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چطــورطلبهشــديد؟چهشــدکهبــاآيتالله
مشکينیآشناودامادايشانشديد؟

من ابتدا به طلبگی عالقه نداشــتم. حتــی پدرم اصرار 
می کرد طلبه شوم که متوسل شــدم به امام زمان )علیه 
الســالم( که پدر مــن از این کار منصرف شــود. پدرم در 
همین شــهرری نانوا بود. خیلی مصر بود که طلبه شوم. 
متوسل شدم به حضرت ولی عصر که کاری کن این پدر 
من منصرف شود. چون اساتید ابتدایی من  که می دیدند 
استعدادم خوب اســت می گفتند شما بروید دبیرستان 
و دانشــگاه و رشته های علوم روز را دنبال کنید. ولی پدر 
من عالقه نداشــت و خیلی به طلبگی و روحانیت عالقه 

داشت. از این جهت خیلی مایل بود که من به این مسیر 
بیایم. وقتی دید من قبول نمی کنم گفت: »خیلی خب 
اگــر قبول نمی کنی بیا مشــغول کار شــو. من هم قبول 
نمی کنم که شــما بروی در آن مسیر.« البته بعد فهمیدم 
حق با ایشان است. به هر حال فقط به خاطر این که خیلی 
عالقه داشتم چیز بفهمم و معرفت پیدا کنم، نه به خاطر 
این که به طلبگی عالقه داشتم، گفتم بروم طلبه شوم تا 
چیزی بفهمم. با خودم گفتم بهتر از این است که بروم کار 
معمولی انجام دهم. به خاطر عطشی که در وجودم بود و 
به خاطر معرفت به پدرم گفتم خیلی خب، طلبه می شوم. 
ولی به شرط این که لباس طلبگی نپوشم، عبا نیندازم و 

عمامه نگذارم. با همین لباس شخصی درس بخوانم. با 
پدرم شــرط کردم. گفت: »عیب ندارد. همان شــرط را 
قبول دارم. لباس نپوش.« دیگر وقتی وارد شدم عالقه مند 
شــدم. بعد از شش هفت ماه لباســم هم عوض شد. اول 

لباده پوشیدم و بعد هم کم کم عمامه گذاشتم.
درهمينشهرریياقم؟

یک سال این جا ]شهر ری[بودم. ســال 40 بعد از وفات 
حضرت آیت الله بروجــردی بود )رضوان الله تعالی علیه( 
رفتم قم و آن جا مشغول شدم. ابتدا آزاد درس می خواندم 
بعد به مدرسه آیت الله گلپایگانی رفتم که زیر نظر آیت الله 
بهشــتی، آقای مشــکینی و مرحوم آقای ربانی املشی 

مرحومآیتاهللمحمدمحمدیریشهری:

وظیفهماحفظمیراثامامخمینیاست
پربرکتترینکاریکهتاحاالدرطولعمرمانجامدادمخدمتبهآستاننورانیحضرتعبدالعظیماست

چونکشورتشکیالتاطالعاتینداشت،مادردادگاهارتشیکدفترتحقیقاتایجادکردیمکهکاراطالعاتیانجاممیداد
منابتدابهطلبگیعالقهنداشتم.حتیپدرماصرارمیکردطلبهشومکهمتوسلشدمبهامامزمان)علیهالسالم(کهپدرمنازاینکارمنصرفشود

امامفرمودند:»مسئولیتیکهبهشماواگذارشدهوزارتاطالعاتاست،وزارتکشاورزینیست«
بهترینکاریکهماامروزمیتوانیمبرایتحکیمپایههاینظاماسالمیوزمینهسازیبرایحکومتاهلبیتدرجهانانجامدهیم»ترویجمعارفاهلبیت«است

مرحومآيتاللهمحمدمحمدینيکمشهوربه»ریشهری«دراولينروزفروردين۱۴۰۱درگذشت.ايشانعاوهبرخدمتدروزارتاطاعاتبه
عنواناولينوزيروحضوردرارکانقضايینظامجمهوریاسامی،توليتآستانهمقدسحضرتعبدالعظيمحسنیوتاسيسموسسهدارالحديث

رادرکارنامهخدماتخودداشت.
حريمامامضمنعرضتسليتدرگذشتايشان،عاوهبرپروندهایکهبرایمعرفیبيشترآنمرحومتدارکديده،آخرينمصاحبهخودباايشانرا

تقديمخوانندگانمیکند.
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)رضــوان الله تعالــی علیه( اداره می شــد. بعد هم رفتم 
مدرســه حجتیه و بعد هم رفتم نجف. در نجف با آیت الله 
مشکینی هم غذا بودیم. من، آقای رحیمیان که در بنیاد 
شهید است، آقای متقی و آقای مشکینی با هم غذا را تهیه 

می کردیم.
همينآقایمتقیکهدردفترآيتاللهمنتظری

بودند؟
بله. آن جا سبب آشنایی من با آقای مشکینی شد. یک 
وقت حاج آقا مرتضی تهرانی آمده بود آن جا. ایشان قاصد 
من برای خواســتگاری بود. بعد هم واسطه شد. ایشان 

برگشت و من هم برگشتم و سال 47 ازدواج کردم.
چطورباحضرتامامآشناشديد؟

آشــنایی بنده با حضرت امــام )رضوان الله تعالی علیه( 
را می شــود به دو بخش تقســیم کرد. یک بخش ارتباط 
دورادور مــن با حضرت امام و بخش دیگر ارتباط نزدیک 
با آن بزرگوار. اما ارتباط دورادور. تقریبًا سال 40 که پانزده 
سالم بود وارد حوزه علمیه قم شدم. آن موقع حضرت امام 
در میان طلبه ها به حاج آقا روح الله شــناخته شده و یکی 
از مدرســین مبرز درس خارج بودند که فضال و محققین 
جوان در درسشــان شرکت می کردند. تا قضیه سال 42 
پیش آمد. در سال 42 باز ارتباط دورادورم با حضرت امام 
یک مقدار نزدیک تر شد. به منزل ایشان می رفتم. تقریبًا 
بلکه تحقیقًا می توانم بگویم در همه ســخنرانی هایی که 
در رابطه با مســائل انقالب داشــتند حاضر بودم. غیر از 
ســخنرانی مدرسه فیضیه که من وارد شــدم دیگر راه ها 
بســته بود و از پشت بام مسجد اعظم آمدم روی پشت بام 
مدرسه فیضیه. آن جا  که رسیدم امام داشت شاه را خطاب 

قرار می داد و می گفت مگر تو اسرائیلی هستی؟ 
 تقریبًا می توانم بگویم در بقیه سخنرانی هایشان چه در 
مسجد اعظم چه در خانه شان و چه بعد از حادثه مدرسه 
فیضیه در مدرســه فیضیــه از ابتدا حضور داشــتم. ولی 
ارتباطمان ارتباط نزدیکی نبود. چون آن موقع تازه طلبه 
شده بودم و نمی توانســتم در درس ایشان شرکت کنم. 
بعد که ســال  45مشرف شــدم نجف هم مشغول سطح 
بودم و مکاسب می خواندم و نمی توانستم در درس ایشان 
شــرکت کنم. هرچند بعضی وقت ها می رفتم در جلسه 
می نشستم ولی نمی توانستم در درس شرکت کنم. منزل 
ایشان هم می رفتم. گاهی وقت ها در جلساتی که شب ها 
در خانه شان داشــتند هم خدمتشان می رسیدم. نیز در 
نماز ایشان در مدرسه آقای بروجردی شرکت می کردم. 
بــاز ارتباط من ارتباط نزدیک خصوصــی نبود. تا این که 
باالخره بعد از سیزده ماه که در نجف بودم برگشتم. سال 
47 هم در درس خارج شــرکت می کــردم اما امام در قم 

نبودند. تا پیروزی انقالب که امام برگشتند.
بعــدازانقابچهچيــزیباعــثارتباطتانبا

حضرتامامشد؟
در آغاز پیروزی انقالب ایشان به قم تشریف آوردند. من 
از عالقه مندان ایشان بودم ولی ارتباط نزدیکی نداشتم. 
همان موقع که هنــوز تازه به قم تشــریف آورده بودند تا 
یک شــب در قم ایشــان را در خواب دیدم. تعبیرم از آن 
خواب، رؤیای آشــنایی اســت. خواب دیدم که ایشان در 
منزل نشستند بدون عمامه و با همان پیراهن و شب کاله 
و عرق چین که گاهی تلویزیون نشان می داد. یک سؤال 
از ایشان پرسیدم. گفتم برداشت من از روایات این است 
که ان شــاءالله این انقــالب به انقــالب جهانی حضرت 
مهدی )صلوات الله علیه( متصل می شــود. نظر شما را 
جویا هســتم. تا نام حضرت مهدی را بردم دیدم ایشــان 
شــروع کرد به اشک ریختن. طوری که شانه هایش تکان 
می خورد و سرش را هم تکان می داد که یعنی همین طور 
است. یعنی انقالب ما به آن انقالب متصل می شود. هم 

سرشان را تکان می دادند هم اشک می ریختند. به شدت 
هم اشک می ریختند. یک مقدار گریه کردند. بعد از گریه 
رویشــان را کردند به من و فرمودند که تو پیش ما بیش تر 
بیا. با همین تعبیر. از خواب که بیدار شدم تعبیرم این بود 
که با امــام ارتباط نزدیک پیدا می کنم. آن موقع امام هم 
از نزدیک من را نمی شــناخت. تعبیرم این بود که ارتباط 
نزدیک پیدا می کنم. همین طور هم شد. چیزی نگذشت 
که جریان تأسیس دفتر تبلیغات پیش آمد. من با عده ای 
از آقایان، که مؤسس دفتر بودند، خدمت ایشان رسیدیم. 
اصاًل تأسیس دفتر هم در حقیقت با انگیزه تقویت رابطه 
طالب حوزه علمیه قم با حضــرت امام بود. چون همان 
قبــل از انقالب که رفته بودم قم تا آســتانه پیروزی، بین 
طلبه هــا معروف بود کــه طلبه های جوان طرفــدار امام 
هستند. یعنی طلبه های حدود چهل و چهل وپنج سال. 
دیگر بزرگ ترها خیلی آن طور که شاید و باید اطراف امام 

نبودند. جوان ها اطرافیان حضرت امام بودند.
یعنی بیش تر آن ها که اعــوان و انصار امام بودند فضال و 
محققین و طلبه های جوان بودند. آن ها که دیگر ســنی 
ازشان گذشته بود خیلی اطراف ایشان نبودند. یا با آقایان 

دیگر بودند یا خیلی کاری به این کارها نداشتند. 
گفتيدکهشماازموسساندفترتبليغاتبوديد،

اينمرکزراباچههدفیتاسيسکرديد؟
من و چند نفر از دوســتان که دفتر تبلیغات را تاســیس 
کردیم می خواســتیم این جا پایگاهی باشد برای این که 
افکار و اندیشه امام در حوزه ترویج داده شود. اصاًل انگیزه 
اصلی دفتر تبلیغات ترویج اندیشــه های حضرت امام در 
حوزه بود. در همین راســتا با حضرت امــام ارتباط پیدا 
کردم و گاهی خدمتشــان می رفتم. یادم است یک وقت 
در همین منزل آقای یزدی تنهایی خدمت ایشــان رفته 
بودم. آن موقع پول و بودجه دفتر تبلیغات را خود حضرت 
امــام می دادند. تنها بودم. عرض کردم که آقا پول نداریم 

و وضعمان خوب نیســت. آیت الله شــیخ حسن صانعی 
هم نبود. مثــاًل گفتند چقدر می خواهــی؟ من هم یک 
مقداری گفتم. مثاًل چندمیلیون. زیاد هم نگفتم. دقیق 
یادم نیست. بعد امام خودشان بلند شدند به اتاقی دیگر 
رفتند و گفتنــد یک گونی پول به ایشــان بدهید. دقیقًا 
همان مقداری بود که من خواسته بودم. همچنین بعضی 
از حوادثی پیش می آمد که خدمت ایشــان می رسیدم و 
نظر مشورتی می دادم. گاهی هم قبول می کردند. مثاًل 
در جریان آمدن بنی صدر در سخنرانی اش خدمت ایشان 
رســیدم. به هر حال ارتباط نزدیک من با حضرت امام از 

آن جا شکل گرفت.
تا این که امام تشریف آوردند تهران و من هم آمدم دادگاه 
انقالب ارتش را تأســیس کردم. بعد چون سال های اول 
پیروزی انقالب توطئه ها در ارتش و کشور زیاد بود خیلی 
خدمــت حضرت امام می رســیدم. الاقــل هفته ای یک 
بار خدمتشــان می رســیدم. تا وقتی که ایشان کسالتی 
پیــدا نکرده بودند وقت مالقات هم نمی گرفتم. هر وقت 
می رفتم خدمتشان و می گفتند فالنی آمده ایشان اجازه 
می دادند. یادم اســت یک روز که می خواستم به مالقات 
امام بروم شهید محالتی داشت از در همان اتاق کوچک 
مالقات ها می آمد بیرون که من را دید و به شــوخی گفت 
کــه تو به امام چه می گویی که این قــدر با تو ارتباط دارد. 
یک خــرده اش را بده من بروم بگویم. به هر حال دیگر از 
آن موقع ارتباط من زیاد شــد. بعــد از وزارت اطالعات و 
مسائلی که پیش آمد مرتب تا پایان عمر پربرکت آن بزرگوار 

ارتباط نزدیکی با حضرت امام داشتم.
چگونهواردمبــارزاتشــديدوکجاهافعاليت

میکرديد؟
من خیلی فعالیت زیادی نداشتم. اجمااًل در کارهایی که 
کردم الهام بخش من حضرت امام بود. کارهایی در سطح 
همین تهیه اطالعیه برای هواداری حضرت امام و پخش 
آن ها بود. سخنرانی هایی هم می کردم که ممنوع المنبرم 
کردند. یکــی دو بار هم زندان رفتم. البتــه زندان من به 
خاطر آن اعالمیه ای بود که وعاظ اصفهان در طرفداری 
از قاتالن منصور داده بودند. مبلغین اصفهان جلسه ای 
در این باره گذاشــته بودند. اما اشتباهی من را بازداشت 
کردند و دو ماه رفتم زندان. آن ها اطالعیه ای داده بودند 
که در مشــهد پخش شده بود. این ها که به طلبه های قم 
مظنون بودند تصور می کردند که من آن اعالمیه را پخش 
کردم. چون تابستان به مشهد رفته بودم. داستانش مفصل 
است و در خاطراتم هم آوردم. به هر حال تا پیروزی انقالب 
چند بار جلوی منبرم را گرفتند. تا آخر هم ممنوع المنبر 
بودم. یکــی دو جا هم تظاهراتی که بــه پیروزی انقالب 
منتهی شــد بعــد از منبرهای من به راه افتــاد. با این که 
ممنوع المنبر هم بودم. یکی زابل بود. آن جا تا موقعی که 
من منبر نرفتم اتفاقی نیفتاده بود. دهه محرم همان سالی 
که منتهی شد به پیروزی انقالب آن جا سخنرانی کردم. 
بعد تظاهرات و راهپیمایی از منبرهای من شــروع شد. 
یکی هم بندرعباس بود. یعنی حرکت انقالبی مردم، که 
منتهی به پیروزی شد، بعد از منبر من شکل گرفت. مشهد 
و بعضی جاهای دیگر هم بود ولیکن به این شــکل نبود. 
ایــن دو جا منتهی به حرکت عمومی مردم برای پیروزی 

انقالب شد.
چطورواردوزارتاطاعاتشــديد؟انسانیکه
غرقمســائلحديثوروايتومعنويتخاصحوزه
استچطوربهايننهادمیرود؟بهپيشنهادامامبود؟
موقعــی که در دادگاه انقالب ارتش بودم ارتباطم با امام 
نزدیک بود. به خاطر گزارش هایی که در باره مسائل ارتش 
داشــتم. یعنی گزارش توطئه هایی که احیانــًا در ارتش 
کشف می شــد که آن موقع هم خیلی زیاد بود و دشمن 

يکیازبهترينخاطرههايیکه
ازحضرتامامدارمهمينديداریبود
کهدررابطهباوزارتاطاعاتباايشان
داشتمکهمسئوليتمنراتأييدکردند.
روز۱۳6۳/6/۴خدمتشانرسيدم.هفته
دولتبود.باهيئتدولترفتمخدمت
حضرتامام.مقاممعظمرهبریهمآن
موقعرئيسجمهوربودوحضورداشت.
ايشانصحبتهایخوبیکرد.بعداز
اينکهصحبتشتمامشدوزرايکیيکی
رفتند.منايستادهبودموامامرانگاه
میکردمتانوبتمنشودودستايشان
راببوسم.موقعرفتنماماماشارهکردند
کهبنشين.متوجهنشدم.مثلاينکه
يکیدوبارگفتند.محوجمالامامبودم.
متوجهنبودمکهايشاناشارهمیکنندکه
بنشين.حاجاحمدآقاگفتاماممیگويد
توبنشين.همهرفتندومننشستم.من
بودمومرحومحاجاحمدآقاوايشان.
تانشستمبافاصلهامامفرمودند:

»مسئوليتیکهبهشماواگذارشدهوزارت
اطاعاتاست،وزارتکشاورزینيست

ها!حواستراجمعکن!«
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خیلی به ارتش امید بســته بود. همان موقع چون کشور 
تشکیالت اطالعاتی نداشــت، ما در خود دادگاه ارتش 
یک دفتر تحقیقات ایجاد کردیم که کار اطالعاتی انجام 
می داد. یعنی عده ای را آن جا جمع کردیم و کار اطالعاتی 
انجام می دادیم. به دلیل مسئولیتی که داشتم با عناصر 
اطالعاتی کشــور ارتباط داشــتم. یکی از عناصر وزارت 
اطالعات هم همین دفتر تحقیقات اطالعات ارتش بود. 
این دفتر زمینه ای شد که به خاطر نیاز واحدهای اطالعاتی 
کشور، چند جلســه درس اطالعاتی داشته باشم. یکی 
اخــالق اطالعاتی بود و یکی هــم جرایم امنیتی. مدتی 
تدریس کردم. نوارهایش هم تا همین اواخر در واحدهای 
اطالعاتی کشــور مورد استفاده قرار می گرفت. پس یک 
ســابقه کار اطالعاتی در این حد داشــتم. بعد از این که 
مرحوم فردوســی پور به مجلس معرفی شد و رأی نیاورد 
شــماری از عناصری که با من ارتباط داشــتند به دولت 
پیشنهاد دادند که من وزیر اطالعات شوم. شرط وزیر هم 
بودن در حد اجتهاد بود. یادم است آیت الله خامنه ای که 
رئیس جمهور بود باید این مسئله را تأیید می کرد. ایشان 
راجع به این مسئله به آقای مشکینی مراجعه کرد. آقای 
مشکینی هم نامه ای راجع به همین موضوع برای آقای 
خامنه ای نوشته بود. به همین دلیل آقای خامنه ای قبول 

کرد که من به مجلس معرفی شوم. 
برایانتخابشماامامهمدخالتیداشتند؟

یکــی از بهتریــن خاطره هایی که از حضــرت امام دارم 
همین دیداری بود که در رابطه با وزارت اطالعات با ایشان 
داشتم که مسئولیت من را تأیید کردند. روز 1363/6/4 
خدمتشان رسیدم. هفته دولت بود. با هیئت دولت رفتم 
خدمت حضرت امام. مقام معظــم رهبری هم آن موقع 
رئیس جمهور بود و حضور داشــت. ایشان صحبت های 
خوبی کرد. بعد از این که صحبتش تمام شد وزرا یکی یکی 
رفتند. من ایســتاده بودم و امام را نگاه می کردم تا نوبت 
من شود و دست ایشان را ببوسم. موقع رفتنم امام اشاره 
کردند که بنشین. متوجه نشدم. مثل این که یکی دو بار 
گفتند. محو جمال امام بودم. متوجه نبودم که ایشان اشاره 
می کنند که بنشین. حاج احمد آقا گفت امام می گوید تو 
بنشین. همه رفتند و من نشستم. من بودم و مرحوم حاج 
احمد آقا و ایشــان. تا نشســتم بالفاصله امام فرمودند: 
»مســئولیتی که به شــما واگذار شــده وزارت اطالعات 
است، وزارت کشاورزی نیست ها! حواست را جمع کن! 
اگر می خواهی کسی را بیاوری این جا با آقایان ]سران قوا 
را نام بردند[ مشــورت کن. خودت تصمیم نگیر!« عرض 
کردم: »چشم! حتمًا همین کار را خواهم کرد. ولی نظر 
این بزرگوارها یکی نیســت. این ها سلیقه های مختلفی 
دارنــد. اگر اجازه دهید من مشــورت می کنم ولی چون 
مسئولیت با من اســت تصمیم را خودم می گیرم. چون 
هر کدام این ها ممکن است یک چیزی بگویند.« ایشان 
فرمودنــد: »بله، مقصودم همین اســت. مســئولیت با 
شماست.« چون آن موقع گرایش های مختلفی در وزارت 
اطالعات بود و ما نیرو نداشتیم. از سپاه و کمیته و شهربانی 
و دفتر اطالعات نخست وزیری نیرو آمده بود. یک عده ای 
هم از همکاران دفتر اطالعات و تحقیقات بودند. خدمت 
ایشان عرض کردم: »آقا! اطالعات االن هفت خط است. 
هفت تا گرایش سیاسی در آن است. بعد از این پشت سر 
و علیه من ممکن است خدمت شما خیلی چیزها بگویند. 
عنایت داشته باشید که قضایا این طور است. چون من اگر 
با یک گروه از این گرایش ها بسازم بقیه حمله می کنند و 
اگر با همه شان نسازم چنان می کنند. باالخره حرف زیاد 
خواهد بود.« ایشان فرمودند: »نه، هیچ کس تا حاال علیه 
شــما حرفی پیش من نگفته. من به سایر وزرا کار ندارم. 
ولی این وزارتخانه را کار دارم. باز نظر من را بگیرید. بدون 

