نتیجه می رســد کــه نمی داند در 

محاصره چه اتفاقاتی گرفتار شده است.
- انتقادناپذیــر اســت و توانایــِی روبه رو شــدن با 
چالش های جدید را ندارد. معتقد است که دیگران 
شناخِت واقعی و حقیقی ای از ادراکاِت او ندارند و 
نمی توانند مواجهه درستی با مسائل و مشکاتش 

داشته باشند.
- به تجربیات خود بســیار متکی است و از روابط 
و قوانیــِن حاکم بــر تجربیاتی که از ســر گذرانده 
است، برای تخمین آن چه در آینده می آید استفاده 
می کند، و هیچ جایی را برای اموری غیر از ادراکات 

و محسوسات خودش باقی نمی گذارد.
- جزئی نگر است و نمی تواند مسائل را با اشراف 
و تمرکز رصد کند؛ و به رغم توجه ریزبینانه  اش به 
اطراف و موضوعات مختلف، یک دیِد سطحی دارد 

و مسائل را سرسری می بیند.
- تصورات و تخیات و تفکرات خودش را به قدری 
واقعی و جدی ارزیابی می کند که از واقعیِت دنیای 

خــارج از خودش غافل می شــود و بر مبنای وهم 
خودش عمل می کند.

- احساســات خودش را به عنــوان یک واقعیِت 
خارجی، به خارج از خودش نســبت می دهد و بر 
همین اساس، حاالت خودش را فرافکنی می کند.

- به شدت اهل توجیه و توضیح است، و بدون این که 
با خودش و دیگران صادق باشد، با توجه به منفعتی 
که در لحظه شامل حالش می شود، شروع به تفسیِر 

گزینشی رفتارها و عملکرد خودش می کند.
- خودپنــداره ضعیفــی دارد و از کمبــود اعتماد 
به نفس رنج می کشــد، و در نتیجــه، تا جایی که 

می تواند از قبول مسئولیت فرار می کند.

درمان افراد مبتال به خطای قوِی سیاه
- در اولین قدم، فرد باید تاش کند که نسبت به 
موقعیت و شرایطی که دارد، آگاهی و شناخت پیدا 
کند، تا به این ترتیب، بهتر بتواند تغییرات را ادراک 
کند. زمانی که توجه به موقعیــت، همراه با درِک 
واقعیت های موجود باشد، فرد از ادراکات تخیلی 
فاصله می گیرد و پیش بینی های واقع نگرانه تری را 

راجع به اوضاع خواهد داشت.
- در دومین قدم، فرد باید متوجه این موضوع باشد 
که بــه دلیل ضعیف بودِن قدرت های درونی اســت 
که به راحتی مقهوِر عوامــل بیرونی قرار می گیرد و 
با ترس و اضطراب مواجه می شــود. مسلط شدن بر 
محرک های درونِی استرس و اضطراب، و هم چنین 
اشــراف بر عوامل بیرونی، می تواند فــرد را از به هم 
ریختگِی روحی و روانی در شرایط بحرانی حفظ کند.
- در سومین قدم، فرد باید متوجه این موضوع باشد 
که هر اتفاِق غیر منتظره و پیش بینی نشده ای، لزومًا 
یک اتفاِق تلخ و ســیاه نیست و به عبارتی، لزومی 
ندارد که قوی سیاه، عامِت بدبختی و بدشانسی 
باشد. با این پیش فرض، فرد می تواند در بخشی از 
برنامه ریزی های خودش، جایی برای تصمیماِت 
پرریســک بگذارد و به این ترتیــب، فرصِت تجربه 

رویدادهای ناشناخته را به خودش بدهد.
در چهارمین قدم، فرد باید برای خودش روشــن 
کند کــه آیا مایــل به دریافــِت تغییراِت شــدید و 
یک باره است یا دوست دارد در یک سیِر معمولی، 
طوالنی و قابِل پیش بینی، شاهِد تغییرات باشد. 
اگــر روحیاِت فرد به گونه ای باشــد کــه تغییراِت 
ناگهانی را تاب نمی آورد، باید تا جای ممکن، تحت 
برنامه ریزی های دقیق و قابل پیش بینی قرار بگیرد 

تا کمتر شاهِد نوساناِت ناگهانی باشد.