نظر من کاری نکنید. باید کســی کــه می خواهد آن جا 
باشد را من تأیید کنم. وقتی که شما را پیشنهاد دادند من 
گفتم ایشان مناسب است.« نمی دانم در این جلسه بود 
یا جلسه ای دیگر که مطلبی گفتم و ایشان فرمودند: »من 
می دانم تو اگر باشی عمدًا کار خالفی انجام نمی دهی.« 
این مســئله برای من خیلی خوب بــود. حمایت امام در 
همه مراحل تا آخر عمر پربرکتشان ادامه داشت. کارهای 
خیلی بزرگی در زمان حضرت امــام در وزارت اطالعات 
انجام شد که همه آن ها با عنایت و حمایت ایشان بود. اگر 
حمایت ایشان نبود قطعًا بسیاری از این کارها انجام شدنی 
نبود. مثل تمرکز وزارت اطالعات یا جریان هایی که پیش 
آمد که مهم ترینش مسئله عزل آقای منتظری بود. این ها 
بــدون عنایت و حمایت امام امکان نداشــت. به هر حال 
ایشان بهتر می دانستند مســیر حرکت انقالب را چطور 
هدایت کند. داستانش را در جلد چهارم خاطراتم مفصل 

آوردم.
حضرتعالیدريکبرههدرمســائلسياســی
ورودپيدامیکنيدوحرفهايتانرامیزنيدوجمعی
ازمتدينيــنراباخودهمراهمیکنيدامابهيکبارهاز
سياستکنارمیکشيدورهامیکنيد.دليلاينامر

چهبود؟
نه، من کنار نکشــیدم. سیاســت ما با دیانت ما آمیخته 

اســت. کنار نکشــیدم. موقعیت ها فرق می کند. در یک 
موقعیــت آدم زیاد حرف می زنــد در یک موقعیت کم تر. 
هر وقت راجع به هر موضوعی ســؤال بکنند اگر چیزی 
بدانم مطرح می کنم. ولیکن مهم این است که این میراث 
گرانبهای حضرت امام و این میراث خون شهداست. همه 
باید تالش کنیم این میراث، که بر محور والیت فقیه است، 

ان شاءالله تا ظهور حضرت مهدی تداوم پیدا کند.
يعنیهنوزدرفضایسياسیهستيدولیهرجا

الزمباشدورودمیکنيد؟
بله. یک وقت امام گفته بودند من سیاست را سه طالقه 
کــردم. ولیکــن آن سیاســتی که ســه طالقه شــده بود 
واردشدن به کارها و جریان های سیاسی بود. مثل این که 
حزب و جمعیت دفاع از ارزش ها را تشکیل دادم که بیاییم 
وارد جریان های سیاسی شویم. االن آن طور نیستم ولیکن 
سیاست به این معنی که هر عالقه مند به حضرت امام و 
نظام در حدی که توانایی دارد باید کمک نظام باشد، بله، 

در خدمت نظام هستم.
آنجمعيتمنحلشد؟

بله.
بعدازسالهافعاليتسياسیبهمباحثحديثی
ورودکرديــد،انگيــزهورودشــمابهمباحــثحديثیو
پيگيریآنچهبود؟علتاينهمهتوفيقراچهمیدانيد؟

پیامتسلیتیادگارامامدرپیدرگذشتآیتاهللریشهری

بسمه تعالی
درگذشت عالم مجاهد و بزرگوار  مرحوم آیت الله محمدی ری شهری طاب ثراه موجب تأثر بسیار و 

تأسف شدید است. 
آن مرحوم از زمره پاک ترین سیاستمداران و با اخالص ترین کارگزاران نظام جمهوری اسالمی بود. 
اعتقاد راســخ  آن بزرگوار به امام راحل)س( و عزم جزمشان در پیمودن راه امام از اموری است که 

برای هر آشنای با ایشان مشهود بود. 
بی شک زحمات اثرگذار ایشان در دوره های مختلف و در تثبیت نظام، توشه خوبی برای آن فقید 
سعید خواهد بود. چنانکه تالش ایشان در حوزه حدیث شناسی و گسترش فرهنگ اهل بیت)س( 

نیز از زمره ارزشمندترین باقیات صالحات ایشان است. 
مدیریت ایشان در دوره امام راحل و بعد ها حضورشان در مناصب مختلف و همت ایشان در تأسیس 

دارالحدیث و خلق آثار بسیار ارزشمند در این حوزه نیز از نکات درخشان زندگی ایشان است.   
برای من که ســال ها توفیق آشنایی نزدیک و ارادت خاص به ایشان داشتم، این ضایعه مولمه از 

مصایب سنگین است. 
اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم ایشان، به خصوص به فرزندان معظم و بستگان 
مکرم، از خدای متعال برای ایشــان علو درجات را مسئلت دارم و امیدوارم خدای متعال ایشان را 

مشمول کرامت تامه و رحمت واسعه خود قرار دهد و او را با اولیاء صالحین خود محشور دارد. 
سيدحسنخمينی
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انگیزه اصلی من در ورود به کار حدیث احساس غربت 
احادیث اهل بیت در جامعه به ویژه در حوزه های علمیه 
بود و از طرفی پاســخ گویی احادیث اهل بیت نســبت 
به نیازهای اقشــار مختلف جامعه خصوصًا نسل جوان 
و خصوصًا در جهــان امروز. ورودم با تألیف کتاب میزان 
الحکمة آغاز شــد. وقتی یک مقدار با قــرآن و حدیث و 
روایات اهل بیت آشــنا شــدم دیدم چه گوهرهای نابی 
در ایــن معارف اهل بیت وجــود دارد که نه تنها مردم با 
آن آشــنا و از آن آگاه نیستند بلکه بســیاری از حوزویان 
هم از این معارف بی اطالع هستند. باید یک کاری کرد 
که دستیابی محققین و همگان در جامعه خودمان بلکه 
در جامعه جهانی به این ها سهل الوصول و سهل التناول 
باشد. شــاید محور اصلی فعالیت های حدیثی من این 
ســخن امام رضا )علیه السالم( اســت که می فرمایند: 
»لو علم الناس محاســن کالمنا التبعونــا / اگر مردم با 
زیبایی های منطق ما آشــنا شــوند دنبال ما می آیند«. 
بهترین کاری که ما امروز می توانیم برای تحکیم پایه های 
نظام اسالمی و زمینه سازی برای حکومت اهل بیت در 
جهان انجام دهیم ترویج معارف اهل بیت است. در واقع 
این روایت تنها یک روایت علمی و اخالقی و پژوهشــی 
نیست. بلکه یک روایت سیاســی است. یعنی امر اهل 
بیــت همان حکومت اهل بیت اســت. اگر ما بخواهیم 
حکومت اهل بیت در جامعه گســترش پیدا کند، ریشه 
داشته باشــد و مردم و جوامع مختلف عالقه مند شوند 
باید مردم، نه تنها ایران بلکه مردم جهان، را با منطق اهل 
بیت آشنا کنیم. منطق اهل بیت هم بحمدالله در منابع ما 
وجود دارد. یعنی اهل بیت به وفور در زمینه های مختلف 
حرف برای گفتن دارند. در واقع حرف های اهل بیت هم 
شرح و تفسیر قرآن است. اگر ما فرمایشات اهل بیت را 
بشکافیم می بینیم مهم ترین یا اصلی ترین منبع معرفتی 
آن ها قرآن اســت. چون آن ها قرآن را می فهمیدند و ما 
خیلی با آن ها فاصله داریم. فاصله ما با آن ها قابل مقایسه 
نیست. به همین جهت من شروع کردم و خداوند برکت 
داد. این جــا هم بــاز خاطــره ای از امام بگویــم که این 
تشکیالت حدیثی من هم از برکات حضرت امام است 
که االن به یک مؤسســه علمی-فرهنگی دارالحدیث، 
دانشگاه دارالقرآن و حدیث و پژوهشگاه قرآن و حدیث 
تبدیل شده و االن نه تنها در جامعه ما بلکه در کشورهای 
اسالمی جایی باز کرده. سال 66 که من شروع کردم وزیر 
اطالعات بودم. در زیرزمین خانه خودمان شروع کردم با 
پولی که از حضرت امام گرفتم. یعنی اولین بودجه های 
دارالحدیــث را حضرت امام دادنــد. مختصری بود که 
مشکل من را حل می کرد. بعد از حضرت امام یک بار هم 
از مقام معظم رهبری کمک مالی گرفتم و بعد هم دیگر 
الحمدلله این تشکیالت روی پای خودش ایستاد. اکنون 
هم که دارد در کنار آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 

تغذیه می شود و روی پای خودش ایستاده است.
وقتــیکهرفتيدخدمتامــاموتقاضاکرديدبرای
دارالحديثکمککننــدراهنمايیونکتهخاصی

نداشتند؟
االن چیزی در این زمینه به خاطر ندارم. فقط یادم است 
به نظرم از طریق احمد آقا این مســئله را منتقل کردم و 
گفتم می خواهیم یک کار حدیثی شــروع کنیم و فالن 
مقدار پول می خواهیم. همان مقدار را هم بهمان دادند. 
ســال 66 شــروع کردم و پول های اولیــه اش را از آن جا 

گرفتم.
چطــورشــدتوليتآســتانمقــدسحضرت

عبدالعظيمراپذيرفتيد؟
پربرکت تریــن کاری کــه تا حاال در طــول عمرم انجام 

دادم و خداوند توفیق انجام آن را داده خدمت به آستان 
نورانی حضرت عبدالعظیم اســت. از همه کارهایی که 
داشــتم تا حاال برکتش بیش تر است. وقتی به گذشته 
عمــرم نگاه می کنم مالحظه می کنم که در هر مقطعی 
خداوند به تناسب حال و شرایط و وضع و مزاج و موقعیت 
من کاری را قســمتم کرده که با اســتعداد و روحیات و 
شرایطم متناسب بوده اســت. خداوند توفیق کارهای 
خاصــی را عنایت کرده که شــاید در یک فرصت دیگر 
توضیح دهم که در هر مقطعی این کار از من بر می آید. 
باز خوب اســت اشــاره کنم که هر کاری که خودم رفتم 
سراغش نشــده و هر کاری که خداوند خودش نصیب 
کرده شده اســت. این درس توحید اســت. یکی از آن 
کارهــا که خدا می خواســت همین خدمت به آســتان 
مقدس حرم حضرت عبدالعظیم اســت که به نظر من 
پربرکت ترین کارم است. خدمت به این آستان زمینه ساز 
استقالل تشکیالت دارالحدیث شد. بعد از آن عنایتی که 
حضرت امام داشتند دیگر دارالحدیث بر پایه تغذیه ای 
که از این آســتان نورانی داشــت مستقل شد. خود این 
بزرگوار]حضرت عبدالعظیم حســنی)ع([ هم محدث 
بزرگی است. یکی از بزرگ ترین محدثین جهان اسالم 
و از خاندان رســالت است. به هر حال این کار برای من 
بسیار پربرکت بود. خداوند توفیق داد که با دست خالی 

آن را شروع کردم. 
چهشــدکهبرایسرپرســتیتوليتآســتان

انتخابشديد؟
قبل از من آقای موالیی تولیت را عهده دار بود. ســال 
69 آقای ناطق، که مســئول بازرســی بود، گزارشی از 
شــرایط آســتان حضرت عبدالعظیم و آستان حضرت 
معصومه تهیه کرده بود که گزارش مناسبی نبود. تولیت 
این دو آستان با آقای موالیی بود. بعد خود آقای ناطق 
پیشنهاد کرده بود مقام معظم رهبری این جا را به بنده 
واگذار کند. مقام معظم رهبری هم واگذار کرد. به نظرم 
آن زمان دادستان کل بودم که این مسئولیت را به بنده 
واگذار کــرد. این جا هیچ چیز نداشــت. درآمدش هم 
حدودًا زیر هفتادمیلیون تومان در ســال بود. این طرح 
توسعه که می بینید میلیاردها برایش هزینه شده بعدًا 
آغاز شد. خداوند توفیق داد بعد از ورودم با تالش هایی 
که صورت گرفت پروژه های مختلفی را شــروع کردیم 

و خداوند هم رســاند. البته یک مقدار فشار روی ما بود 
ولیکن با دست خالی و با یاران و همکاران خوب کارها 
پیش رفت. یکی از توفیقات من در همه کارهایم داشتن 
همکارهای خوب و قوی اســت. این هم لطف و عنایت 
حضرت خداســت. »اللهم ما بنا من نعمة فمنک«. در 
مســئولیت هایی که در طول انقالب داشتم، در دادگاه 
ارتــش، وزارت اطالعــات، قــوه قضائیه، دادســتانی 
کل، بعثــه مقام معظم رهبری، دارالحدیث، دانشــگاه 
و پژوهشــگاه همکارهای خوبی داشــتم. آن هم لطف 
خداست. وقتی نگاه می کنم می بینم خود من کم ترین 
نقــش را در این زمینه داشــتم. خداوند عنایت ویژه ای 
داشته که همکارهای خوبی قسمتم کرده و توانستیم 
از نظر اقتصادی این جا سرمایه گذاری کنیم که بتوانیم 
پول این پروژه را به نحوی تأمین کنیم تا هم توسعه اش 
دهیم و هم بتوانیم در کنارش دارالحدیث و دانشــگاه و 
پژوهشگاه را ایجاد کنیم. این ها همه توفیقاتی است که 
به برکت این سید بزرگوار و این ارواح طیبه ای که این جا 

حضور دارند تحقق پیدا کرده. 
گاهیتوليتهاازخودشهروجوارحرمغافل
میشوند.مهمتريناقداماتفرهنگیوعمرانیکه
درآستانانجامداديدچهبودوچهنفعیبرایمردم

داشتهاست؟
مهم تریــن کار فرهنگی که محصول این آســتانه بوده 
دارالحدیث است که حاال به صورت مستقل تشکیالتی 
شــده و روی پای خودش ایســتاده. ولیکن در کنارش 
اقدامات فرهنگی در آســتان دنبال می شود که معاونت 
فرهنگی آقای ســلیمی باید همه را توضیح دهد. برای 
زائرین و مجاورین و کسانی که این جا هستند اقدامات 
مختلفــی دارد انجام می گیرد. در رابطــه با عمران هم 
شانزده پروژه در دستور کار است که باید بروشورهایش را 

ببینید. خیلی کار سنگینی شده است.
ازلحــاظکارکردی،دانشــگاهعلــومحديثو

دارالحديثچهتفاوتیباهمدارد؟
مؤسســه علمی-فرهنگی دارالحدیث مؤسســه مادر 
است. یکی از شاخه هایش دانشگاه قرآن و حدیث است. 
نیز یکی از شاخه هایش پژوهشگاه قرآن و حدیث است 
که پردیس دانشــگاه تهران هم یکی از زیرشاخه هایش 
در تهران اســت. دیگر هم معاونت فرهنگی اســت که 
مســئولیت اصلــی اش ســاده کردن و همگانی کــردن 
حدیث در میان جامعه است. سه ارگان است. یکی هم 
کتابخانه تخصصی حدیث است. این ها زیرمجموعه های 
دارالحدیث هستند و همه به آن متصل می شوند که یک 

نهاد مادر است.
ازفعاليتهایبســيارقابلتحســينآســتان
مقدسحضرتعبدالعظيمبرگــزاریکنگرههای
بزرگداشــتبزرگانوعلماءتاريختشــيعاستکه
برایبزرگداشــتحضرتعبدالعظيمهمکنگره

شايستهایبرگزارکرديد.
بله. یکی از کارهای بزرگی هم که جناب آقای مهریزی، 
در کنار این کارهایی که ما انجام می دهیم، مسئولیتش 
را پذیرفته کنگره هایی است که تشکیل شده و می شود. 
از جمله کنگــره حضرت عبدالعظیم )علیه الســالم(، 
کنگره ابوالفتوح رازی و کنگره کلینی که از همه مهم تر 
بود. ان شــاءالله در ســال آینده هــم کنگره بین المللی 
سید مرتضی علم الهدی را برگزار می کنیم که کار بسیار 
سنگینی است. مقام معظم رهبری هم عنایت ویژه ای 
به برگزاری ایــن کنگره دارد. ان شــاءالله این کنگره با 
همکاری ارگان های مختلف برگزار می شــود. حضرت 

آیت الله استادی هم رئیس علمی این کنگره است.

پربرکتترينکاریکهتاحاال
درطولعمرمانجامدادموخداوند

توفيقانجامآنرادادهخدمتبهآستان
نورانیحضرتعبدالعظيماست.ازهمه
کارهايیکهداشتمتاحاالبرکتشبيشتر
است.وقتیبهگذشتهعمرمنگاهمیکنم
ماحظهمیکنمکهدرهرمقطعیخداوند
بهتناسبحالوشرايطووضعومزاجو
موقعيتمنکاریراقسمتمکردهکهبا
استعدادوروحياتوشرايطممتناسب
بودهاست.خداوندتوفيقکارهایخاصی
راعنايتکردهکهشايددريکفرصت
ديگرتوضيحدهمکهدرهرمقطعیاين
کارازمنبرمیآيد.بازخوباستاشاره
کنمکههرکاریکهخودمرفتمسراغش
نشدهوهرکاریکهخداوندخودش

نصيبکردهشدهاست
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لطفادرابتدابهتبيينابعادشــخصيتی،
علمیومديريتیمرحومآيتاللهریشــهری

بپردازيد.
بــه گمانم بهتریــن نکات درباره شــخصیت عالم 
مجاهد و وارسته حضرت آیت الله ری شهری نکاتی 
بود کــه در پیام مقــام معظم رهبری آمده اســت. 
حضرت آقا در این پیام فرمودند برای کسانی که از 
تقوا و سالمت نفس و مجاهدت مستمر این روحانی 
انقالبی باخبرند فقدان وی ضایعه ای تلخ و اندوهبار 
است. همه می دانند که رهبری اهل مبالغه گویی 
و گزافه گویی نیســتند. سخن بسیار مهمی است. 
رهبری روی تقوا و مجاهدت نفس و سالمت نفس 
ایشان تأکید کردند. بنده حدود چهل و چند سال با 
این عالم بزرگوار از نزدیک آشنا بودم و حدود بیست 
سال هم با هم کار می کردیم. من در بعثه مقام معظم 

رهبری معاون ایشان بودم.
خصوصياتايشــانرادرطــولاينمدت

چگونهديديد؟
ســوال خوبی کردید. ببینید یکی از نکات بسیار 
مهمی که در وجود ایشان بود و مقام معظم رهبری 
هم به آن اشــاره کردند مســئله تقوا و خداترســی 
ایشــان بود.  این عالم روحانی در طول عمرش آن 
چه را که انجام می داد بر اساس تکلیف شرعی بود. 
بسیار انســان متعّبدی بودند. من در سفر و حضر 
با ایشــان همراه بودم و هرگز ندیدم نماز شبشــان 
ترک شود. یکی دو ساعت قبل از اذان صبح بیدار 
می شدند و مشــغول نماز می شدند. در قنوت نماز 
شب اشک می ریختند و با خدا راز و نیاز می کردند. 
بسیار انسان مهذبی بودند؛ به این معنا که نسبت 

به نماز اول وقت بسیار حســاس بودند. یک بار در 
مأموریتی که از طرف حج و زیارت به ما سپرده شده 
بود به یکی از کشورهای غیر مسلمان سفر کردیم. 
هنگام ظهر در خیابان بودیم وقت اذان رسید ایشان 
گفتند همین جا بایســتید. همانجــا کنار خیابان 
سجاده انداختند و چند نفر به ایشان اقتدا کردیم 
و نماز خواندیم. مردم رد می شدند و نمی دانستند 
این چه حرکتی است. ایشان به نماز اول وقت مقید 
بودند و هیچ وقت حاضر نبودند در هنگام وقت نماز 