محمد سهیلی راد
)کارشناس ارشد روان شناسی(
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خطای قوی سیاه و روابط زوج ها

۱۵

قوی سیاه، یکی از خطاها و تحریف های شناختِی 
مغز است که در آن، فرد با پیشامدهای نامحتملی 
روبه رو می شود که هیچ گاه از وجودشان آگاه نبوده، 
اما پس از مواجهه با آن ها، به شدت تحت تأثیر قدرت 
و نفوذشان قرار گرفته و با تغییرات چشم گیری در 
رویه و ســبِک زندگی اش روبه رو شده است. فردی 
که از جانب همسر خود، مدام با خطای قوی سیاه 
روبه روست، با فردی زیر یک سقف زندگی می کند 
که دانِش خودش را بیش از آن چه هســت ارزیابی 
می کنــد و با اطمینــان و اعتماِد بیهــود ه ای که به 
ارزیابی های خــودش دارد، قضاوت های اشــتباه 
انجــام می دهد و بــه بیراهه مــی رود. زندگی های 
بی شــماری وجود دارد که در آن، یکی از زوجین، 
زن یــا مــرد، یــا هــر دوی آن هــا، به ایــن خطای 
شــناختی دچارند و به این دلیل، همسر خودشان 
را با مشکات زیادی مواجه می کنند. فرد مبتا به 
خطای قوی ســیاه، بدون هیچ دلیل محکمی، به 
باورهای تاریخ مصرف گذشته خودش تکیه می کند 
و همسرش را از خودش می رنجاند. او معتقد است 
که بر حســب تجربه، می تواند افکار و احساســات 
همســرش را حدس بزند و ذهــن او را بخواند، اما 
حقیقت این است که ذهِن تحلیل گِر او، همواره به 
دنبال کشف یک الگوی رفتاری برای عملکردهای 
همسرش می گردد و بعضًا از دریافت سیگنال های 
واقعی محروم می ماند. او بــا گیر کردن در افراط و 
تفریط، گاهــی در یک گوش به زنگِی عمیق برای 
ظهور یک اتفاق نادر و کمیاب در زندگی مشترکش 
به سر می برد و گاهی نیز، با یک بی خیالِی افراطی، 
تاش می کند وقایع زندگی مشــترکش را در یک 
روند تکرارشونده ببیند. فرد مبتا به خطای قوی 
سیاه، با تنگ کردن عرصه انتقاد به همسرش، به 
او برچسب های ناخوشــایند متعددی می زند و از 

هرگونه تعامل مثبت با او بازمی ماند.
این که چطور با همسر مبتا به خطای »قوی سیاِه« 
خود کنار بیاییم، مســأله و موضوعی است که این 

نوشتار، خود را متکّفل پاسخگویی به آن می داند.

نشانه های همسر مبتال به خطای قوی سیاه
فرد مبتا به خطای قوی سیاه، اشتباهات خودش 
را در رابطــه بــا همســرش نمی پذیــرد. او تاش 
نمی کند تا مسائل را از دید همسرش نیز ببیند و بر 
این باور اســت که هیچ موضع دیگری، جز موضع 
خودش، اصالت و ارزش ندارد. فرد مبتا، در مقابل 
همســرش متواضع نیســت و با ادعــای همه چیز 

دانــی، در جایگاه حق به جانب بودن می ایســتد. 
او بــر مواضِع بی منطــِق خودش اصــرار دارد و به 
چارچوب های فکرِی همسرش کامًا بی اعتناست.

- فرد مبتا، روابط اجتماعِی کم رنگ و سطحی ای 
دارد، و به همین منوال، خودش را از همسرش هم 
جدا می بیند و کیفیت رابطه مشترکشــان را رو به 

زوال و نابودی ارزیابی می کند.
- درگیری هــای فرد مبتا با همســرش، دائمًا به 
شــکل درگیری های حل نشده باقی می ماند و هر 
چالش تازه ای، مثل یک خِط جدا کننده، رابطه را 

از سطوح مختلف از یکدیگر جدا می کند.
- فرد مبتــا، بر اثبات حقانیــت خودش متمرکز 
است و دائمًا تاش می کند تا به هر طریق ممکن، 

از تفکرات خودش دفاع کند.
- فرد مبتا، خــودش را از همســرش اخاقی تر 
می داند و معتقد اســت که به مراتب از همســرش 
منصفانه تر رفتار می کند و کم تر از او به اشتباه دچار 

می شود.
- فرد مبتا نمی تواند روی زمینه های مشترکی که 
با همسرش دارد متمرکز شود. زمان های مشترک 
او بــا همســرش، مدام بــا قضاوت کردن ســپری 
می شود و مسیرهای فکریشــان را بیش از پیش از 

یکدیگر جدا می کند.
- فرد مبتا، از تردید و انتقاد بیزار است و برای این که 
در این موقعیت ها گرفتار نشود، از پذیرش نظرات 
همسرش امتناع می کند و رفتارهای خودمحورانه و 

خودپسندانه از خودش بروز می دهد.