کار دیگری را انجام دهند. این کار دلیل داشت.
مرحومآيتاللهریشــهریانســانعارف
مســلکیبهنظرمیآمد.نظرشــمادراينباره

چيست؟
بله، به نظر بنده ایشــان انسان عارفی بود. ایشان  
در دوران جوانــی در کالس درس مرحوم آیت الله 
بهاءالدینی شرکت کرده بود و با نفس گرم این عالم 
عارف بزرگ شــده بود. بعدها ارتباط تنگاتنگی با 
مرحــوم آیت الله بهجت داشــتند. مرحوم آیت الله 
بهجت خیلی اوقات ایشان را راهنمایی می کردند. 
مثال یک بار به ایشان فرموده بودند شما سعی کنید 
هر ماه ســفری به مشهد مقدس داشــته باشید و 
خدمت امام رضا برسید. ایشان اول ماه همیشه به 

مشهد می آمدند و زیارت کرده و برمی گشتند.
 ایشان در کتابی که راجع به مرحوم آیت الله بهجت 
نوشــتند بخشــی از خاطرات خود را نقل کردند. 
کتابی دربــاره مرحوم رجبعلی خیاط کــه از عرفا 
بودند نوشــتند که این کتاب تا حاال سی چهل بار 
در تیراژهای باال منتشر شده است و مردم به خوبی 
از آن اســتقبال کرده انــد. خودشــان داری چنین 

روحیه ای بودند. دارای سالمت نفس و تقوا بود و هر 
وقت احساس می کردند کاری از نظر شرعی اشکال 
دارد امکان نداشت آن کار را انجام دهند. این یک 

ویژگی است.
بهمجاهدتهایمرحومآيتاللهریشهری

درعرصههایمختلفاشارهکنيد.
چند عرصه را نام می برم که ایشان در آنها بسیار 
موفق بودند. یکی از این عرصه ها حوزه مسائل 
علمی اســت. ایشــان کاری کردند که به جرات 
می توانم بگویم بعد از عالمه مجلسی رضوان الله 
علیه کسی مثل ایشــان در حوزه حدیث و علوم 
حدیث کار نکرده است. آقایان علماء با کتابها و 
کارهای تحقیقاتی مرحوم آیت الله ری شــهری 
آشــنا هستند. زمانی کار را شــروع کردند که در 
غربت بودند. ایشــان می فرمودند مــن از اوایل 
جوانی بعضی از کتاب های بحار االنوار را گرفتم 
و از اول یک دور مطالعه کردم. گاهی می فرمودند 
من چند بار بحار االنوار این موســوعه مفصل را 
بــا دقت دیــدم و از هر کدام احادیث بر اســاس 
نکته ای که در آن آمده بود یادداشت برمی داشتم 
و موسوعه ای به نام میزان الحکمة تهیه شد. این 
میزان الحکمة که به زبان فارسی و زبان های دیگر 
ترجمه شــده است کتابی اســت که بسیاری از 
طالب، روحانیون و محافل علمی از آن استفاده 

می کنند. 
یکی از مراجع بزرگوار قــم فرمودندکه من وقتی 
می خواهــم حدیــث را ارجاع بدهم بــه این کتاب 
میزان الحکمة ارجاع می دهم، چون می دانم دقیق 

تهیه شده است. 

سیدعلیقاضیعسگر:

بعدازعالمهمجلسیکسیمثلایشاندرحوزهعلومحدیثکارنکردهاست

پروندهایدربزرگداشتمرحومآیتاهللمحمدمحمدیریشهری

حجتاالساموالمسلمينسيدعلیقاضیعسکرتوليتکنونی
امام تا۱۳۸۱ ازسال۱۳۷6 او است. عبدالعظيم حرمحضرت
جمعهاصفهانوازسال۱۳۸۸تا۱۳۹۸نمايندٔهرهبریدرامورحج
وزيارتوسرپرستحجاجايرانیبودوبههمينخاطرارتباطیبسيار

نزديکوصميمیبامرحومآيتاللهمحمدیریشهریداشت.
آنچهدرادامهمیخوانيدگفتوگویهفتهنامهحريمامامباايشان

دربارهمرحومآيتاللهریشهریاست.
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مرحومآيتاللهریشهریخدماتزيادی
رادرکارنامــهخودبرجایگذاشــتهکهيکیاز
شاخصترينآنها،پايهگذاریوتاسيسمجموعه
دارالحديــثاســت.اينبنيادچگونــهوباچه

هدفیتأسيسشد؟
مجموعــه  دارالحدیث در ابتــدا در یک زیرزمینی 
با یک فضای محدود تشــکیل شد. کم کم توسعه 
پیدا کرد. شما محصول چند ســاله دارالحدیث را 
بررســی کنید. دو روز پیــش خدمت یکی از علماء 
بزرگ بودم. ایشان فرمودند بهترین تحقیقی که در 
مورد اصول کافی انجام شده است، تحقیقی است 
که دارالحدیث انجام داده است. کتاب کافی یکی 
از کتاب هــای اربعه و اصول اربعه ما اســت. درباره 
این کتاب تحقیقی عالمانه و محققانه انجام شــد. 
در حوزه تدوین احادیث آیت الله ری شــهری نقش 
عالمه مجلســی در زمان حال را داشــت. ایشــان 
در حوزه حدیث آثار ارزشــمندی را از خود بر جای 
گذاشــت که می توان به کتاب ها و دانش نامه های 

زیادی اشاره کرد.
آثارمرحومآيتاللهریشــهریبيشتردر

چهحوزههايیبود؟
از جمله آثار ایشان موسوعه امام حسین، موسوعه 
قرآن و حدیث است و در شانزده جلد منتشر شده 
است. شما ببینید در مورد عظمت امام حسین علیه 
السالم چه کار بزرگی صورت گرفت است. موسوعه 
امام مهدی در ده جلد منتشــر شــده است. سیره 
پیامبر تقریبا در حدود ده جلد منتشر شده است. 
تک نگاری های بسیار مهمی تألیف کردند. التنمیة 
االقتصادیة رشد اقتصادی یا برنامه ریزی اقتصادی 
از منظر قرآن و حدیث است. کتاب العقل و الجهل 
بر منظر قرآن و حدیث اســت. نهج الدعاء دو کتاب 
قطور است. شیوه دعا کردن مبتنی بر قرآن و حدیث 
است. نهج الذکر مبتنی بر قرآن و حدیث است. من 
زمانی که به این کتابها مراجعه می کنم می بینم از 
بسیاری کتاب ها بی نیاز هستم. ایشان موضوعی 
برای دانشــگاه ها، برای حوزه های علمیه بســیار 
عالی کار کرده اند. تا جایی که به یاد دارم کتاب های 
ایشان به سی زبان و سی جلد از آنها و سی دوره از 
آنها به زبان های دیگر منتشر شده است. زمانی به 
اردن رفته بودیم و دیداری از دانشــگاه اهل البیت 
اردن داشتیم. من چند کتاب از آیت الله ری شهری 
را بــه همراه داشــتم که به رئیس دانشــگاه دادم. 
کتابها را مروری کرد و گفت شما بهترین راه تقریب 
بین شیعه و سنی را عمل کردید، شیوه شما بسیار 
عالی اســت زیرا در تمام مسائلی که در این کتاب 
آورده اید نظر شیعه و سنی را بیان کرده اید. ما به هم 
خیلی نزدیک هســتیم و این دشمن است که بین 
ما دشمنی و تفرقه می اندازد. خیلی از کتاب های 

مرحوم آیت الله ری شهری استقبال کردند. 
حدود دویســت اثر ایشــان به صورت موســوعه و 
به شــکل های دیگر از ایشان منتشــر شده است. 
دارالحدیــث نزدیک به چهارصد اثر منتشــر کرده 
اســت که تحولی در زمینه علوم قرآنی محســوب 
می شود. ایشان می فرمودند ما فقط روی حدیث کار 
نمی کنیم بلکه بحث قرآن نیز برایمان اهمیت دارد. 

در بحث عقاید موســوعه عقایدی منتشــر کردند. 
راجع به حضــرت عبدالعظیم یک مجموعه کتاب 
منتشر کردند. اخیرا راجع به سید مرتضی رضوان 
الله علیه مجموعه ای منتشــر شــد. اینها کارهای 
نشده اســت؛ یعنی تا به حال کسی در حوزه های 

شیعه آن را انجام نداده است. 
تاســيسدانشــگاهقرآنوحديثازديگر
اقداماتارزشــمندآيتاللهریشهریقلمداد

میشوددراينزمينهچهنظریداريد.
یکی از ویژگی های ایشــان تربیت نیرو بود. وقتی 
که دانشگاه قرآن و حدیث را راه انداختند. ایشان 
دانشــکده حدیــث را بــه نام مــن حکــم زد و این 
افتخاری برای من می باشد. من به کمک بعضی از 
عزیزان که تعدادی از آنها از دنیا رفتند آن دانشکده 
را راه انــدازی کردیــم اما االن به دانشــگاه قرآن و 
حدیث تبدیل شــده اســت. بعضی از دانشجویان 
دوره اول مــا االن اســاتید دانشــگاه های تهران و 
دیگر دانشــگاه های کشــور هســتند. آن وقت که 
بحث فضای مجازی نبود ایشان آموزش مجازی را 
در دانشــگاه حدیث راه اندازی کرد. یک ایرانی در 
آلمان می توانست وارد شود نام نویسی کند و مدرک 
رسمی دانشگاهی که توسط وزارت علوم مجوز آن 
داده شده بود را کسب کند. ما انسان های محدث 

بسیاری داریم که توسط ایشان تربیت شده اند.
ایشان یکی از پرکارترین روحانیونی بود که من در 
طول عمرم دیدم. حتی یک دقیقه از وقتشان تلف 
نمی شد. سوار هواپیما می شدیم که به مدینه یا جده 
برویم بالفاصله وقتی هواپیما حرکت می کرد ساک 
دســتی خود را می آوردند و به کارهای تحقیقاتی 
خود می پرداختند. یک ســاعت مانــده به اذان به 
مسجد النبی یا مسجد الحرام می آمدند و مطالعه 

می کردند. 
ظاهراايشــانبابتخدماتوزحماتیکه
درحرمحضرتعبدالعظيمداشــتهحقوقی

دريافتنمیکردهاست.
بله همین طور است. با اینکه حق التولیه یک حق 
شرعی اســت، اما ایشــان از حق التولیه استفاده 
نکردند. خیلی از توسعه ها که داده شد از حق تولیه 
ایشــان استفاده شد. ریالی حقوق از آنجا برداشت 
نکردند. زمانی که در ســازمان حــج و زیارت بودند 
ماهــی یک یا دو بــار پولی به اداره مالــی می داد و 
می فرمودند ممکن اســت من تلفن شخصی زده 

باشم این پول را به حساب آستان مقدس بریزید.
 ایشــان در حج نماینده ولی فقیه بــود. کلی کار 
در حج می کردنــد اما در آخر پول حج را حســاب 
می کردند و می دادند. سال پیش به من فرمودند من 
تمام حقوق هایی را که در طول این سالها گرفته ام 
حســاب کرده ام و به بیت المــال برمی گردانم. در 
تمام ایــن دوران در جاهایی که مشــغول خدمت 
بودند هر چه پول به عنوان حقوق گرفته بودند همه 
را برگرداندند. از حق تألیف کتابها، گذران زندگی 

می کردند.
نظمايشانراچگونهديديد؟

یکی از ویژگی های بزرگ ایشان نظم بود. آیت الله 
ری شهری در زندگی فردی و خانوادگی خود دارای 

نظم بسیار دقیقی بود و همین امر باعث موفقیت 
ایشان در بسیاری از موارد شد. 

يکــیديگرازخدماتیکهايشــانداشــت
کارهایخوبیبودکهدرســازمانحجوزيارت
انجامدادلطفادراينرابطههمسخنبگوييد.

ما ســال 70 وقتی وارد حوزه حج و زیارت شدیم در 
حوزه فرهنگی سه یا چهار کتاب بیشتر وجود نداشت. 
االن نگاه کنید بیش از 1400 اثر منتشر شده است. 
خدمات رفاهی برای زائران بسیار محدود بود. ایشان 
از حق زائر دفاع می کردند و اجازه نمی دادند حقوق 
زائر پایمال شــود. در هتل از نزدیک با مردم تماس 
می گرفتند، بازرس می فرستادند و موارد را بررسی 
می کردند. در نتیجه اقدامات ایشان مدیریت ها رشد 
کرد. مرحــوم آیت الله ری شــهری آینده نگر بودند. 
نیروپــرور و جوان گرا بودنــد. روزی به من گفتند به 
خاطر ثبت نام هایی که شــده اســت افرادی که در 
سنین باال هستند در حج شرکت می کنند. ما برای 
جوانان چه کاری انجام دادیم. با مشورتی که انجام 
دادند عمره دانشجویی را راه اندازی کردند. بعدها 
عمره دانش آموزی را راه اندازی کردند. عمره اساتید 
دانشــگاه راه اندازی شــد. فرصت نیست که بگویم 
چه تحولی در نســل جوان به وجــود آمد. به عنوان 
نمونه برایتان بگویم. من معــاون آموزش و پژوهش 
بودم. خانم جوانی برای من نامه نوشت من پوشش 
مناسبی نداشتم. به پیشنهاد یکی از دوستانم در حج 
ثبت نام کردم و عمره به نامم درآمد. به مدینه آمدم تا 
سه چهار روز حال من منقلب نشد. در همان وضعیت 
سابق بودم تا یک روز به خودم آمدم و گفتم االن که در 
محضر پیامبر مشرف می شوم اگر رسول خدا از من 
سؤال کنند تو مسلمان هستی یا خیر؟ چه جوابی 
بدهم. اگــر بگویم آری پیامبر به من نمی گویند این 
چه مسلمانی است که تو داری؟ منقلب شدم و گریه 
امانم نمی داد. تا در مدینه بودم می گریستم به مسجد 
شجره آمدم بر گریه ام افزوده شد. مکه آمدم و کعبه را 
دیدم متحول شدم. حجاب سرکردم و پوششم کامل 
شدم. به ایران و محل کارم برگشتم وقتی وارد شدم 
همه از پوشش فعلی من تعجب کرده بودند و سؤال 
می کردند چه اتفاقی افتاده است؟ در آخر نامه نوشته 
بود دعا کنید من در ایــن راه پایدار بمانم. در حوزه 
حج و زیارت تحول عظیمی ایجــاد کردند. نزدیک 
بیست سال امیر الحاج بودند. این جمله را بگویم تا 
متوجه شوید رهبری نسبت به ایشان چقدر شناخت 
داشتند. مقام معظم رهبری در حکم ایشان در سال 
70 کــه به امیــر الحاجی منصوب شــدند فرمودند 
جناب عالی را که از چهره های ســرافراز جمهوری 
اسالمی و دارای مواقف افتخارآمیز در طول سالیان 
گذشــته و همواره کارگزاری امین و شجاع و کارآمد 
برای انقالب و پیشوای عظیم راحل بوده اید به سمت 
نماینده خود و سرپرســتی حجاج ایرانی منصوب 
می کنم. این تعابیری است که رهبری به کار بردند. 
رهبری اهل غلو نیستند. ایشان فرمودند من از سال 
45 مرحوم آیت الله ری شــهری را می شــناختم و با 
ایشان نزدیک بودم. در طول این سالیان هیچ مسئله 
خالفی از ایشان ندیدم و همیشه جز نیکی از ایشان 

به یاد ندارم.
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لطفــابــهعنــوانفرزنــدمرحــومآيتاللــه
ریشــهریبهتبييــناوصــافوابعــادمختلف

شخصيتیوالدبپردازيد.
ویژگی های اخالقی مرحوم پــدرم تنیده در هم بود. 
خلقیاتی داشتند که پیوسته و مکمل هم بود. در مورد 
هــر عمل، رفتاری یا کار مرحــوم والد این ویژگی ها را 

می توان مشاهده کرد. 
شاید یکی از بارزترین خصوصیات حاج آقا نظم ایشان 
اســت. نظم فوق العاده باورنکردنی در کارها داشتند. 
برای تمام کارها بال اســتثناء برنامه ریزی داشتند. در 
تمامی کارها از کم اهمیت ترین تا مهمترین کارها، هیچ 
کاری را بدون برنامه ریزی انجام نمی دادند. در خورد و 
خوراک، تغذیــه، ورزش، عبــادت و کار برنامه ریزی و 
نظم خاصی داشتند. نکته دیگری که می توانم در این 
زمینه بیان کنم آن است که همیشه روی کارها مداومت 
داشــتند. شما کار رها شده از حاج آقا نمی بینید. اگر 
کاری را شروع می کردند شما نمی توانستید انتهایی 

برای آن متصور شوید. 
مرحوم پدرم سال 1366 کمر درد شدیدی داشتند. 
به چندین دکتر مراجعه کردند و همه بال استثناء گفتند 
باید عمل شوند. یکی از دوستان که گمان می کنم آقای 
مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری بود به مرحوم والد 
گفته بودند من به شما تمریناتی می دهم که اگر آنها را 
انجام دهید درد کمر شما بهتر خواهد شد. حاج آقا از 
سال 66 یا 67 کمر درد شدیدی پیدا کردند و از سوی 
دیگر فرصت چندانی برای معالجه و درمان نداشتند و 
شغلشان شغل حساسی بود، بنابراین مرتب کورتون 
تزریق می کردند تا قدری درد تســکین یابد و بتوانند 
پشت میز بنشــینند و به کارها رسیدگی کنند. حاج 
آقا از سال 66 نرمش را شروع کردند و تا سال اخیر که 
توانایی داشتند آن را انجام می دادند و به طور کلی به 

عمل جراحی نیاز پیدا نکردند.
این مطلب را چند جا بیان کرده ام. آقای یاسر خمینی 
مهمان ما بودند. ایشــان گفتند من هفته آینده عمل 
جراحی دیســک دارم. حاج آقا به آقا یاسر گفتند من 
نرمشی به شما یاد می دهم که دیگر به عمل جراحی 
نیــاز پیدا نمی کنید. من با آقا یاســر رفاقت دیرینه ای 
دارم. ایشــان از من ســؤال کردند چه نرمشی است؟ 
گفتم شما بهتر است عمل کنید. حاج آقا از سال 66 
هر روز بیســت دقیقه این نرمش را انجام می دهد. آیا 
شما می توانید آن را انجام دهید؟ آقا یاسر گفتند: خیر. 

گفتم پس بهتر است عمل کنید. 
ویژگی دیگــر حاج آقا عالوه بــر مداومت، جدیت در 
کارها بود. واقعــا به صورت خیلی جــدی وارد کارها 
می شــدند. خیلی اوقات این جدیت به سماجت تنه 
می زند. یعنی بعضی وقتها با چنان جدیت و سماجتی 
مسائلی را که دیگران هیچ امیدی به آن نداشتند بر اثر 
پیگیری مداوم به انجام می رساندند و واقعا از پیگیری 
خسته نمی شــدند. برای من آموزنده است که پدر در 
این ســال اخیر علیرغم بیماری و مشــغله های بسیار 
یک موضوع را طوری پیگیری می کردند که زبده ترین 

مسئوالن دفتر نمی توانند آن را داشته باشند.
ویژگی های اخالقی مرحوم پدر بسیار است که به آنها 
اشاره خواهم کرد. ویژگی دیگر حاج آقا بحث مراقبت 
از خود اســت. حاج آقا از سال 67 روز نوشت عملکرد 
خودشــان و کارهایــی را کــه در روز انجــام می دادند 
یادداشــت می کردند. اگرچه این روز نوشــت شــبیه 
خاطرات نیست اما می توان از آن خاطراتی استخراج 
کرد. اعمال هر روز خود را نوشته اند. بدون استثنا روز 
را با دعا شــروع می کردند. صرفا به گفتن دعا کفایت 
نمی کردند بلکه متن آن را نیز به رشته تحریر درآورده اند. 
در پایان روز امکان ندارد که نوشتن روز نوشت خود را با 

استغفار تمام نکرده باشند. اگر احیانا در روز تندخوئی 
یا عصبانیتی داشتند حتما در شب به خودشان تذکر 
داده اند و سعی در رعایت آن نکته در آینده می کردند. 
گاهی اوقات برای خودشان جریمه تعیین می کردند 
مثال اگر یک بار دیگر بی جهت عصبانی شدم یک ماه 
روزه بگیرم. مرتب سعی می کردند شرایط خودشان را 

نسبت به مردم و پروردگار ارتقا بخشند.
یکی دیگر از ویژگی های مرحوم والد، ُپرکاری ایشان 
است. پدر در ساعاتی که مشغول به کار بودند بی نظیر 
بودند. اگر شــما یک روز را در نظر بگیرید در اکثریت 
قریب به اتفاق روزها وقتی که حاج آقا تلف کرده باشد 
یا کاری در آن زمان انجام نداده باشد وجود ندارد یا اگر 
وجود داشته باشد حداکثر یک دقیقه یا دو دقیقه در روز 
اســت که حاج آقا کاری نکرده باشد. از صبح تا موقع 
خواب برنامه های مرتبی داشتند. همه را سر زمان خود 
انجام می دادند. این که می گویم یک دقیقه وقت تلف 
شده نداشتند شوخی نیست. ساعت شام خوردن پدر 
در تابستان و زمســتان ثابت بود. از کودکی چیزی به 
غیر این خاطرم نیســت. اگر گاهی برای شام تشریف 
می آوردند و گفته می شد شام پنج دقیقه دیگر حاضر 
اســت منتظر نمی ماندند و ســراغ کارشان می رفتند 
و پنج دقیقه دیگر بازمی گشــتند. برنامه ریزی و نظم 
خاصی در زندگی داشــتند. واقعا دقایــق در زندگی 
پدر معنای خاص داشــت. دقایق برای حاج آقا کامال 
معنادار بود. حاج آقا روحیه بســیار لطیفی داشتند و 
بسیار مهربان، دلسوز و عاطفی بودند. حاج آقا معموال 
در برابر ما به خصوص خواهرم ابراز احساسات برایشان 
ســخت بود. ولی به محض اینکه خواهرم نبود اظهار 
دلتنگی می کردند. این رّقت قلب و مهربانی با گذشت 

سن پدر بیشتر و بیشتر شد. 
یکبــار از حاج آقــا در مورد مداومــت، جدیت و نظم 
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کارهایشان ســؤال کردم که شما از چه زمانی اینگونه 
زندگی می کنید؟ حاج آقا گفتند از چهارده سالگی.

مرحوم والــدم توجه ویــژه ای به صله رحم داشــت. 
همواره محور خانواده و فامیل بودند. همیشه خانواده 
را دور هم جمع می کردند. برایشــان بســیار مهم بود 
که ما حتما در ماه حداقل یک مهمانی داشته باشیم 
و همــه اقوام را دور هم جمع کنیم. شــب های جمعه 
دعای کمیل داشتیم و معموال خودشان یا یکی از اقوام 
که ملبس بودند سخنرانی کوتاهی می کردند. البته در 
ســال های اخیر برگزاری این مهمانی ها به دلیل زیاد 
شدن جمیعت و کوچک بودن خانه ها سخت شده بود. 
پدر فرموده بودند هر کسی می خواهد مهمانی بگیرد 
می تواند در حســینیه کوثر کــه در طبقه پایین منزل 
پدری است آن را برگزار کند. تأکید داشتند در مهمانی 
صرفا یک نوع غذا تهیه شود. مهمانی ماهانه اگر بانی 
نداشت خودشــان بانی می شدند و سعی در برگزاری 
آن داشــتند. همیشــه برای یاری اقوام دستشان دراز 
بود و دســتگیری می کردند. در مسائل مالی، عروس 
کردن دختران، داماد کردن پسران، بیماری و گرفتاری 
همیشــه پیش دســتی می کردند. در تبریک اعیاد و 
سرزدن به اقوام همیشه جلوتر از دیگران بودند. عیدی 
را سراغ ندارم که خواهر و برادرهای حاج آقا که همگی 
از ایشان کوچکتر هستند توانسته باشند برای تبریک 
زودتــر تماس بگیرنــد. به محض اینکه ســال تحویل 
می شد با خواهران و برادران خود تماس می گرفتند و 
عید را تبریک می گفتند. همیشه به مالقات عمه ها و 
خاله ها می رفتند. در ماه رمضان بعد از افطار به منزل 
اقــوام بزرگتر می رفتنــد و از خانواده آنها دیــدار و به 

اموراتشان رسیدگی می کردند. 
دقــتدراســتفادهازامــوالبيتالمــالاز
مهمترينويژگیهايیاستکهمبنایعملمرحوم
والدشــمادرکســوتيکــیازمهمترينمقامات
مسئولجمهوریاسامیبودهاست.لطفابهآن

بپردازيد.
من در پاســخ به این سؤال شــما از متن وصیت نامه 
پدر کمک می گیرم. منبع درآمد حاج آقا، حق تألیف 
کتاب هایشــان بود. اعتقاد داشتند این پول، پاکترین 
پول اســت به ویژه که مربوط بــه کار فکری و علمی و 
مربوط به احادیث و قرآن است. پول قلم را بسیار حالل 
می دانستند. تعداد کتاب های مرحوم والد متعدد است 
و تا قبل از ســقوط صنعت نشر، درآمد خوبی از محل 
حق تألیف کتاب ها داشتند. البته پدر بسیاری از حق 
تألیف هــا را وقف کردند. مرحوم والــد در وصیت نامه 
خود اشــاره کردند که بسیاری از حق تألیف ها را وقف 
کرده اند. به عنوان مثال حق تألیف کتاب های موسوعه 
امام علی که دوازده جلد است و همچنین گزیده ها و 
ترجمه های آن را وقف کردند. کتاب کیمیای محبت 
پرتیراژتریــن کتاب حاج آقا اســت و می تــوان آن را از 
پرتیراژترین کتاب های ایران دانســت که پنجاه هزار 
جلد یا صد هزار جلد تیراژ خورد و به دفعات بسیار زیاد 
چاپ شــد. به یاد دارم در یک ماه گاهــی دو بار برای 
چاپ ارسال می شد، چون فروش زیادی داشت. کتاب 
رمز موفقیــت را وقف کردند؛ نیمــی از حق تألیف به 
دارالحدیث و تقویت امور مربوط به آنجا اختصاص یابد 
و نیم دیگر در راه تأمین نیازمندی فقرا و ازدواج جوانان 
مصرف شــود. در مورد ترجمه موســوعه و کتاب های 
گزیده آن نیز به همین شکل عمل شود. این مطلب را 

از روی وصیت نامه می خوانم. 
کیمیای محبت و رمز موفقیت را وقف فقرا و مســائل 
فرهنگــی و ایتام کردند. نیمی از حق تألیف ها را که با 
همکاری دارالحدیث بوده است به دارالحدیث دادند. 
ثلت حق تألیف نیــز صرف مواردی کــه در بند چهار 
شــد گردد. بند چهار بحث رد مظالم و مراســم ساالر 
شهیدان، مراسم مذهبی و ادای نماز و روزه است. البته 
یکی از وصایای حاج آقا احتیاطا قضا کردن نماز و روزه 
بوده اســت. درآمد حاج آقا عمدتا در طول عمر از حق 
تألیف کتاب هایشان بوده است و در این مسائل بسیار 
دقیق بودند. از ایشــان پنج دفتر کامل به جای مانده 
اســت که در این دفاتر از سال 61 کلیه مسائل مالی و 
وجوهات شرعی را یادداشت کرده اند. حاج آقا عالوه 
بر آنکه اعتقاد داشــتند این پول، پول خاص و حاللی 
است، خمس از درآمد نیز می دادند. یعنی در ابتدا که 
پول را می گرفتند خمس آن را پرداخت می کردند. در 
پایان ســال نیز خمس می دادند. حق تألیفها معموال 
چند ماه یک بار پرداخت می شد و منظم نبود بنابراین 
ممکن بود در طی ماه ها مقروض شوند. به محض آنکه 
حق تألیف پرداخت می شد حساب و کتاب می کردند 
و قرض ها را ادا می کردنــد. اگر چیزی اضافه می آمد 
همان جا نگه نمی داشتند. معموال حسابشان خالی 
از پول بود. گاهی به ایشان می گفتیم به ما قدری پول 
بدهید می گفتند ندارم. پول مازاد بر نیاز هیچ وقت نه 
ذخیره و نه پس انداز و نه سرمایه گذاری  کردند. مرحوم 
والد همه شــهریه هایی را که در دوران طلبگی گرفته 
بودند برگرداندند و حقــوق دولتی را هم برگرداندند. 
البته دقیق نمی دانم درآمد زمــان وزارت اطالعات را 
برگرداندنــد. از روی متن وصیت نامه می توان حدس 
زد تمــام حقوقی را که گرفته بودنــد پس دادند. یکی 
از بندهــای وصیت نامه را می خوانم: در ســال جاری 
)1398( بــه دلیل آنکــه حق تألیف کتاب ها بســیار 
تقلیل یافته است؛ ماهیانه مبلغ هشت میلیون تومان 
از حق التولیــة آســتان مقدس حضــرت عبدالعظیم 
علیه الســالم به عنوان قرض برداشــتم تا عند القدرة 
بپــردازم. در صورتی که مادام حیات، قدرت پرداخت 
آن را نداشته باشم از ثلث مالم که همین خانه مسکونی 
است پرداخت شود. عالوه بر آن مبلغ یکصد میلیون 
تومان دیگر از همین محل به حســاب آستان مقدس 

واریز گردد. 
از ســال 98 و قبل حقوقی دریافت نکردند. در مدتی 
که خودشان و مادرم بیمار بودند و مخارجشان بسیار 
سنگین بود از حق تولیه ای که شرعا در اختیار تولیت 
اســت و هیچ مانعی برای اســتفاده از آن وجود ندارد 
استفاده کردند. در مدت سی و اندی سالی که تولیت 
آستان را بر عهده داشتند نه تنها از بیت المال استفاده 
شخصی نکردند بلکه قرضی را که بنا به ضرورت گرفته 

بودند نیز تسویه کردند. وصیت کردند تسویه شود. 
حاج آقا از سال 96 خمس اموال را ماهیانه پرداخت 
کردند و نوشتند به توصیه منقول از مرحوم شاه آبادی 
حســاب و کتــاب خمس خــود را ماهیانــه پرداخت 
می کنم. در زیر آن نوشته اند ماه رمضان چیزی اضافه 
نداشتم. شوال نیز چیزی اضافه نداشتم، بلکه حدود 
سی میلیون تومان کم دارم در عین حال یک میلیون در 
همین تاریخ پرداخت کردم که احتیاطا خمس اموالی 
است که مصرف می کنیم چون ممکن است صاحبان 
قبلی آن که از آنها خریــداری می کنیم خمس نداده 

باشند. این احتیاطی درآمد حاج آقا است و ریز به ریز 
مسائل مالی را در این دفاتر نوشته اند. 

حاج آقا بیســت ســال امیر الحاج بودند. برای انجام 
کارهای فشــرده و ســنگین به حج می رفتند و از حج 
برمی گشــتند. در طــول این ســالها حاج آقــا هزینه 
سفرشــان را خودشــان پرداخت کردند. اگر احیانا ما 
مسافرتی رفتیم و از ماشین و یا مکانی استفاده کردیم 
امکان نداشــت کســی بتواند حاج آقــا را راضی کند 
که هزینه ها را پرداخت نکنند. از پول بنزین ماشــین 
تا هزینــه اقامت و ســایر هزینه ها را حتمــا پرداخت 
می کردند و معموال احتیاط می کردند و بیش از مبلغ 

تعیین شده پرداخت می کردند.
لطفابهگوشــهایازفعاليتهــایاقتصادی

شرکتفوادریاشارهبفرماييد؟
حاج آقا با دستان کامال خالی وارد کار آستان مقدس 
شــدند. هیچ چیزی برای اجرای اهداف و ضروریاتی 
که وجود داشت؛ برای طرح توسعه و بهسازی شرایط 
اطراف و ایجاد امکانات جدید در اختیار نداشتند. به 
ویژه که هزینه های ساخت سازه ها و بناهای حرم ها، 
آزادسازی و سایر موارد هزینه بر است. این چند دولت 
اخیر هیچ کمکی به آستان نکردند. جزئی ترین کمکی 
از نظر مالی و ایجاد امکاناتی برای آســتان نداشتند. 
بودجه خاصی تخصیص داده نشــد. حاج آقا معموال 
دســت روی زانوان خود می گذاشتند و کارهایشان را 
خودشــان جلو می بردند. ایشان در ابتدا یک معاونت 
اقتصادی برای ســرمایه گذاری و ایجــاد درآمد برای 
مجموع آســتان و پوشــش دادن هزینه های آســتان 
تشکیل دادند. بعدها معاونت اقتصادی به یک شرکت 
سرمایه گذاری تبدیل شد که نسبتا شرکت های موفقی 
بودند. در ســال 85-86 بر اساس برآوردی که صورت 
گرفت فکر می کنم درآمد این معاونت هزار و دویست 
میلیارد برآورد شد که هزینه طرح توسعه حرم از محل 
همین شرکت ها پرداخت شد. سهام صددرصدی برای 
آســتان مقدس بود و منافعشان مستقیم برای آستان 
مقدس و در راستای توسعه آستان و اماکن مذهبی آنجا 
و اهداف فرهنگی مورد مصرف قرار می گرفت. تا سال 
88 یا 89 که به دلیل مســائلی حاج آقا ترجیح دادند 
آستان از مسائل اقتصادی فارغ شود. تولیت منصوب 
رهبری اســت و به عنــوان ارگان زیرمجموعه رهبری 
محسوب می شود. مقام معظم رهبری پیشنهاد دادند 
آن را بــه یکی از ارگان هایی که اقتصادی اســت و زیر 
مجموعه این تشکیالت است واگذار کنیم که در عوض 
بــرای اداره حرم پول بدهد. حاج آقا فرمودند ما کاری 
به مسائل مالی و اقتصادی نداریم ما فقط می خواهیم 
هزینه ها برای اداره حرم تأمین شــود. اگر هزینه ها را 
تأمین می کنید خیلی خوب است. این طرح مورد تأیید 
رهبری قرار گرفت و به طور کلی تشکیالت اقتصادی 
آستان از آستان مقدس منفک شد. البته در وهله اول 
مدیریت منتقل شد و چند سال بعد مالکیت نیز منتقل 
شــد و در ازای آن از ستاد اجرایی فرمان امام ماهیانه 

مبلغی پرداخت می شد. 
ازعاقــهوارادتمرحوموالــدوهمراهیبا

نهضتوانقاببرایمابگوييد.
قبل از انقالب را من ندیدم و چیزی به یاد ندارم. بعد 
از انقالب چیزی جز ارادت خالصانه و گوش به فرمان 
بودن نســبت به ولی فقیه زمان از مرحوم پدرم ندیدم. 
اگر انتقاد یا حرفی داشتند بین خودشان بوده است. 
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اگر اختالف نظری وجود داشــت به چیزی که مورد 
تأیید رهبری و امام بود عمل می کردند و به دیگران نیز 
همین توصیه را داشتند. نسبت به امام ارادت خیلی 
خاصی داشــتند. می توانم ادعا کنم خیلی بیشــتر 
از مســئولین خدمت امام رسیدند. حاج آقا در زمان 
وزارت هر هفته با امام دیدار داشتند و من این توفیق 

را داشتم که همراه پدر خدمت امام برسم.
حاج آقا در مورد مشــکالت همیشــه یــک راه حل 
داشــتند و آن عبــارت بود از دو رکعت نماز و توســل 
و تــوکل. این راه حل همیشــگی حاج آقــا در برابر 
مشکالت بود و خیلی اوقات جواب می گرفتند. بعد 
از توکل خیلی محکم روی مسائلی که به آنها اعتقاد 
داشتند می ایســتادند که باورنکردنی بود. در طول 

زندگی حاج آقا از این موارد زیاد است. 
مهمترينخدماتوفعاليتهایاجتماعی
وفرهنگیمرحومآيتاللهریشــهریچهبوده

است؟
در حوزه  علوم جدید و کارهای دانشگاهی و علمی، 
تشــکیالتی را به عنوان دارالحدیــث راه اندازی کرد 
که اآلن این تشکیالت در چند حوزه کارهای بسیار 
ـ فرهنگی  خوبی انجام می دهد. مؤسســه علمــی 
»دارالحدیث« به عنوان نخستین مجموعه مستقل 
حدیث پژوهــی در جهان تشــیع، در ســال 1374 
تاسیس شــد. ایشــان میزان الحکمة را که ده جلد 
اســت در زمان وزارت به تنهایی کار کردند. ایشــان 
در زیر زمین منزلشــان از چند نفر دعوت و شروع به 
کار کردنــد. این مؤسســه در حال حاضــر به عنوان 
یک مؤسســه عظیم در جهان تشیع مطرح است که 
خدمات ویژه ای داشته است و توانسته است کارهای 
انجام نشده بسیاری را به سرانجام برساند و همچنان 
با قدرت به کارهای خود ادامه می دهد. فکر می کنم 
خودشــان ثمره زندگیشــان را ایجــاد همین مرکز 

می دانستند. 
اقداماتمرحوموالدرادرتوليتوتوســعه
آستانمقدسحضرتعبدالعظيمحسنی)ع(

چگونهارزيابیمیکنيد.
در مرکز اسناد آستان، تحقیقی پیرامون تغییراتی 
که در هر تولیتی انجام شــده اســت انجــام دادیم و 
تحوالتی را که اتفاق افتاده اســت بررســی کردیم. 
کســی که سن و سال میانه ای داشته باشد تغییرات 
را می فهمد. من در دانشــگاه تهران در رشــته تاریخ 
درس می خواندم. آقای دکتر زرگرنژاد در مورد ظهور 
و افــول تمدن ها برای ما صحبــت می کردند که چه 
زمانی یک تمدن به اوج می رسد و افول آن چه زمانی 
است. ایشان بیان کردند ممکن است یک تمدن در 
حوزه های مختلف نمرات خوبی در شاخصه ها کسب 
کرده باشد. با گذشت یک دوره این تمدن در برخی 
شــاخصه ها نمرات پایینی کســب می کند. در یک 
دوره شاهد هستیم خطاطی خیلی درخشان است 
ولی قدرت نظامی ضعیف است. یک تمدن در حوزه 
قدرت نظامی خیلی قوی است اما در ادبیات و شعر 
ضعیف اســت. به عبارتی باالنس درستی در جامعه 
وجود نــدارد. یکی از اتفاقات میمونــی که در طرح 
توسعه آســتان اتفاق افتاد توجه به مسائل و ظرایف 
مختلف در طرح توسعه بود. اگر آستان بزرگتر شده، 
خدمات اجتماعی و فرهنگی آن نیز چند برابر شده 
است. کتابخانه حرم خیلی بزرگتر شده است. موزه 

ایجاد شده اســت. مرکز نجوم، دانشگاه و دارالقرآن 
ایجاد شده اســت. در کنار این مرکز مذهبی، مراکز 
فرهنگی متعددی شکل گرفته است. بنابراین رشد 
همه جانبه و نه در یک زمینه ساخت و ســاز را شاهد 
هستیم. خصوصیاتی که درباره حاج آقا بیان کردم 
را در طرح توســعه آستان مشاهده می کنید. زمانی 
که منازل اطراف حرم را خریداری و به طرح توســعه 
اضافه می کردند می گفتند کار ساختن حرم مستحب 
اســت اما برای کار مســتحب نباید کار مکروه انجام 
شــود چه برســد به کار حرام. بنابرایــن برای خرید 
منازل و کسب رضایت صاحبان آن، چند برابر قیمت 
معمول پول پرداخت می کردند. یادم هست یکی از 
مسئولین شــهرداری به منزل ما آمده بود می گفت 
حاج آقا شــما کار ما را هم خراب می کنید. شما پول 
معمول منطقه را به ما بدهید ما صبح زمین خالی به 
شــما تحویل می دهیم. یک نفر برای فروش خانه به 
حرم خیلی اذیت کرد و مرتب مبلغ را افزایش می داد. 
حاج آقا دیدند این فرد راضی نمی شود اقدام به تغییر 
طرح توسعه کردند. در طرح توسعه آستان، رشد همه 
جانبه آستان را مهمترین اتفاقی می دانیم که در زمان 

حاج آقا اتفاق افتاد. 
حاج آقا یک خصوصیت بارز داشــتند. در مدیریت 
می گویند مفهوم خارپشــتی خود را پیدا کرده بود. 
ویژگی خاصی که بهتر می تواند آن کار را انجام دهد 
پیدا کرده بودند و آن سازماندهی بود. حاج آقا در هر 
موردی که کار کــرده و موفقیت علمی و غیر علمی 
داشته است به دلیل سازماندهی خوبشان بوده است. 
چندی پیش کتابی به نام کارنامه آستان چاپ کردیم. 
در این کتاب من یک فهرستی تهیه کرده بودم که این 
کتاب باید ســاختارش اینگونه باشد. حاج آقا وقتی 
کتاب را دیدند فرمودند ذوق شما به من رفته است. 
آن موقــع متوجه کالم حاج آقا نشــدم. بعدها درک 
کردم حاج آقا سازماندهی را خیلی خوب بلد بودند. 
نگاهی به آثار ایشــان کنید. آثار ایشان سازماندهی 
روایات و احادیث است. در تأسیس وزارت اطالعات 
توانستند این سازمان را به زیبایی شکل بدهند و در 
این ســازمان ترکیب را به نحو خوبــی انجام دادند و 
از نیروهایی که خیلی با هم تضاد داشــتند استفاده 
کردند. افرادی را کنار هم قرار دادند که بعدها به جان 
هم افتادند اما این افراد زمانی که با حاج آقا همکاری 
دارنــد به راحتی با هم کار می کنند. این مدیون هنر 
ســازماندهی حاج آقا در همه زمینه هایی اســت که 

ایشان ورود کردند. 
بــهخدمــاتبرجســتهمرحــومآيتاللــه
ریشــهریدردورانتصدیمسئوليتوزارت

اطاعاتنيزاشارهکنيد.
گاهی این تصور اشتباه وجود داشت که حاج آقا به 
دلیل مداومت، جدیت و سماجتی که در کارها دارند 
یک انسان قلدر و یکدنده ای باشند که حرف، حرف 
خودشان اســت و حرف کسی را نمی پذیرند. اگر از 
همکاران ایشان در این زمینه سؤال کنید آن را کامال 
رد می کنند. در خانــواده و در برخورد با مادرم هرگز 
چنین خلقیاتی را از ایشان ندیدیم. انتقادناپذیری در 
حاج آقا هرگز مشاهده نشد. در زمان حیات حاج آقا، 
اسناد و مدارک ایشــان را سازماندهی می کردم، به 
نامه های بسیار تندی برخوردم که علیه ایشان نوشته 
شده بود و حاج آقا پاسخ ها بسیار نرمی داده بودند. 