خطای قوی سیاه و درگیرِی زوج ها
پاسخ به این ســؤال که خطای قوی سیاه، چطور 
می تواند زندگی مشــترک یک زوج را به هم بریزد، 
می توانــد هم در پیشــگیری و هــم در درمان این 

مشکل، بسیار کمک کننده باشد.
فــرد مبتا به خطای قوی ســیاه، قوه اســتدالِل 
پرورش یافته ای ندارد. او کوته فکرانه، بر دانسته های 
خــودش تأییــد و تأکیــد می کنــد و اطاعــات و 
مشاهدات همسرش را بی چون و چرا رد می کند. 
او قبول نمی کند که ممکن اســت باورهای کذبی 
داشته باشــد و همیشــه، فارغ از این که اطاعات 
کافــی دارد یا نه، بر برداشــت های خودش از یک 
موضــوع پافشــاری می کنــد و با قطعیــِت تمام، 
دانســته های همســرش را رد می کنــد. او تاش 
می کند تا مســائل زندگی مشــترکش را بر مبنای 
عقل و منطقش جلو ببــرد، و محدودیت دیدگاه  و 

مختصر بودِن حد و حدود دانش خودش را در نظر 
نمی گیرد. فرد مبتا، با تمرکز صرف بر نقاط مثبت 
یا منفی زندگی مشترکش، خودش را از مشاهده 
تمام واقعیت محروم می کند و با قصه پردازی، راجع 
به آینده رابطه مشترکش، تصمیم های سرسختانه و 

غیر قابل انعطاف می گیرد.

راهکارهایی برای تعامل با همسر مبتال به 
خطای قوی سیاه

همسر فرد مبتا به خطای قوی سیاه، الزم است 
در قدم اول، به این حقیقت آگاه باشــد که رفع این 
خطای شناختی از همســرش، نیازمند صبوری و 

همراهی بسیار است.
همسر فرد مبتا در قدم دوم، باید به همسرش در 
فهم این موضوع کمک کند که »توهم دانایی« باعث 
ابتای او به خطای قوی سیاه شده است. اگر فرد 
بر این عقیده باشد که همه چیز را می داند، آن وقت 
دست به پیش بینی می زند و برای خودش دردسر 

درست می کند.
همســر فرد مبتا در قدم سوم، باید به همسرش 
بفهماند که بخش زیادی از مشکاتشــان، ناشی 
از غرق شــدن در جزئیاِت بی اســاس است. او باید 
همســرش را متوجه این موضــوع کند که تکبر در 
زمینه فهم و دانش، و غرق شدن در جزئیات، سبب 
می شــود که رویدادهــای بــزرگ از نظرش پنهان 

بمانند و پیش بینی های خاِف واقع اتفاق بیفتند.
همسر فرد مبتا در قدم چهارم، باید تاش کند 
که مسئولیت پذیری را در همسرش نهادینه کند 
و به او بیاموزد که ناکامی های خودش را برآمده از 
عوامل بیرونی نداند؛ و به عبارتی به او بفهماند به 
همان اندازه که موفقیت در یک موضوع، به مهارت 
داشــتن در خصوص آن موضوع مربوط می شود، 
شکســت  در آن موضــوع نیز، به مهارت داشــتن 

مرتبط است.
همسر فرد مبتا در قدم پنجم، باید به همسرش 
بیاموزد که همواره خطاهــای احتمالی را در نظر 
بگیرد و به طیف وسیِع احتماالت ممکن توجه کند، 
تا به این ترتیب، کمتر قربانِی اموری قرار بگیرد که 

به نظرش ناشناخته و ناگهانی هستند.
همسر فرد مبتا در قدم ششم، باید به همسرش 
بیامــوزد کــه تمام ســرمایه و انرژی خــودش را در 
یک راه پرریســک صرف نکند، تا از شکست های 
خانمان برانــداز در امــان بماند و در عیــن حال، از 

اضطراب پیش بینی نیز خاص شود.

مریم تقی لو
)کارشناس مدیریت خانواده(
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اینرشح
بینهایت

 
محمد رجائی نژاد

 در حکومت اسالمی، فرمانفرمایی 
و فرمانبری به چیست؟

»به این کلمه »فرماندار« مغرور نشــوید که 
شــما فرماندارید. این کلمه فرمانــدار، مال 
وقتی اســت که فرمان باشد و فرمانبر باشد، 
و برادری نباشــد و طبقه ای طاغوتی باشد، 
مردم دیگر فرمانبردار آنها، در صورتی که در 
اسام مطرح نیست. آنهایی که سرتاسر کشور 
اسامی را اداره می کردند، آن هم آن کشوری 
که از حجاز تا مصر، آفریقا، عراق، ایران و همه 
این ممالك اسامی که می بینید، اروپا هم یك 
مقــداری اش تحت فرمان بــود، مع ذلك این 
طور نبود که معاماتشــان با رعیت، معامله 
فرمانفرما و فرمانبر باشد. خود رسول اکرم- 
ه علیه و آله و سلم- وضعشان با مردم  صلی اللَّ
مثل یکی از ســایرین بود، یکی از اشــخاص 