جاهایی نوشــته بودند »بله، من در جاهایی اشتباه 
کردم که می خواهم مرا حالل کنند«. 

حــاج آقا در منزل مقتدر غیر مســتبد بود. در خانه 
اقتدار داشتند ولی ما استبدادی از حاج آقا ندیدیم. 
نسبت به خانواده عالیق خاصی داشتند. هیچ وقت 
ما را مجبور به کاری نکردند، البته توصیه می کردند 

ولی اجبار نداشتند. 
نسبتبهکداماستادخودشانتعلقخاطر

داشتند؟
حاج آقا روحیات منحصر به فردی داشتند. البته از 
نظر فردی با مرحوم پدر بزرگمان تفاوت های عمده 
و اساســی داشت ولی اینکه از چه کسی الگو گرفته 
بودند را نمی توانم تشــخیص بدهــم. من مجذوب 
پدر هســتم و طبیعی است که همه چیز را در ایشان 
می جویــم و بر این اســاس به احــواالت بقیه توجه 

چندانی نداشتم.
ازمرحومآيتاللهریشهریچندفرزندبه

جایماندهاست؟
حاج آقا دو پســر و دو دختر دارنــد. خواهران از من 

بزرگتر هستند و یک برادر کوچکتر از خودم دارم. 
مرحوموالددرارتباطباهمسروخانواهچه

رفتاریداشتند؟
ارتباط پدر با مادرم را می توان نمونه یک رابطه عاشقانه 
دانســت. رابطه عاشــقانه ای که دوام عجیــب و پایان 
عجیبتری دارد. جالب است که بدانید مادرم بیست و نه 
اسفند سال گذشته در آی سی یو بیمارستان خاتم بدرود 
حیات گفتند. پدرم یک سال بعد در همان بیمارستان 
روی همــان تخت و در همان آی ســی یو بدورد حیات 
گفتند. در این یک سالی که مادر را از دست دادیم بر ما 
سخت گذشت ولی پدر در این یک سال از نظر ظاهری 
بیست سال پیر شد. با فاصله دو ماه از فوت مادرم، پدرم 
ده و پانزده ســال پیر شــد. محبت و توجهی که پدرم 
نســبت به مادرم داشتند را در کسی ندیدم. خودشان 
توجه داشتند و دائما ما را توجه می دادند. احساسات 
پیوندی زیادی با هم داشتند. احترام و محبتی که پدر 
نسبت به مادر داشتند و خدوم بودن مادر نسبت به پدر 

الگوی بسیار زیبایی برای همگان است.
ماجرایسيلیزدنمرحوموالدبهصورت
آيتاللهشريعمتداریچهبودهاست.اينشايعه

براساسچههدفیساختهشد؟
تحلیــل این ماجرا فرصت بیشــتری می خواهد. در 
سال های گذشته ایشان یک حرف تمام کننده زدند و 
بعد از آن کسی بر قامت ادعا برنیامد. اخیرا شنیدیم که 
شاهدی پیدا شده است، البته در حد نقل قول است و 
کسی مستقیم حرفی نزده است. حاج آقا گفتند من و 
آقای شریعتمداری و خدا بود. کسی نمی تواند بگوید 
من انجام دادم یا خیر؟ ولی اگر کسی مدعی است او را 
دعوت به مباهله می کنم. بعد از این کسی حرفی نزد. 
در زمان حیات کسی جرات مباهله نکرد. بعد از حیات 
بعضی حرفها زده شد که خداوند قضاوت خواهد کرد. 
البته من به جای حاج آقا حاضر هستم که مباهله کنم. 
حــاج آقــا در بحث حزب تــوده دخالت بیشــتری 
داشتند. البته در جریان اعدام ها دخالت نداشتند. در 
خاطرات ایشان هم مطلبی مبنی بر دخالت ایشان 
در اعدام ها ندیدم. در مورد حزب توده و کودتای نوژه 
آنچه که در خاطرات دیدیم و شنیدیم بحث این بوده 

است که بتوانند افرادی را نجات دهند. 
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جنابآقایدکترمسعودیخمينیرحلتآيتالله
ریشهریراخدمتشماتسليتعرضمیکنيم.لطفا

بهتبيينشخصيتاينعالمربانیبپردازيد.
فرصت را مغتنم می شــمارم و از همه عزیزان و دوســتانی 
که در مراسم ختم حاج آقا شرکت کردند تشکر می کنم. به 
نظر من بهترین توصیف کوتاه و جامع را مقام معظم رهبری 
در پیامشان برای تسلیت فوت ایشان داشتند. مقام معظم 
رهبری برای ایشان دو توصیف به کار بردند؛ یکی عالم ربانی 
و دیگر عالم مجاهد. یعنی در واقع عالوه بر اینکه ایشان را 
توصیف به عاِلم بودن کردند که این خود، یک مسئله بسیار 
مهمی اســت که ما به عنوان یک سیاستمدار و مدیر، عالم 
دینی باید داشته باشیم. همان طور که امام خمینی اینگونه 
بودند. امام خمینی دو صفت مجاهد و ربانی بودن را با هم 
داشتند؛ یعنی از این جهت که نسبت به بقیه افراد در ارتباط 
بیشتر و رفیقتر و استوارتری با خداوند بودند. در یک عبارت 
می توان گفت آیت الله ری شهری، مرد خدا بود. مقام معظم 
رهبری ایشان را عالم ربانی توصیف کردند از این جهت که 
در عرصه کارهای زمینی یعنی آنچه که باید در زمین اتفاق 
بیفتد ایشــان به تمام معنا مجاهد بودند و مجاهدتشان در 
هر دو عرصه بوده اســت؛ یعنی در عرصه جهاد بیرونی که 
جهاد اصغر نامیده می شــود و همان جنگ با ضد انقالب 
و ضد دشــمنان است. ایشان حتی در عرصه جهاد اکبر به 
معنای مبارزه معنوی با دشمن درون که جهاد اکبر نامیده 
می شود الگو بودند. یعنی کامال نفس و هوسها و شهوت های 
خفی و جلی درون خودشان را اگر نگوییم کشته بودند اما 
اسیر کرده بودند. عقل ایشان حاکم بر جهالت ها و هوس ها 

و شیطنت هایی بود که در هر انسانی گذاشته شده است.
افزون بر آن مقام معظم رهبری ایشــان را شــخصیتی که 
در عرصه های متعدد و متنوع خوش درخشــیدند توصیف 
کردند. مقام معظم رهبری نــام این عرصه ها را دقیقا ذکر 
کردنــد و ترتیب آنهــا دارای مفهومی اســت. مقام معظم 
رهبری پنج عرصه را برای فعالیت های ایشان برشمردند؛ 

عرصه اول را علم نام  بردند، یعنی شخصیت غالب حضرت 
آیت الله ری شهری، شخصیت علمی ایشان بوده است. بعد 
از شخصیت علمی از شخصیت اخالقی ایشان نام  بردند. 
افراد بســیاری داریم که عالم و مدیر هســتند اما در زمینه 
اخالق اجتماعی، اخالق خانوادگی، اخالق فردی و اخالق 
عبادی چندان پیشــرفت شگرفی نداشــتند. اما حضرت 
آیت الله  ری شهری در این عرصه نیز خوش درخشیدند. به 
معنای دیگر ایشان به تمام یا بیشتر آنچه که در عرصه های 
اخالقی توصیه می کردند یا کتابی در باره آن نوشته اند ابتدا 
خودشان عمل می کردند و آنها را زیسته بودند، نه اینکه فقط 
بیان کنند. ایشان در اخالق خانوادگی، در اخالق اداری و 
در اخالق سیاسی و در روابط خودشان اصل را بر دین الهی 

و اخالق انسانی گذاشته بودند.
بعد از عرصه علمی و اخالقی، عرصه سومی که مقام معظم 
رهبری نام بردند؛ عرصه سیاسی و انقالبی است که من به 
جهــت کوتاهی وقت هر دو را با هــم ذکر می کنم. آیت الله 
 ری شهری به معنای واقعی سیاستمدار بودند. یعنی پیش 
از انقالب وارد سیاست شده بودند. مقام معظم رهبری در 
دیداری که خدمتشان رسیدیم فرمودند من ایشان را از سال 
1345 می شناسم که در زندان اطفال بودند، یعنی آیت الله 
 ری شــهری در دوره نوجوانی و جوانی وارد سیاســت شده 
بودند و سیاست را می فهمیدند. ایشان همچنین در مقام 
وزارت و در مقام دادســتانی و سازمان حج می فهمیدند با 
دیگر سیاستمداران و حتی سیاستمداران خارجی چگونه 
رفتار کنند. اما این سیاست ورزی به معنای دورویی، نیرنگ 
و مکر نبوده اســت. سیاست ورزی ایشــان تابع یک روحیه 
انقالبی گری بود. یعنی افزون بر سیاست، یک عاِلم انقالبی 

نیز بودند و سیاست و انقالب را با هم داشتند.
عرصه پنجمی که مقام معظم رهبــری نام بردند؛ عرصه 
اداری اســت. من به دوســتان عرض کردم تأسیس وزارت 
اطالعات کار ساده ای نبوده است، یک سازماندهی اداری 
پیچیده ای الزم داشــت. علتش آن اســت که مــا در همه 

وزارت های دیگر وقتی انقالب شد افراد متخصصی داشتیم 
که ممکن بود انقالبی نباشــند اما ضد انقالبی یا فرو رفته 
در سیاهی های طاغوتی نبودند و ما می توانستیم با رعایت 
اندک حراستی آنها را به کار بگیریم و وزارت پست و تلگراف 
و برق را راه اندازی کنیم. نهایت کاری که می توانستیم انجام 
دهیم آن بود که مدیران بسیار ارشد را کنار بگذاریم. اما در 
وزارت اطالعات از کوچکترین خبرچین ساواک تا بزرگترین 
مدیر ارشــد ساواک را ما نمی توانستیم به کار بگیریم. پس 
وزارت اطالعات از صفر تا صد باید بنا می شــد و این همان 
فرمایش مقام معظم رهبری است که ایشان در عرصه اداری 

بسیار توانا و کارآمد بودند. 
عملکردآيتاللهریشــهریدرســازمانحجرا

چگونهارزيابیمیکنيد؟
در حدود بیست دوره حجی که ایشان برگزار کردند سازمان 
حج ایران و بعثه مقام معظم رهبری در حج یک نظام و قوام 
اســتواری یافت که حتی ســالها بعد از ایشان همان نظام 
اســتوار ماند. البته منظورم آن نیســت که پیش از ایشــان 
کاری انجام نشده است. آیت الله  ری شهری با تأسیس یک 
دانشــگاه و پژوهشگاه ویژه حدیث که هیچ نمونه مشابهی 
در ایران و حتی در منطقه نداشــت توانست یک کار بسیار 
بزرگی را ســامان دهد که این را به صورت مستقل خدمت 

شما عرض می کنم.
درايــنروزهــایاخيــرمتأســفانههجمههــای
ناجوانمردانــهایبهبهانههایمختلفبهشــخصيت
ايشــانشــدوبرخیچهرهمديريتیايشانراخشن

جلوهکردند.دراينزمينهچهتحليلیداريد؟
ما یک توصیفی درباره امام علی علیه الســالم داریم. من 
بدون آنکه بخواهم تشبیه کنم و فقط به جهت الگوبرداری 
در مورد امام علی علیه السالم آن را ذکر می کنم که »خشن 
في ذات اللــه« یعنی امام علی امیــر المؤمنین یک جمع 
اضداد کامل بودند. وقتی نام امام علی علیه السالم می آمد 
احساس خاصی به آیت الله  ری شهری دست می داد و سعی 

عبدالهادیمسعودی:

درعرصهمدیریتتوانمندوکارابودند

پروندهایدربزرگداشتمرحومآیتاهللمحمدمحمدیریشهری

مرحوم داماد مسعودی عبدالهادی والمسلمين حجتاالسام
و قرآن دانشگاه استاد دارالحديث، مقام قائم و ریشهری آيتالله
حديثونويسندهکتابآسيبشناسیحديث،درگفتوگوباحريم
امامازدورههایمختلفزندگیمرحومآيتاللهریشهریسخنگفت.



۱۳۱۳

هفته نامه حریم امام | سالدهم | شماره 495 | شنبه 10 اردیبهشت 1401

می کردند همین گونه باشند. یعنی امام علی علیه السالم در 
میدان رزم، شیر شرزه بودند، اما در سحرها و شبها همچون 
یک مــادر فرزند مــرده گریه می کردند. حضــرت آیت الله 
 ری شهری عرض کردم بدون آنکه قصد تشبیه داشته باشم 
یک الگوی کوچک از شــخصیت امام علی برای خودشان 

برداشته بودند.
در میدان قضاوت و مبارزه درباره کســانی که هفده هزار 
نفر از مردان، زنان و کودکان بیگناه این کشــور را کشتند و 
به نفاق و دورویی، خودشان را مجاهد تلقی می کردند هیچ 
تردیدی نداشتند. قاطعیت کل بودند اما در سحرها به درگاه 

خداوند از آنچه که باید می نالیدند.
مرحومآيتاللهریشهریدرميانخانوادهواقوام

چگونهبرخوردمیکردند؟
در میان خانواده یاد ندارم که ایشان لبخند نداشته باشند. 
میان خویشان کمتر کسی حاجتی داشت و ایشان برای آن 
نمی کوشــید. حتی در میان دوستان اگر می فهمید کسی 
نیاز به مداخله پزشکی یا مداخله روانی یا کمک مالی یا تفقد 
احساســی و عاطفی دارد خودشان را موظف می دانستند 
که این کار را انجام دهند. از خواب و خوراک و اســتراحت 
و فراغتشــان می زدند. ما تعجب می کردیم مــردی با این 
همه مسئولیت های سنگین متعدد و متنوع چگونه یادش 
نمی رود که فالن فرد ممکن اســت فرزندش ناقص به دنیا 
بیاید و باید فالن تربت را برایشــان بفرســتد یا فالن قوم و 
خویش مشکلی در پرداخت اجاره بهای خانه اش پیدا کرده 
است و می بایست کمک کند، یا مثال وام فالنی عقب افتاده 
یا خیر. این چیزی است که آموزشها و تعالیم اسالمی به او 

یاد داده بود.
حاج آقا مرتضی حائری فرزند آیت الله شــیخ عبدالکریم 
مؤسس حائری گفته بودند چگونه می شود  ری شهری که در 
اینجا بر چیزهای کوچک احتیاط می کرد در تهران این گونه 
فتوا دهد. من نقل و ناقل را دقیقا یادم نیست. در آنجایی که 
شمشیر باید کشید؛ نباید بر پلنگ تیز دندان ترحم کرد. در 
آن جایی که باید کمک کرد »رحماء بینهم« بود. قاعدتا باید 
به همین شکل رفتار کرد. این چیزی است که تعلیمات و آیه 
اِر ُرَحَماُء َبْیَنُهْم«  اُء َعَلی اْلُکَفّ ِشَدّ

َ
قرآن به ما فرموده است. »أ

در برخــورد با آدم های بیرحم، آدم های ســفاک، خونریز و 
تروریست قاطعیت داشتند و با افراد خودی و افراد دوست 

مهربان بودند.
بــهخدماتمرحومآيتاللهریشــهریدرحوزه
فرهنگیوعلمیوبهويژهتأســيسدارالحديثاشاره

بفرماييد.
من یک نکته ابتدایی عرض کنم. اساسا فکر پرداختن به 
حدیث و عرضه معارف اهل بیت علیهم الســالم از قبل از 
انقالب در ذهن ایشــان بوده اســت. همان موقعی که یک 
طلبه جوان بودند و برای تبلیغ این ســو و آن سو می رفتند 
متوجــه این نکته شــدند که در همه عرصه هــای علمی و 
فرهنگــی، این قــرآن و کالم اهل بیت اســت که می تواند 
پاسخگوی سؤال بشر باشد. به عبارت دیگر همان حدیث 
َقَلْیــِن« را از اول مجری بودند. حافظ  ــی َتاِرٌك ِفیُکُم الثَّ »ِإنِّ
قرآن بودند. ایشــان در حدود سی سالگی حافظ کل قرآن 
بودند یعنی فکر کنم در ســال 62 یا 63 که کارهای خود را 
انجام داده بودند بیســت و پنج جزء قرآن را در حوزه حفظ 
کرده بودند و پنج جزء دیگــر را در زمانی که وزیر اطالعات 
بودند در کنار کارشــان حفظ کردند. عالوه بر آن مرتب به 
احادیــث مراجعه و آنها را مطالعه می کردند. بعد از انقالب 
این بحث را با امام درمیان گذاشته و یک بودجه مختصری 
از امام می گیرند و خودشان نیز هزینه ای می کنند و در زیر 
زمین خانه در زمینه احادیث مشغول به فعالیت می شوند. از 
سال 58 -59 تقریبا پایه های این جریان به صورت ریز و نرم 
شروع می شود. در سال 63 که من عروسی کردم و مفتخر 
به ورود به خانواده ایشان شدم به من فرمودند اگر می توانید 
این کار را توســعه دهید. من به همراه دو نفر از دوستانم از 

جمله آقای طباطبایی و افراد دیگر کم کم عنایت بیشتری 
به این کار کردیم. مرحوم آیت الله  ری شهری تقریبا همه پنج 
شــنبه و جمعه ها را به قم می آمدند که به این کار بپردازند. 
از وقت اداری و ســازماندهی وقت نمی گذاشتند. در کنار 
آن کارهــا دو روز کامل از وقت استراحتشــان روی این کار 
ســرمایه گذاری می کردند. کم کم این کار را توسعه دادند و 
به فکر تأسیس یک نهاد افتادند. ایشان به من گفتند عالمه 
مجلســی خیلی کار کرده است اما چون در آن زمان نهاد و 
سازمان  و اداره ای نبوده است بعد از ایشان کتابخانه عالمه 
مجلسی و کارهایشان خیلی استمرار پیدا نکرد. یک دوره 
کوتاهی بود و بعد تمام شده است. البته مسائل حکومتی و 
سیاسی هم تأثیر گذار بوده است. ایشان معتقد بودند ما باید 
یک سازمان علمی و فرهنگی را به وجود بیاوریم که بعد از 
ایشــان و ما و هر کسی که می آید بتواند ادامه پیدا کند. لذا 
کارها را در جایی به نام دارالحدیث مجتمع کردند و با مقام 
معظم رهبری نیز هماهنگ کردند و ایشان لطف کردند در 
افتتاحیه پیام دادند و حضوری تشریف آوردند و کمک هایی 
انجام دادند که از آن موقع بخشی از بودجه ها و هزینه های 
دارالحدیث را مقام معظم رهبری از وجوهاتی که در اختیار 
دارند تأمین می کنند. کاری که ایشان انجام دادند این بود 
که عالوه بر آن یک پژوهشــگاه رسمی برای قرآن و حدیث 
درســت کردند و آنها را در عرصه آموزش وارد کردند. ابتدا 
یک دانشکده علوم حدیث و بعدها با کمک دوستان از جمله 
دکتر صادقی و دکتر برنجکار و دیگران آن را به دانشگاه قرآن 
و حدیث تبدیل کردند. ما االن یک سلســله دانشجوهایی 
داریم که در ســال 78 – 79 وارد دانشــگاه ما شــدند که آن 
موقع دانشکده بود و در حال حاضر از استادان ممتاز دیگر 
دانشگاه ها از جمله دانشگاه تهران و برخی دانشگاه های 
سطح باال هستند. این غیر از کار شخصی بود که ایشان روی 