بود.« 
)صحیفه امام، ج 9، ص: ۱۱6(

 بزرگی به چیست؟
»بزرگی شما آقایان به دنیا نیست، بزرگی شما به آخرت است، 
و این که پیش خدا آبرومند باشید. و این یك مسئله مهمی است 
که دخالــت در حفظ جمهوری اســامی دارد و ما باید خیلی 
مواظب باشیم، و اهل علم و دولت و دست اندرکاران بیشتر باید 
مواظب باشند، چرا که همه دنبال این هستند که نقطه ضعفی، 
خصوصًا از اهل علم پیدا کنند و در همه جا مطرح سازند. و ما 
باید به گونه ای زندگی کنیم که اگر چنانچه آن را از ما گرفتند، 
حسرت نخوریم، نه این که مثل رئیس جمهور آمریکا که اگر این 

مقام را از او بگیرند شاید از حسرت دق کند!« 
)صحیفه امام، ج ۱9، ص: ۳۱8(

 همین دنیا بهشت خواهد بود، اگر...!
»در صورتی که یك نفر که به مردم حکومت می کند، 
مزّکی  باشد و تزکیه شده باشد. اگر همه ملت تزکیه 
بشوند، همین دنیا بهشت آنهاست؛ تمام گرفتاری ها 

از بین می رود.« 
)صحیفه امام، ج 9، ص ۱۳۵(

اگر محمدرضا پهلوی چه کار می کرد 
حکومتش ماندگار می شد؟

»اگر چنانچه این محمدرضا... ملت پشتیبانش بود، 
خوب، این قضایا پیش نمی آمد.«

 )صحیفه امام، ج 9، ص ۱۱8( 

هدف از تشکیل قوای نظامی و انتظامی 
چیست؟

»قوای انتظامی برای انتظام یك کشور است؛ برای 
حفظ مردم است، برای حفظ مال و جان مردم است، 
نه برای ارعاب مردم، نه برای ترساندن و، عرض کنم، 

چاپیدن مردم.«
)صحیفه امام، ج 9، ص ۱4۱(

 هالکت و نابودی کشور و جامعه به چیست؟
»حکومت هایی که در رژیم طاغوتی بر مردم حکومت کردند، 
حکومت هایی بودند که تزکیه نشــده بودنــد. وقتی حکومت 
تزکیه نشد، شخص اول یك مملکتی به حسب حکومت تزکیه 
نشد؛ اخاقش مزّکی  نباشد، عقاید تزکیه شده نباشد، اعمال، 
اعمال مزّکی  نباشــد، همین یك نفر یك مملکت را به هاکت 

می کشاند.« 
 بارزترین نشانه های رژیم های طاغوتی )صحیفه امام، ج 9، ص ۱۳۵(

چیست؟
مردمی نبودن ازجمله نشانه های بارز رژیم های سلطنتی 
و طاغوتی اســت که حضرت امام در این باره می فرماید: 
»رژیم های سلطنتی و طاغوتی هر جا که هستند، وضع 
رژیم این طور اقتضا می کرد که با یك تشــریفاتی و با یك 
هیاهویی مردم را از خودشان رم بدهند، بترسانند و لهذا 

مردم پشتیبان نبودند.« 
)صحیفه امام، ج 9، ص ۱۱۷(

بنیانگذاران و حافظان واقعی نظام جمهوری 
اسالمی چه کسانی بودند؟

آنهایی »که جمهوری اســامی را بپا کردند، مردم عادی 
هستند، و کسانی که باال باالها نشسته اند، هیچ دخالتی 
در این مسائل ]مدیرت کشور[ نداشته و ندارند. این مردم 
بازار و کشــاورز و کارگران کارخانه ها و طبقات ضعیف- به 
حسب دنیا و قوی به حسب آخرت- هستند که این توقع را 
دارند که اگر خدای نخواسته، نفوس این مردم از ما منحرف 
بشود، ضرر آن برای ما تنها نیست، بلکه برای اسام است. 
و ما باید حفظ کنیم آنهایی را که اسام و جمهوری اسامی 
را نگه داشته اند و بعد از این هم نگه خواهند داشت، و حفظ 

آن به این است که زندگی ما ساده و عادی باشد.« 
)صحیفه امام، ج ۱9، ص: ۳۱8(