کتاب انجام می دادند.
لطفابهمعرفــیاجمالیازبرخــیمهمترينآثار
ايشــانبپردازيدتاعاقهمنــدانبهحوزهآشــنايیبا
معارفقــرآنواهلبيتبتواننــدازميراثعلمیاين

عالمپرتاشوکوشااستفادهکنند.
آیت الله  ری شــهری بیش از صد تألیف در بیش از دویست 
جلد دارند. ایشــان چند موســوعه را ســامان دادند که هر 
کدامشان به تنهایی می تواند برای یک شخصیت علمی که 
حتی فقط کارش همان بوده کافی باشد. موسوعه امام علی 
علیه السالم که ُنه نقشه دارد که چندین ماه روی هر نقشه 
کار شده است. دانش نامه امیرالمؤمنین در دو بخش عربی و 
فارسی که عنوان کتاب سال والیت را از آن خود کرده است. 
دانشنامه امام حســین)ع( که کتابی اســت 14 جلدی با 
موضوع امام حسین)ع( که در طول ده سال زیر نظر مرحوم 
آیت الله  ری شــهری و به کوشش جمعی از محققان نوشته 
شده اســت. دانشــنامه امام مهدی بر پایه قرآن، حدیث و 
تاریخ مجموعه ای ده جلدی درباره امام مهدی)ع( و موضوع 
مهدویت اســت که استاد ری شهری با همکاری گروهی از 
نویسندگان، آن را پدید آورده اند. وقتی خدمت مقام معظم 
رهبری این کتاب را تقدیم کردیم ایشان آن را پسندیدند و در 

یک سخنرانی از آن تعریف و تمجید کردند.
از مرحوم آیت الله  ری شهری کتاب های متعدد  دیگری به 
یادگار مانده است. میزان الحکمه از مهم ترین آثار مرحوم 
آیت الله ری شهری است، دانشنامه ای حدیثی که ناظر به 
روایات فقهی نیســت و حاوی احادیثی است که مضمون 
اخالقــی یا اجتماعی دارند و یا مرتبط با مســائل فکری و 
اعتقادی اند. ایشان در تنظیم این اثر از مصادر روایی شیعه 
و اهل ســنت سود جسته است. »موسوعه معارف الکتاب 
و الســنه« عنوان ترجمه شده دانشــنامه قرآن و حدیث در 
10 جلد اســت. عالوه بر این ایشان در مقوله تفسیر قرآن 
وارد شدند و سه جلد تفسیر قرآن را نوشتند که با بیماری 
و ســپس فوت ایشان متوقف شد. اگر خداوند توفیق دهد 
بتوانیم ان شــاء الله آن را ا دامه دهیــم. در عرصه عقاید و 

کالم کتاب موسوعة عقاید االسالمیه دارند که حدود هفت 
جلد آن منتشر شده است و ان شاء الله مجلدات بعدی که 
کارهای آن را انجام داده بودند به صورت دنباله موســوعه 

چاپ شود. 
اگــر بخواهم یک بــه یک از کتاب های ایشــان نــام ببرم 

مصاحبه جداگانه الزم دارد.
ازهمراهیوارادتحضرتآيتاللهریشــهری،
يــارصديقوامينحضــرتامامخمينیبــاانقابو

نهضتبگوييد.
از بارزترین صفات  آیت الله ری شهری، استقامت در کار بود. 
به این معنا که اگر کاری را تشــخیص می دادند که درست 
اســت و باید انجام گیرد این کار را بدون لحاظ خستگی و 
بدون لحاظ هزینه و بدون لحاظ خطراتی که ممکن است 
برای ایشان داشــته باشــد انجام می دادند. ما در کودتای 
نوژه عالوه بر مبارزه با صف مقدم نظامیان کودتاچی با یک 
جبهه معنوی ساخته شده برای آنها روبرو بودیم که الزم بود 
آن حمایت معنوی افشــا شود و ایشان در این راه توانستند 
دروغگویی آن جبهه معنوی پشت حزب خلق یعنی کودتای 
نوژه را افشا کنند. البته شایعات و ساخته هایی وجود دارد 
ولــی صحت ندارد. بــا یک توفیق الهــی و یک مصاحبه و 
بازجویی ساده، دروغ ها و نفاق های آنها لو رفت. یا در عرصه 
تغییر مسئله قائم مقام رهبری حتی برخی از مدیران ارشد 
نظام به ایشان هشدار دادند حال که شما وارد قضیه آقای 
سید مهدی هاشمی شدید ممکن است با فوت امام، قائم 
مقام جانشین ایشان شود و شما با مشکالتی روبرو شوید. 
ایشان هیچ هراسی به دل راه ندادند. یا در مسئله برخورد با 
منافقین و تصفیه افسران طاغوتی هیچ گاه کوتاه نیامدند. 
عملکرد ایشان در حج کامال مشخص است. امام روی حج 
ابراهیمی و برائت اصرار داشتند و ایشان در اولین سالی که 
امیر الحاج شــدند با وجود سه سال تعطیلی حج به شکل 
ماهرانه برائت را انجام دادند. در همه عرصه های انقالب با 
سوگیری کلی انقالب همسو بودند. ممکن است با سوگیری 
برخی جناح ها مخالف بودند ولی باید بگویم هیچ جناحی 
نمی تواند بگوید که آقای  ری شهری با من مخالف بود و هیچ 
جناحی هم نمی تواند بگوید که ایشان متعلق به ما بودند. 
ایشان در وفاداری به جهات انقالبی، اهداف اصلی انقالب، 
مبارزه با استکبار، مبارزه با اخالق های زشت، مبارزه با ضد 
ارزش ها، دفاع از محرومین و مستضعفین، توسعه فرهنگی 
کشور، حاکمیت دادن به ارزش های الهی بر جامعه در همه 
این عرصه ها تا آنجا که می توانستند فعالیت کردند. ایشان 
یک کتاب کوچک به نام رمز موفقیت دارند که در آن اشاره 
ِذْیَن َجاَهُدْوا ِفْیَنا  می کنند که رمز موفقیت این آیه است: »َو الَّ

ُهْم ُسُبَلَنا«. َلَنْهِدَینَّ
حضرت  آیت الله  ری شهری مصداق بارز این آیه بود. با تمام 
تــوان و به خاطر خدا و نه به خاطر هوس یا شــخص تالش 
کردند. حضرت  آیت الله  ری شهری مرد خدا و محب خالص 

اهل بیت و عامل به کتاب الهی بودند.
جمعيتدفاعازارزشهایانقاباسامیباچه

انگيزهایتشکيلشد؟
من چندان تخصص سیاسی ندارم. ایشان حس کردند 
کشور دچار دو دستگی سیاسی شده است که در میان 
این دو دستگی سیاسی برخی ارزش های انقالب مثل 
اخــوت، برادری، اصل بودن کشــور و اصل بودن منافع 
کشور کمرنگ می شود. ایشان یک جمعیت سیاسی را 
درســت کردند که ندا دهنده این وضعیت باشــد. علت 
اینکه فروکش کرد به علت اینکه ایشــان اهل زدوبند با 
افــراد و یا وعــده دادن یا هزینه کردن امــوال از این و آن 
نبودند. دیدند که یک کار سیاسی نیازمند بسیاری از این 
امور است و با روحیات و اخالق و مبانی ایشان نمی سازد 
که وارد بده بستان های سیاســی با هر فردی شوند. به 
همین جهت فتیله جمعیت دفاع را بــه قول امروزی ها 

پایین کشیدند.
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مقدمه
اسناد تاریخی بخشی از درونمایه بایگانی ها هستند 
که امروزه از مهم ترین منابع پژوهشی به شمار می روند. 
برای مورخ، ســند، اســاس قضاوت درباره گذشــته 
است. او بدون ســند نمی تواند اظهارنظر کند. همۀ 
کتاب هایی که درباره گذشتگان نگارش شده است؛ 
براســاس اسناد نوشته شــده اند. وجود هر نوع سند 
تاریخی گاه نقاط کور و پنهان تاریخ را نمایان کرده و 

شرح می دهد.
اسناد تاریخی از امام خمینی، و دربارۀ ایشان نیز بسیار 
است که شماری منتشر شده، و برخی هنوز نه. یکی از 
این اســناد مهم، یادداشتی است که در 15 اردیبهشت 
سال 1323 نوشته اند و از قدیمی ترین اسناد؛ و با »نگاه 
سیاســی«، نخستین سند سیاســی و مبارزاتِی ایشان 
است. یادداشتی که در آن، تنها راه اصالح جهان را قیام 

برای خدا می داند.
این یادداشت به درخواست حجت االسالم والمسلمین 
سید علی اکبر وزیری یزدی در دفترچه ای که دربرگیرنده 
بیش از 200 یادداشت از مراجع و علما و فضالی سده  

گذشته بوده، نوشــته شده اســت. این دفتر اکنون در 
کتابخانه وزیری یزد نگهداری می شود.

حال می خواهیم ببینیم، به درســتی نزدیک به بیست 
ســال پیش از آغاز نهضت و تبعید در اوایل دهه چهل، 
منظــور امــام خمینی از قیــام چه بوده اســت؟ همان 
انقالب و خیزش سیاسی اجتماعی و مبارزاتی بوده، یا 

برداشت های دیگری هم می توان کرد؟
نامه در خوانش نخست، بیشتر پیام و بار سیاسی دارد، 
و یادآور درخواست خیزش و مبارزه علیه ظلم و جور و... 
است؛ اما، با بررسی دقیق و عمیق متن که درونمایۀ آن 
آیه 46 سوره سبأ است، و خوانش تفسیرهای گوناگونی 
که امام خمینی از آیه در فرازهای دیگر زندگِی خویش 
داشته و تکرار کرده است، به دست می آید، منظور ایشان 
پیشتر و بیشــتر از این که دعوت به یک خیزش و مبارزه 
سیاسی ِصرف باشد، فراخوان به یک جنبش عرفانی و 
اخالقی و اصالحی است تا بستر حرکت های انقالبی و 
مبارزاتی آماده شود. اینگونه نیست که ایشان به یک باره، 
بــدون درک و وضع زمانــه، مردم را به قیام سیاســی و 

مبارزاتی فراخوانده باشد.
برای روشنی بحث، اشاره ای به گزاره های نامه بایسته 

و شایسته است.

نگاهیگذرابهنامهوزمانۀآن
دهه 20 خورشیدی یکی از بازترین و آزادترین دوره ها 
در فضای سیاســی اجتماعی تاریخ ایران اســت. طی 
ســال های 1320 تا 1332 بیــش از 70 گروه با عنوان 
حزب در ایران فعالیت می کردند و در کنار آنها بیش از دو 
هزار عنوان نشریه منتشر می شد. عالوه بر آن، شوراها و 
انجمن های صنفی و کارگری بسیاری در طول این سالها 
فعال بودند. با این بســتر، فشار و تبلیغات علیه اسالم و 
روحانیــت، حوزه های علمیه و اعتقادات توده مردم نیز 
روزبه روز افزون تر و عمیق تر می شد. کتاب ها و نشریات 
فراوانــی با نقد عریان، باورهای توده مردم را زیرســؤال 
برده و شبهه افکنی می کردند و کسی هم توان و جرأت 

مقابله و دفاع نداشت. )ابوترابیان، حسین، ص 8(
از دیگر ویژگی  مهم این دوره چیرگی فکری همه جانبۀ 
جریان روشنفکری بیگانه و ضد مذهب است؛ زیرا در این 
دهه روحانیت به دالیل بسیاری از سیاست کناره گیری 
می کردند و حتی بســیاری از آنان، سیاست را از دیانت 
جدا می دانســتند. برای همین این طیف روشنفکری 
در ایجاد آشوب فکری تأثیر به سزایی داشتند. )همان( 
در این دوره روشنفکران با به کار بردن مفاهیمی چون: 
ارتجاع، ترقی، دشــمن خلق، امپریالیست و... به جای 

قیامبرایخدا
بررسیوتحلیلقدیمترینسندتاریخیازامامخمینی

محمدرجائینژاد
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مفاهیمی چون: ارتداد،  مفســد، طاغوت و مســتکبر، 
که ریشه در مذهب و فرهنگ داشت؛ تالش می کردند 
نظــام ارزشــی جدیــدی بیافرینند. نخســتین اثر این 
اوضاع، نادیده گرفتن اعتقادات و چارچوب اندیشه های 
اسالمی بود. )مدنی، سید جالل الدین، ج 1، ص 269( 
بدتر از همه، روشــنفکرانی بودند که از درون حوزه های 
علمیه رشــد کرده و لباس را کنار نهاده و منتقد شــده 
بودند. کســانی چون سید احمد کســروی، علی اصغر 
حکمی زاده، علی دشتی و... این طیف مردم را بیشتر 

بدبین می کردند.
امام خمینی در این فضا، احساس وظیفه کرده و »کشف 
اسرار« را در پاسخ به کتابچه اسرار هزار ساله حکمی زاده 
نوشــت. همچنین یادداشــت 15 اردیبهشت ماه سال 
1323 را به نگارش درآورد که به نوعی اوضاع گذشــته، 
حال و آینده مردم و جامعه را بررسی و تحلیل کرده و قیام 
برای خدا را تنها راه اصالح جهان، و فلسفه بعثت همه 
انبیای الهی می داند. ایشــان در ادامه، دالیل بدبختی 
مســلمانان و ملت ایران را تشریح، و مسئولیت سنگین 
علما و روحانیان را بر شــمرده و عواقــب زیانبار غفلت 
سیاسی آنها را یادآوری می کند. همچنین به صراحت، 
علمای اســالم و جامعه اســالمی را به قیام عمومی فرا 
می خواند و نسبت به ســکوت در برابر توطئه های ضد 

اسالم هشدار می دهد.
در بخشی از این سند تاریخی آمده است:

»قل اّنما اعظکم بواحدة ان تقوموا لّله مثنی و فرادی« 
)ســبأ: 45( »خودخواهی و ترك قیام برای خدا ما را به 
این روزگار سیاه رســانده و همه جهانیان را بر ما چیره 
کرده و کشورهای اسالمی را زیر نفوذ دیگران درآورده...
قیام بــرای منافع شــخصی اســت کــه روح وحدت و 
برادری را در ملت اســالمی خفه کرده. قیام برای نفس 
است که بیش از ده میلیون جمعیت شیعه را به طوری از 
هم متفرق و جدا کرده که طعمه مشــتی شهوت پرسِت 
پشت میزنشین شــدند. قیام برای شخص است که یك 
نفر مازندرانی بی سواد ]رضا شاه[ را بر یك گروه چندین 
میلیونی چیره می کند که َحْرث و نسل آنها را دست خوش 
شهوات خود کند. قیام برای نفع شخصی است که اآلن 
هم چند نفر کودك خیابان گرد را در تمام کشور بر اموال 
و نفوس و اعراض مســلمانان حکومت داده. قیام برای 
نفس اماره است که مدارس علم و دانش را تسلیم مشتی 

کودك ساده کرده و... َنَفس از هیچ کس در نمی آید...
»امروز، روزی که نســیم روحانــی الهی وزیدن گرفته و 
بــرای قیام اصالحی بهترین روز اســت، اگر مجال را از 
دســت بدهید و قیام برای خدا نکنید و مراسم دینی را 
عودت ندهید، فرداســت که مشتی شهوت ران بر شما 

ـ 23( چیره شوند....« )صحیفه امام، ج 1، ص 21
بررسیمتنپیام

خوانش کلی متن یادداشت، نشانگر چیرگی نویسنده 
آن بر اوضاع زمانه است. این که امام خمینی چقدر دقیق 
و درست زمانه خویش را شناخته و توصیف می کند. درد 
و درمان جامعه را به ســادگی به مردم معرفی می کند. 
حتــی فراتــر از زمانه  خویــش می اندیشــید و به نقش 
توده های عظیم مردمــی در قیام ایمان و اشــاره دارد. 
برای بررسی دقیق و هم افق شدن با نگارنده، بهتر است 
نخست گوهره و اساس پیام را که آغازگر یادداشت است، 
بررسی کنیم؛ یعنی آیه 46 سوره سبأ. »قل اّنما اعظکم 
بواحــدة ان تقوموا لّله مثنی و فرادی...« که تا پایان نیز 

اساس و چارچوبه نامه را دربرمی گیرد.
برداشتهایگوناگونازآیه

ِه  ْن َتُقوُموا ِللَّ
َ
ِعُظُکــْم ِبواِحَدٍة أ

َ
ما أ متن کامل آیه »ُقْل ِإنَّ

ٍة ِإْن ُهَو ِإالَّ  ُروا ما ِبصاِحِبُکْم ِمْن ِجنَّ َمْثنی  َو ُفرادی  ُثمَّ َتَتَفکَّ
َنذیٌر َلُکْم َبْیَن َیَدْي َعذاٍب َشدیٍد« است که امام خمینی 
معمواًل چه در این نوشته، و چه بعدها به بخش نخست آن 
اشاره کرده اند. شناخت و فهم درست آیه، کمک بزرگی 
در رسیدن به پیام اصلی مکتوب دارد. بهترین راه فهم آیه 
نیز مراجعه به تفاسیر قرآن است. مفسران در تفسیر این 

آیه دیدگاه های گوناگونی دارند.
اختالف آرای مفسران را در سه بخش می توان پیگیری 
ْن َتُقوُموا«؛ 

َ
کرد: 1. مقصود از »واحدة«؛ 2. مقصود از »أ

3. »َمْثنی  َو ُفرادی« )شریفی نسب، حامد، ص 28( که از 
ْن َتُقوُموا«، مراد 

َ
این میان شناخت و فهم معنای دومی، »أ

و دلخواه ماست.
ْن َتُقوُمــوا« در آیه به تأویل رفته و به معنای »قیامکم« 

َ
»أ

است که در واژه به معنی برخاستن بر روی پا و در مقابل 
جلوس و قعود بــه کار می رود. )ابن منظور، 1414ق، ج 
ْن َتُقوُموا« را نیاز 

َ
12، ص 496( شماری از مفســران »أ

به تفسیر ندانســتند و همان برخاستن و به پاخاستن را 
برگزیدند. )طبری، 1412ق، ج 22، ص 70؛ طوسی، 
بی تا، ج 8، ص 405؛ ابوالفتوح رازی، 1408ق، ج 16، 
ص 82؛ طباطبایــی، 1417ق، ج 16، ص 388؛ و...( 

اما بسیاری دیگر واژه »قیام« را نیازمند تفسیر دانسته و 
وجوه گوناگونی بر آن شمرده اند؛ ازجمله:

۱.قيامبهمعنایبهپاخاستنوکوششبرایانجام
کاری

برخی قیــام را در این آیه به معنای قیــام برای امری و 
کاری تفسیر کرده اند. یعنی قیام، نه در مقابل نشستن، 
بلکه قیام به امر و در طلب حق است. )بغوی، 1420ق، 
ج 3، ص 685؛ زمشــخری، 1407ق، ج 3، ص 589؛ 
طبرســی، 1377ش، ج 3، ص 358؛ مکارم شیرازی، 

1374ش، ج 18، ص 135؛ و...(
۲.قيامبهعبادتوطاعتخدا

عده ای از مفسران امر به قیام در آیه را توصیه به عبادت 
خدا و تفکر در حقیقت نبوت دانســته اند. )ابن عطیه، 
1422ق، ج 4، ص 425؛ ثعالبــی، 1418ق، ج 4، ص 

378؛ ابن کثیر، 1419ق، ج 6، ص 465؛ و...(
۳.قيامبهتفکر

تعدای از مفســران برداشت شــان قیام به تفکر است. 
یعنی قیام برای اندیشــه در نبوت و پیامبر اســالم)ص( 

)ابن عطیه، 1422ق، ج 4، ص 425(
بر اساس این دیدگاه امر به قیام، امر به تفکر است. یعنی 

قیام معنای جدای از تفکر ندارد و در پیوند همند.
۴.قيامبهمعنایانقابومبارزهعليهباطل

برخی قیام را به معنای مبارزه و خیزش و جهاد علیه ظلم 
و طاغوت و برپایی انقالب علیه حکومت های نامشروع و 
باطل تفسیر کرده و معتقدند آیه، مسلمانان را به قیام و 
جهاد علیه باطل دعوت می کند؛ و این برداشت را به امام 
خمینی نسبت می دهند که ایشان هم در نامه مذکور این 
ـ 23(، و هم در  تفسیر را دارد )صحیفه امام، ج 1، ص 21
برخی سخنرانی های اواخر دهه پنجاه )صحیفه امام، ج 

8، ص 8؛ ج 7، ص 244(
در حالی که اینگونه نیست. در رد این ادعا می توان گفت 
درست اســت که امام خمینی در این نامه )اردیبهشت 
1323( و در دوران اوج گیری انقالب )اواخر دهه پنجاه( 
از آیه 46 سوره سبأ بیشتر برداشت سیاسی داشته اند؛ 
امــا در آثار دیگر ایشــان نمونه هایی اســت که نشــان 
می دهد منظور از قیام تنها ُبعد سیاسی و جهادی نبوده 
ُروا ما  است؛ زیرا ظاهر سیاق آیه و ادامۀ آیه »... ُثمَّ َتَتَفکَّ
ٍة ِإْن ُهَو ِإالَّ َنذیٌر َلُکْم َبْیَن َیَدْي َعذاٍب  ِبصاِحِبُکــْم ِمْن ِجنَّ
َشدیٍد« نشــانگر آن است که مخاطب آیه مشرکان مکه 
هستند، نه مسلمانان و مؤمنان! پس نمی تواند منظور آیه 

دعوت مشرکان به قیام علیه خود باشد.
۵.قيامبهمعنایتوقفازحرکتوپيرویکورکورانه

یکــی از معانــی واژۀ قیام کــه اهل لغت به آن اشــاره 
کرده و در قرآن نیز اســتفاده شده است؛ توقف کردن و 
بازایستادن از حرکت است. چنانچه به شخص در حال 
حرکت می گویند: »قم لی« یعنی بایست تا نزد تو آیم. 
)ابن منظور، 1414ق، ج 12، ص 497( در قرآن نیز در 
چندین آیه قیام به معنی بازایستادن از مشی آمده است. 
)فرقان: 66، 76؛ احزاب: 13؛ بقره: 20؛ دخان: 25 و 
26، 51؛ شــعرا: 57 و 58؛ و...( یعنی ماده قیام دارای 
دو معناست: یکی قیام به معنی به پاخاستن که در مقابل 
جلوس و قعود است؛ و دیگری قیام به معنی ایستادن از 
راه رفتن که در برابر مشــی و حرکت است. هر دوی این 

معانی هم در قرآن به کار رفته است.
ْن َتُقوُموا 

َ
ِعُظُکْم ِبواِحَدٍة أ

َ
ما أ به نظر می رسد در آیه »ُقْل ِإنَّ

ٍة ِإْن ُهَو  ُروا ما ِبصاِحِبُکْم ِمْن ِجنَّ ِه َمْثنی  َو ُفرادی  ُثمَّ َتَتَفکَّ ِللَّ
ِإالَّ َنذیٌر َلُکْم َبْیَن َیَدْي َعذاٍب َشدیٍد« نیز می تواند مقصود 
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از قیــام، قیام در برابر مشــی و به معنای ایســتادن 
از حرکت باشــد. یعنی توصیه واحــدی که خداوند 
مشــرکان را به آن موعظه کرده، این بوده است که از 
مشــی کورکورانه در انکار دعوت پیامبر)ص( دست 
بردارند و از روند جاهالنه و چشم بسته خود که متأثر 
فضای شرک آمیز اکثریت مردم مکه است، بازایستند 
و سپس به تفکر بپردازند و در مسئله پیامبر و اتهامات 
واهی مشرکان به ایشان، همچون نسبت »جنون«، 
تفکر کنند؛ زیرا تا زمانی کــه آنان به روند کورکورانه 
و جاهالنــه خود ادامــه دهنــد، راه هرگونه تحول و 

اصالحی را بر خود مسدود نموده اند.
این تفسیر از آیه، از یک طرف با لغت، کاربرد قرآنی، 
فضای نزول آیه در مکه و همچنین مخاطبان آیه که 
مشرک بودند، سازگاری دارد؛ و از طرف دیگر توقف 
از مشی کورکورانه، گام اول برای تفکر و مشی مبتنی 

بر عقل است. )شریفی نسب، ص 21(
6.تفسيریعرفانیازقيام

برخی پژوهشگران، تفسیر امام خمینی از قیام در 
این آیه را عرفانی دانسته و بر این باورند که درون مایه 
این نامه و دیگر اشاره های حضرت امام به این آیه در 
ســال های بعد، بیشتر با نگرش عرفانی آن حضرت 
از انســان، و حرکتش در مسیر سیر و سلوک مرتبط 
است. همچنین با نگرش فقهی و فلسفی ایشان نیز 
پیوند دارد. چراکه امام خمینی سیاســت را تحقق 
عملی حکمت، اخــالق و عرفان در جامعه و آخرین 
ســیر از سیرهای چهارگانه سلوک و نیز عین دیانت 
می دانست. برای همین می توان گفت به باور ایشان 
ماهیت و حقیقت قیام، حرکتی است دارای ماهیت 
ـ انســانی، و عملی است خداگونه برای شدن  الهی 
انســان، گذشــتن از خود مادی و رسیدن به جانان. 

)محمدحسین جمشیدی، ص 15(
۷.تفسيریتلفيقیازقيام؛سياسیوعرفانی

به نظر می رسد برداشت دیگری هم می توان داشت؛ 
یعنی یک تفسیر تلفیقی. این که امام خمینی، هم 
برداشــت عرفانی از آیه داشــته اند و هم برداشــتی 
سیاسی. با بررسی دقیق آثار امام خمینی می بینیم 
که آیه 46 سبأ یکی از آیات دلخواه و بسیار پرکاربرد 
ایشــان بوده است. نخســتین بار در دروس فلسفی 
خویش با استناد به آیۀ مذکور، به اهمیت اتحاد و کار 
جمعی و تمرکز در عمل مخلصانه اشــاره کرده اند. 
سپس در یادداشت 15 اردیبهشت 1323 از آن بهره 
گرفته است. بعدها نیز در فرازهای گوناگون زندگی 
و متناسب با زمان و نیاز از آن استفاده کرده اند. البته 
استناد به این آیه در سخنرانی ها و نوشته های پس از 
پیروزی انقالب بیشتر به چشم می خورد که با تکیه 
بــر آن انقالبیون را همواره بــه جهت گیری الهی در 

انقالب موعظه می کند.
امــام خمینی در کتاب شــرح جنــود عقل و جهل 
)1324( نوشــته اند اول مرتبه ســلوک قیام است: 
ِه« و می فرماید:  ْن َتُقوُموا ِللَّ

َ
ِعُظُکْم ِبواِحَدٍة أ

َ
ما أ »ُقْل ِإنَّ

اصحاب سیر هم این منزل را اول دانسته اند. )شرح 
جنود، ص 182ـ184( سپس در تفسیر سوره حمد 
اشاره می کند که شــاید هم مقدمه باشد برای سیر 
سلوک، نه منزل! )تفسیر قرآن؛ برگرفته از آثار امام، 
ج 4، ص 560 و 561؛ تفسیر سوره حمد، ص 145 

و 146؛ صحیفه امام، ج 10، ص 242ـ244(
ِه« یعنی قیاِم  ْن َتُقوُموا ِللَّ

َ
ایشان بر این باور بود که »أ

جمعی و تمرکز در عمِل مخلصانه نتیجه خواهد داد 
)تقریرات فلسفه، ج 3، ص 544( لذا بر آن توصیه و 
موعظه می کرد و با پیروزی انقالب اسالمی در سال 
1357 این پیش بینی ایشان تحقق یافت. همچنین 
تأکید داشــت، هر نوع قیامی باید برای خدا باشد؛ 
چه قیام معنوی و سیر و سلوکی، و چه قیام سیاسی 
و اجتماعی و مبارزاتی. )تفسیر قرآن؛ برگرفته از آثار 

امام، ج 4، ص 575(
جالب آنجاســت که با اســتناد به همین آیه، تعبیر 
»قیام لله« را در اعالمیه های زمان انقالب به عنوان 
تذکرات احوالی برای قیام سیاسی و اجتماعی نیز 

آورده است.
در یک نگاه کلی می توان گفت: نگرش امام خمینی 
به قیام در دو بعد مرتبط و منسجم عرفانی و سیاسی 
ایشــان قابل تأمل و بررســی اســت. بر این اساس؛ 
برداشت سیاسی امام خمینی از قیام، از سویی با دید 
و نگرش عرفانی آن حضرت از انسان و حرکتش در 
مسیر سیر و سلوک ارتباط می یابد و از دیگر سوی با  
نگرش فقهی و دید فلســفی او دارای ارتباط است؛ 
زیرا او سیاســت را تحقق عملــی حکمت، اخالق و 
عرفان در جامعه و آخرین سیر از سیرهای چهارگانه 
ســلوک و نیز عین دیانت می داند. سیاست طریقت 
است و قیام، حرکت در میدان طریقت برای تحقق 

حقیقت و رسیدن به سعادت.
در اندیشه امام خمینی، قیام الهی یا قیام لله بیانگر 
حرکت صحیح انسان در بستر انسانیت برای یافتن 
ـ در درون جامعه  خود و شأن وجودی و حقیقی خود 
و در ارتباط با دیگران اســت. لذا چنین قیامی سود 
محض است و هیچگونه زیان یا خسرانی در برندارد. 
در حالی که قیام برای نفس و قیام طاغوتی، قیامی 
است برای تحقق خوِد ماّدی یا بعد نفسانی انسان و 
در جهت منافع شخصی صورت می گیرد و لذا عامل 
انحطاط جوامع اسالمی است. چنین قیامی گرچه 
منافعی کوتاه مدت را بــرای فرد به دنبال دارد اّما در 
بنیــان و به ویژه به لحاظ مصالح عمومــی زیان آور و 

خسران بار است.
از دیــدگاه امــام خمینی ماهیت و حقیقــت قیام را 
امــوری چند؛ چون دفاعــی و عاری بــودن از تجاوز و 
ســلطه طلبی؛ کمال و برتری »فوز عظیم« قداست و 
ـ که در  معنویت و آرمانی بودن، بی انتهایی و بی مرزی 
جهت هدفی مطلــق و الیتناهی یعنی »الله« صورت 
ـ و مهم تــر از همه الهی و خداگونه بودن و...  می گیرد 
تشــکیل می دهد. بنابراین قیام حرکتی است دارای 
ـ انســانی، و عملی است خداگونه برای  ماهیت الهی 
شدن انسان؛ گذشتن از خود مادی و رسیدن به جانان.

نتیجه
امام خمینی در فرازهای گوناگون زندگی به آیۀ 46 
سورۀ سبأ اســتناد کرده و با تأکید بر بخش اول آن، 
ِه«، از آن بهره مند شــده است.  ْن َتُقوُموا ِللَّ

َ
به ویژه »أ

قیــام را دو ُبعدی دیده و به کار گرفتند: ُبعد »فردیـ  
ـ جهادی و مبارزاتی«  اجتماعی«، »معنوی و اخالقی 
آنهم برای اهداف الهی و اقامه حق. چه تنهایی و چه 
جمعی. در آنجا که مسئله سیر و سلوک و طی طریق 
و تهذیب نفس مطرح اســت، به عنوان حرکت و گام 
مهم تهذیب برمی شمارد؛ اما قیام جهادی را هم در 
مقابل ستمگران و مفسدان و طاغوتیان و سرنگونی 

آنان به عنوان قیام اجتماعی می داند.

مقدمه
 خواطر بسیاری )اعم از آگاهانه یا ناآگاهانه( روزانه 
از اندیشــه و خاطره هر کســی می گذرد. گذشته از 
خواطر ناخوشایندی که ســبب تحلیل قوا و از بین 
رفتن ســر زندگی و نشاط می شوند، وجود این همه 
خواطر، انرژی قابل مالحظه ای را از انسان می گیرد. 
تصحیح، مدیریت و بهره وری بیشتر از خواطر، آرزوی 
انســان ها بوده اســت. با توجه به کاربرد فراوان این 
بحث در حوزه های مختلفــی چون اخالق، عرفان، 
علوم تربیتــی، روا نشناســی و... همچنین ثمرات 
فراوان آن در زندگی بشــر همچــون حضور قلب در 
نماز، دفع اســترس و تنش، در این نوشــتار کنترل 
خواطر ذهنی از منظر استاد مرتضی مطهری بررسی 

می شود.
۱.خواطر،راهنفوذشيطان

از مباحث علم النفس فلســفی که فالسفه متقدم 
مانند ابن ســینا و فارابی و فالســفه متأخر همچون 
میردامــاد و مرحوم صدرالمتألهین به آن امعان نظر 
داشته اند بحث از ماهیت و ضبط خواطر می باشد. 
در اهمیت خواطر همین بس که راه نفوذ شــیطان 
از همین طریق اســت زیرا که قلمروی شــیطان در 
وجود بشــر نیز محدود است به نفوذ در اندیشه او نه 
تن و بدن او. نفوذ شیطان در اندیشه بشر نیز منحصر 
است به حّد وسوسه  کردن و خیال یک امر باطلی را 
در نظر او جلوه دادن. قرآن این معانی را با تعبیرهای 
»تزیین«، »تســویل«، »وسوسه « و امثال این ها بیان 
می کنــد )مرتضی مطهــری، مجموعه  آثار اســتاد 
شهید مطهری، ج 1، ص95(. در زبور آل محمد )ع( 
ْشُکو ِإَلْیَك َیا ِإَلِهي ... َوْسَوَسَة 

َ
هم آمده اســت که: »أ

َنْفِسي« )صحیفۀ سجادیه، دعای51 (.
۲.انواعخواطرنفسانی)رحمانیوشيطانی(

القائاتی را که بر قلب عارف وارد می شود »واردات« 
می خوانند. آن واردات گاهی به صورت قبض یا بسط 
یا سرور یا حزن است و گاهی به صورت کالم و خطاب 
اســت، یعنی احســاس می کند که گویی کسی از 
درون با او سخن می گوید. در این صورت آن واردات 
»خواطر« نامیده می شوند؛ و آن گاهی رحمانی است 
و گاهی شیطانی و گاهی نفسانی. یکی از خطرگاه ها 
همین خاطرات است. ممکن است در اثر انحراف و 
لغزش، شیطان بر انسان مسلط شود، همچنان که 
یاطیَن َلیوحوَن الی   قرآن کریم می فرماید: »َو انَّ الشَّ
اْوِلیاِئِهْم« و در خفا  شیطان ها به دوستان خود وسوسه 

می کنند )انعام: 121/6(.
می گویند همواره فرد کامل تر باید تشخیص دهد که 
خاطره رحمانی است یا شیطانی. مقیاس اساسی 
این است که ببینیم آن خاطره به چه چیز امر و نهی 
می کند؛ اگر امر و نهی اش برخالف امر و نهی شریعت 
ُل  ُئُکْم َعلی  َمْن َتَنزَّ بود، قطعًا شیطانی است. »َهْل ا َنبِّ
ُل َعلی  ُکلِّ اّفاٍك اثیٍم« )شعراء: 26/  ــیاطیُن َتَنزَّ الشَّ
221 -222(. آیا شما را خبر دهم که شیاطین بر چه 
کسی فرود می آیند. بر هر دروغزن گناهکاری فرود 
می آیند )مرتضی مطهری، مجموعه  آثار استاد شهید 

مطهری، ج 23، ص90ـ91(.

علیقنبريان
پژوهشگرپسادکتریفلسفۀاخاقدانشگاهتهران
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بهمناسبت12اردیبهشت)شهادتاستادمرتضیمطهری(

خواطرذهنیوکنترلآن
ازدیدگاهشهیدمطهری

۳.کنترلخواطرذهنیباعبادت
از عجیب تریــن نیروهای ما قّوه متخّیله اســت. به 
موجب این قّوه است که ذهن ما هر لحظه از موضوعی 
متوّجه موضوعی دیگر می شود و به اصطالح تداعی 
معانی و تسلسل خواطر صورت می گیرد. این قّوه در 
اختیار ما نیســت، بلکه ما در اختیار این قّوه عجیب 
هســتیم و لذا هر چه بخواهیم ذهن خــود را در یک 
موضوع معّین متمرکز کنیم که متوّجه چیز دیگر نشود 
برای ما میّسر نیست؛ بی اختیار قّوه متخّیله ما را به 
این سو و آن سو می کشاند. مثاًل هر چه می خواهیم 
در نماز »حضور قلب« داشــته باشــیم، یعنی هر چه 
می خواهیم این شاگرد را بر سر کالس نماز حاضر نگه 
داریم، نمی توانیم؛ یک وقت متوّجه می شویم که نماز 
به پایان رسیده است و این شاگرد در سراسر این مّدت 
»غایب« بوده است. رسول اکرم )ص( تشبیه لطیفی 
دارد در این زمینه. دل را، دل افرادی که مســّخر قّوه 
متخّیله است، به پری تشبیه می کند که در صحرایی بر 
درختی آویخته شده باشد که هر لحظه باد او را پشت و 
رو می کند. فرمود: »مثل القلب مثل ریشة في الفالة، 
تعّلقت في اصل شجرة یقّلبها الّریح ظهرا لبطن « دل 
مانند رشته ایست در بیابانی به درختی آویخته که باد 
پیوسته آن را زیر و رو می کند )ابوالقاسم پاینده، نهج 

الفصاحة، ص346(.
ولی آیا انســان جبــرًا و اضطرارًا محکوم اســت که 
همواره محکوم اندیشــه باشد و این نیروی مرموز که 
مانند گنجشکی همواره از شاخی به شاخی می پرد 
حاکم مطلق وجود او باشد، و یا اینکه محکومّیت در 
برابر قّوه متخّیله از خامی و ناپختگی است، کامالن 
و اهــل والیــت قادرند این نیروی خود ســر را مطیع 
خــود گرداننــد؟ شــّق دوم صحیح اســت )مرتضی 
مطهری، مجموعه  آثار اســتاد شهید مطهری، ج 3، 

ص299ـ300(.
یکی از وظایف بشــر تســّلط بر هوس بــازی خیال 
اســت، و گرنه این قّوه شــیطان صفت مجالی برای 
تعالی و پیمودن صراط قرب نمی دهد و تمام نیروها و 
استعدادها را در وجود انسان باطل و ضایع می گرداند. 

سالکان راه عبودّیت، این نتیجه را می گیرند که بر قّوه 
متخّیله خویش والیت و ربوبّیت پیدا می کنند؛ آن را 
برده و مطیع خویش می سازند. اثر این مطیع ساختن 
این است که روح و ضمیر به سائقه فطری خداخواهی 
هــر وقت میل باال کند، این قّوه با بازیگری های خود 

مانع و مزاحم نمی گردد.
بگذریم از انسانی مانند علی)ع( و زین العابدین)ع(  
که چنان در حال نماز مجذوب می شــوند که تیری را 
از پای علی)ع( بیرون می آورند و او از شّدت استغراق 
بــه خود بازنمی گــردد و متوّجه نمی شــود؛ یا فرزند 
خردســال زین العابدیــن)ع( درحالی که آن حضرت 
مســتغرق عبادت است از بلندی ســقوط می کند و 
دستش می شــکند، فریاد بّچه و زن های خانه غوغا 
می کند و باالخره شکسته بند می آید و دست بّچه را 
می بندد، زین العابدین)ع( پس از فراغ از نماز، یعنی 
پس از بازگشــت از این سفر آســمانی، چشمش به 
دســت بّچه می افتد و با تعّجب می پرسد که مگر چه 
شده است که دست بّچه را بسته اید؟ معلوم می شود 
این فریاد و غوغا نتوانســته اســت امام را از استغراق 
خارج کند. آری، بگذریم از این ردیف انســان ها، در 
میــان پیروان آن ها ما در عمر خود افرادی را دیده ایم 
کــه در حال نماز آنچنــان مجموعّیت خاطر و تمرکز 
ذهــن داشــته اند که به طــور تحقیق از هــر چه غیر 
خداست غافل بوده اند. استاد بزرگوار و عالی قدر ما 
مرحوم حاج میرزا علی آقا شیرازی اصفهانی )ره( از 

این ردیف افراد بود.
برای کسب این پیروزی هیچ چیزی مانند عبادت که 
اساسش توّجه به خداست، نمی باشد. ریاضت کشان 
از راه های دیگر وارد می شوند و حّداکثر این است که 
از راه مهمل گذاشــتن زندگی و ستم بر بدن، اندکی 
بدان دست می یابند، ولی اسالم از راه عبادت، بدون 
اینکه نیازی به آن کارهای ناروا باشــد، این نتیجه را 
تأمین می کند. توّجه دل به خدا و تذّکر اینکه در برابر 
رّب االرباب و خالق و مدّبر کل قرار گرفته است، زمینۀ 
تجّمع خاطر و تمرکز ذهن را فراهم می کند. در نمط 
نهم اشارات پس از تشریح عبادت عوامانه که تنها برای 

مزد است و ارزش زیادی ندارد، به عبادت های مقرون 
به معرفت می پردازد؛ می گوید:

»و العبادة عند العارف ریاضة ما لهممه و قوی نفسه 
المتوّهمة و المتخّیلة لیجّرها بالّتعوید عن جناب الغرور 
الی جناب الحّق فتصیر مسالمة للّسّر الباطن حینما 
یستجلی الحّق ال تنازعه فیخلص الّسّر الی الشروق 
الباطن« )ابن ســینا، شرح االشــارات و التنبیهات، 
ج2، ص592( عبــادت از نظر اهــل معرفت، ورزش 
همت ها و قوای وهمّیه و خیالّیه است که در اثر تکرار 
و عادت دادن به حضور در محضر حق، همواره آن ها 
را از توّجه به مسائل مربوط به طبیعت و ماّده به سوی 
تصّورات ملکوتی بکشاند و در نتیجه، این قوا تسلیم 
»سّر ضمیر« و فطرت خداجویی انسان گردند و مطیع 
او شوند به حّدی که هر وقت اراده کند که در پی جلب 
جلوه حق بــر آید، این قوا در جهــت خالف فّعالّیت 
نکنند و کشمکش درونی میان دو میل علوی و سفلی 
ایجاد نشــود و »ســّر باطن« بدون مزاحمت این ها از 
باطن کسب اشراق نماید )مرتضی مطهری، مجموعه 

 آثار استاد شهید مطهری، ج 3، ص299ـ302(.
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اینرشح
بینهایت

 
محمدرجائینژاد

تفاوتقواینظامیوانتظامیرژیم
طاغوتیبااسالمیچیست؟

»فرق بین قوای انتظامیه در رژیم طاغوتی و 
قوای انتظامی در رژیم اسالمی. این است... آن 
رژیم ]طاغوتی[ می خواهد که قوای انتظامی 
جوری تربیت بشود که حفظ منافع او را بکند. 
و چون خیانتکار است از ملت می ترسد، و چون 
می ترسد، می خواهد که یك قوایی درست کند 
که ملت را بترســاند. اینکه قوای انتظامی در 
رژیمهای غیر انسانی و غیر توحیدی کوشش 
دارند که مردم را سرکوب کنند و بترسانند، این 
برای این است که خودشان از مردم می ترسند 
و چون خیانتکارند می ترســند، از این جهت، 
ارتــش را جوری درســت می کننــد و تربیت 
می کنند که در مقابل ملت بایستد. ملت را از 
ارتش جدا می کنند. ژاندارمری را، شهربانی 
را، اینهــا را طوری تنظیم می کنند که از ملت 
جدا باشــد و با ملت مخالف باشــد. این برای 
این است که چون دستگاه از ملت می ترسد، 
می خواهد که اینها با ملت روابط نداشته باشند 
و مخالف ملت باشند؛ ملت هم مخالف اینها. 
و لهذا قــوای انتظامی در امثال ایــران، نه در 
خود ایران تنها، در امثال این کشورها، طوری 
هستند که با مردم در دو جهت واقع هستند. 
مردم از قوای انتظامی بیزارند؛ قوای انتظامی 
هم مردم را می خواهند سرکوبی کنند. و تمام 
اساس این است که آنها برای اینکه خودشان را 
حفظ کنند، یك قوایی تربیت می کنند که این 
قوا آنها را حفظ کند و از ملت هم جدا باشند.« 
ـ۲۱6( )صحيفهامام،ج۹،ص:۲۱۵

چرادررژیمپهلویحفاظتازشاهومسئوالن
کشوریشدتوحدتداشت؟

»شــما می دانید که اگر چنانچه این محمدرضا می خواســت 
از یك خیابانی در چنــد روز دیگر عبور کند، آن جاهایی که در 
مســیر او بود کنترل می شــد. خانه های اطراف خیابان باید یا 
خالی بشود، یا مأمور انتظامی بروند آنجاها پاس بدهند، برای 
اینکه در این عبور می ترســید، از مردم می ترسید، مردم را هم 
می ترسانند، از باب اینکه می ترسیدند از مردم. می ترسیدند از 
باب اینکه خیانتکار بودند. خیانت منشأ این شد که یك شخص 
خائن، اســباب این شــد که تمام قوای انتظامیه ای که باید در 
خدمت مردم باشــد، اینها را می کشیدند به ضد مردم. مردم از 
شما جدا بودند، متنفر هم بودند؛ شما هم از مردم جدا بودید و 

خیال می کردید باید تو سر مردم بزنید.« 
)صحيفهامام،ج۹،ص:۲۱6(

لزومرفتاراسالمیبامردم
»ما نبایــد به مردم حــاال- عرض کنم کــه- قدرت 
فروشی بکنیم؛ خیال بکنیم ما یك قدرتمندی هستیم 
و مردم چیزی نیستند. اگر این کار را بکنید، محبوب 
مردم می شــوید. دلهاتان مطمئن، آرام و وقتی شب 
می روید منزل، با دل آرام می خوابید؛ هیچ تشویشی 

در کار نیست. 
)صحيفهامام،ج۹،ص:۲۱۹(

تأثیرپیوندملتباحکومت!
»مملکتی که حکومتش با خودش باشد و حکومتش 
از خودش باشد، یك مملکتی است که وقتی رئیس 
جمهورش یك ســانحه ای برایش حاصل می شــود 
]مردم نگران می شوند.[... وقتی یك چیزی از ملت 

شد، همه ملت همراهش هستند.«
)صحيفهامام،ج۱۳،ص:۱۴۱(

رابطۀملتوحکومتدریکنظاماسالمی
چگونهبایدباشد؟

»در رژیم اســالمی این طور نیست؛ ]که ملت از دولت و نظام 
جدا باشــد[ برای اینکه آن کسی که مبدأ امر است، خیانتکار 
نیست. وقتی خیانتکار نیست، از ملت نمی ترسد. ملت به او 
وفادارند. قوای انتظامی در این رژیم برای حفظ ملت اســت 
و بــرای این اســت که به مردم خدمت بکنــد. وقتی که قوای 
انتظامی این طور تربیت شــد که به مردم خدمت بکند، آنها 
خدمتگزار ملت می شــوند؛ ملت هم خدمتگــزار خودش را 

پشتیبانی می کند.«
)صحيفهامام،ج۹،ص:۲۱۷(

منشأگرفتاریهانفوستزکیهنشدۀ
حاکماناست!

»تمام گرفتاریهایی که برای ملت ها هســت برای این 
اســت که تزکیه در کار نبوده اســت. چنانچه ســران 
قوم، آنهایی که کشــور را اداره می کنند، تزکیه شــده 
بودند، نفسشــان تزکیه شــده بود، تربیت شــده بود، 
ایــن گرفتاری ها بــرای ملت ما پیش نمی آمــد. نه آن 
گرفتاری ها برای ملــت پیش می آمد و نه آن گرفتاریها 
برای خودشان. منشأ تمام این گرفتاریها، در همه جا، 
این است که آنهایی که متکّفل امور ملت هستند تزکیه 

نشده اند.« 
)صحيفهامام،ج۹،ص:۱۳۴(

توقعملتازروحانیت!
»امروز توقع ملت، بلکه توقع مستضعفان و ملت های جهان 
از شما آقایان روحانیون، در هر جا هستید، بسیار زیاد است. و 
امروِز شما غیر از دیروزی است که در سلطه نظام فاسد پهلوی 
و در تحت ستم ستمکاران جهان بودید. آن روز اگر چنانچه 
سکوتی، قصوری بود، می پذیرفتند که آقایان نمی توانند اآلن 
مسائلشــان را آن طور که هست، مسائل اسالم را آن طور که 
هست، قدرت ندارند که عمل کنند و به مردم برسانند، ولی 
ه، همه آقایان در  امروز این مسأله حل شده است و بحمد اللَّ
هر جا که هستند، با آزادی می توانند مسائل را طرح کنند و با 

آزادی می توانند مردم را ارشاد کنند.« 
)صحيفهامام،ج۱6،ص:۴۲۱(



۱۹

1. پیش تــر و در بخــش دوم این یادداشــت، برای این نکته 
انگشت نهاده شد که در نظر و اندیشه  امام خمینی قرآن کریم 
و صحیفه شریف الهی »کتاب دعوت« به احیاء و حیات است. 
نکتــه  درخور توجه این که در این اندیشــه  صائــب، »دعوت« 
دارای مراتب است و البته به فراخور دعوت، اجابت نیز صاحب 
مراتــب و دراجات اســت: »دعوت مراتــب دارد، اجابت هم 
مراتب دارد. آن مرتبه  اعالء اجابت آنی است که پس از حصول 
ــه علیه و آله و  مقدمات و ریاضاتی که رســول خدا- صلی اللَّ
سلم- کشیده اند، منتهی شد به اینکه خدای تبارك و تعالی از 
او ضیافت کرد به نزول قرآن« )صحیفه امام، ج17، ص490(.

بــرای نیــل بــه مقصــود نهفتــه و در پــس ایــن کالم امام 
خمینی)قدس سره(، باید به این نکته التفات کرد که در نظر 
بســیاری محققان و اندیشمندان جهان اسالم، و به خصوص 
بسیاری مفسران شیعی، »قرآن کالم الله است«؛ این سخن 
البته برآمده از آیه ششم از ســوره ی مبارکه  توبه است: »َو ِإْن 
ِجْرُه َحتَی  َیْسَمَع کاَلَم الله«؛ 

َ
َن اْلُمْشِرِکیَن اْسَتَجاَرَك َفأ َحٌد مِّ

َ
أ

به این بیان باید به انسان غیر مسلمان مجال داد تا »کالم الله« 
را بشنود؛ این کالم، بی شــک از صوت و لفظ و اعتبار معنی 

)به گونه ای که درباره ی انسان مطرح است( منّزه است. 
با این همه روشن است که این تفسیر از کالم الله بودن قرآن، 
با توجه به معنای »کلمه« در آن که همه ی موجودات هستی را 
»کلمة الله« معرفی می کند، معنایی بدیع نیست؛ )ر.ک: آیات 
کهف:4؛ لقمــان:27 و...( لیکن مفهوم مزبور وقتی اهمیت 
می یابد که قــرآن را »تکّلم الهی« بدانیم؛ به این معنا در نظر 
اندیشمندان مســلمان، مصحف شریف، نه تنها کالم الهی، 
بلکه تکّلم الهی است و به این ترتیب قرآن کریم که در آیه ششم 
سوره توبه خود را کالم الله معرفی کرده، تکلم الهی را منظور 
و مقصود داشته است و به این معنا، خدا در ضمن آیات قرآن، 
هم اکنون و در حال، با انســان تکّلم کرده و ســخن می گوید 
)برای مطالعه بیشــتر در این زمینه و آراء مختلــف درباره آن 
ر.ک: تفســیر موضوعی قرآن کریم )قرآن در قرآن( ج1، ص 

.)69-57
با این وصف، و با توجه به این نکته که خدای متعالی در قرآن 
با هر کس به اندازه فهم و درک او سخن می گوید، می توان به 
درکی درست از نظام مراتبی حاکم بر قرآن رسید. به این معنا، 
معنای سخن امام که دعوت قرآن را دارای مراتب، و اجابت را 
صاحب درجات می خواند، روشن می شود؛ چنان که هر که از 
گستره  وجودی باالتر و برتری برخوردار باشد، مراتب باالتری 
از دعوت شــامل حال او می شــود که البته درجات برتری از 

اجابت را نیز می پیماید.
بر این اساس، حضور پیامبر ختمی مرتبت در »مرتبه  اعالی 
اجابت« و تکیه بر بلندای قله  آن، توجیه روشنی می یابد: »قرآن 
آن نعمتی اســت که در ضیافتی که از رسول خدا شده است، 
آن نعمتی اســت که در آن سفره ای که از ازل تا ابد پهن است 

پیغمبر اکرم برخوردار از آن بوده، و مقدمات، آن مقدماتی است 
که سال های طوالنی ریاضات معنوی کشیده است تا رسیده 
اســت به آنجایی که الیق این ضیافت شده است و مهم قضیه 

اعراض از دنیاست.« )صحیفه امام، ج17 ص490(
2. عبــارت کوتاهی که از نظر گذشــت، افزون بر آنچه گفته 
آمد، به تلویح به جایگاه خاتم انبیای الهی و نگین انگشتری 
رسالت نیز اشاره دارد، این نکته به این معنی است که عظمت 
قرآن آن اندازه است که حتی پیامبر ختمی مرتبت نیز برای 
رسیدن به درک مراتب و فتح درجات آن، باید خود را به ریاض 
ریاضت مستحکم سازد؛ چنان که در آغازین آیات سوره  مزمل 
نیز بدان ماموریت یافته اســت؛ به ایــن معنا که برای »تلقی 
قول ثقیل قرآن«، باید جز اندکی از شــب، ما بقی را به احیاء 
و عبادت گذراند. امام خمینی )قدس سره( با التفات به همین 
آیات می فرمایند: »آن چیزی که انسان را به ضیافتگاه خدا راه 
می دهد این اســت که غیر خدا را کنار بگذارد و این برای هر 
کس میسور نیســت؛ برای افراد انگشت شماری که در رأس 
ه است میسور بوده. آن توجه قلبی به مبدأ نور  آنها رســول اللَّ
ه و الیق کرد  و اعراض از ماورای او، او را الیق کرد به ضیافه اللَّ
برای اینکه، قرآن یکمرتبه به طور بسیط در قلب او وارد بشود.« 

)صحیفه امام، ج17، ص491-490(
نکته ی جالب توجه در اندیشه  امام خمینی )قدس سره( آن 
است که آنچه موجب تنّزل قرآن در این صورت و هیئت شده 
است، شخصیت منحصر به فرد ولی الله اعظم است که زمانی 
با صورِت حضرِت ختمی مرتبت محمد مصطفی تجّلی یافته، 
و در زمان هــای دیگــر در صورت امامان معصــوم از فرزندان 
پیامبر )علیهم السالم( تجّلی می یابد: »به قدرت او مالئکه نازل 
می شــوند؛ به قدرت ولی اعظم است که قرآن نازل می شود و 
مالئك نازل می شــوند. ولّی اعظم، به حقیقت قرآن می رسد 
در ماه مبارك و شب قدر، و پس از رسیدن، متنزل می کند به 
وسیله مالئکه- که همه تابع او هستند- قرآن شریف را، تا به 

حدی که برای مردم بگوید« )صحیفه امام، ج19، ص285(.
3. در حقیقت امام خمینی)قدس ســره( با توجه به عظمِت 
حقیقت قرآن، و صعوبت فهم آن برای بشر عادی، به این نکته 
توجه می دهد که باالترین مرتبه »دعوت«، از آن رسول الله و 
ولی اعظم الهی است که اساسًا به دلیل »سعه وجودی« خود، 
توان تلقی قول ثقیل الهی را داشــته است؛ ایشان در کتاب 
آداب الصالة درباره ی فهم قرآن نکته ای افاده فرموده اند که 
در نظر راقم این ســطور، در نوع خود بــه توجه و تأمل و دقت 
بسیار نیازمند است: »فهم عظمت هر چیز به فهم حقیقت آن 
است و حقیقت قرآن شریف الهی قبل از تنّزل به منازل خلقّیه 
و تطّور به اطوار فعلّیه از شئون ذاتّیه و حقایق علمّیه در حضرت 

واحدّیت است« )آداب الصالة ص 181(.
به این معنا قرآن کریم پیش از ظهور، تجلی و حضور در عوالم 
مــادی، و نیز پیش از آنکه لباس الفاظ بر تن کند، در مرتبه ی 
اسماء و صفات، به منزله ی »کالم نفسی حق« بوده است. این 
مرتبه که در اصطالح صقع و ســاحت ربوبی است، در تصور 
هیچ یک از افراد انسانی نیز نمی آید و جز نبی ختمی، حتی 

مالئکــه مقّرب را هم به آن راه نیســت: »و این حقیقت برای 
احدی حاصل نشود به علوم رسمّیه و نه به معارف قلبّیه و نه 
به مکاشفه غیبّیه مگر به مکاشفه تاّمه الهّیه برای ذات مبارك 
ه علیه و آله در محفل انس »قاب قوسین«  نبّی ختمی صّلی اللَّ
بلکه در خلوتگاه سّر مقام »او ادنی« )آداب الصالة، ص181(.

در نظر امام تنها کسانی که »به واسطه تبعیت تاّمه« از پیامبر 
اکرم، علوم را به »وراثت« از آن حضرت تلقی کنند، می توانند 
به حقیقت نورانی قرآن باریابند: »و دست آمال عائله بشرّیه از 
ه که به حسب انوار معنوّیه  آن کوتاه است مگر خّلص از اولیاء اللَّ
و حقایق الهّیه با روحانّیت آن ذات مقدس مشترك و به واسطه 
تبعّیت تاّمه فانی در آن حضرت شــدند، که علوم مکاشفه را 
بالوراثــه از آن حضرت تلّقی کنند و حقیقــت قرآن به همان 
نورانّیــت و کمال که در قلب مبارك آن حضرت تجّلی کند به 

قلوب آنها منعکس شود« )همان(.
امام خمینی )قدس ســره( اوج عروج انسان به فهم حقیقت 
قــرآن را فهم همین ظواهــر می داند کــه در اختیار همگان 
اســت؛ لیکن فهم و درک حقیقت قرآن به صورت تام و تمام، 
تنها از آن مخاطبان خاص آن اســت: » قرآن همه چیز دارد، 
احکام شــرعیه ظاهریه دارد، قصه هایی دارد که لبابش را ما 
نمی توانیم بفهمیم، ظواهــرش را می فهمیم. برای همه هم 
هســت، یك چیزی اســت که همه از آن استفاده می کنند؛ 
لکن آن استفاده ای که باید بشود ]نمی شود[. آن استفاده را 
ه  ما َیْعِرُف اْلُقْرآَن َمْن ُخوِطَب ِبِه« خود رسول اللَّ به حسب: »إنَّ

می َبرد.« )تفسیر سوره حمد، ص135(
4. تامــل و تعمق در آراء و اندیشــه های امام خمینی درباره 
فهم حقیقت صحیفه الهی و مراتب و درجات حاکم بر آن، به 
وضوح نمایان گر آن است که شناخت این اندیشمند الهی از 
قرآن، معرفتی فخیم، فراتر از معرفت و شناخت اندیشمندان 
ظاهرنگر است؛ به بیانی روشن می توان قرآن در اندیشه  امام 
به شدت از اندیشه های عرفانی مکتب ابن عربی اشراب شده 
اســت و در این باب با بیشتر اندیشمندان متأثر از این مکتِب 
عرفانی هم عقیده است؛ لیکن آنچه موجب امتیاز امام از سایر 
عارفان این مکتب می شود، تاکید ایشان بر »بیداری جامعه 
اســالمی در پناه آموزه های قرآن« و احیای آن با این صحیفه 
الهی است. ایشان قرائت و تالوت قرآن را الزم می دانند؛ لیکن 
آن را برای جامعه کافی نمی دانند: »قرائت قرآن و حاضر بودن 
قرآن در تمام شــئون زندگی انســان از امور الزم است، لکن 
کافی نیست. قرآن باید در تمام شئون زندگی ما حاضر باشد. 
ُقوا،  ِه َجمیعًا َو ال َتَفرَّ قرآن وقتی می فرماید: َو اْعَتِصُموا ِبَحبِل اللَّ
می فرمایــد: َو ال َتناَزُعوا َفَتفَشــُلوا َو َتْذَهَب ریُحُکم؛ این طور 
احکام مترقی سیاسی که اگر به آن عمل بشود سیادت عالم 
مال شماست. این قرآن را مهجور کردیم همه و اعتنا نکردیم 
به این مسائل. باید قرآن در همه شئون وارد بشود، قرائت قرآن 
باید بشــود. قرآن، ذکر، همه باید در همه جا باشــد. در همه 
شئون انسانی اسالم باید قرآن وارد بشود، لکن بعضش باشد 
و بعض نباشــد، اشکال است« )صحیفه امام، ج16، ص38-
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آیت الله حاج میرزا علی کاتبی مرندی در ســال 1301 شمســی در روســتای بناب از 
توابع شهرستان مرند در خانواده ای بسیار متدین و متقی چشم به جهان گشود. پدر و 
پدربزرگش از روحانیون معروف روستای بناب بودند. پدر حاج میرزا علی کاتبی مرندی 
عالوه بر آنکه روحانی بود به کشــاورزی نیز می پرداخت و تنها راه  گذران زندگی ایشان 

کشاورزی بود. 
تحصیالت

آیت الله حاج میرزا علی کاتبی مرندی تحصیالت مقدماتی و سطح را در مرند در محضر 
اساتید بزرگی از جمله حاج میرزا محمد آقایی و حاج میرزا علی اکبر مرندی به بهترین 
وجه آموخت. حاج میرزا محمد آقایی روحانی معروف مرند عالقه زیادی به وی داشت. 
مرحوم حاج میرزا علی اکبر مرندی از شاگردان مرحوم آیت الله سید علی قاضی معروف 

بود. 
آیت الله حاج میرزا علی کاتبی مرندی برای ادامه تحصیالت و طی مراحل عالی حوزوی، 
به حوزه علمیه تبریز عزیمت کرد و با جّدیت و پشتکار تمام و عالقه وصف ناپذیر، به کسب 
علم پرداخت. وی در مدرسه حسن پادشاه تبریز در محضر علمای بزرگی از جمله مرحوم 
آقای خسروشاهی پدر مرحوم سید هادی خسروشاهی دروس سطح را آموخت. وی در 
مدرسه حسن پادشاه به فراگیری سطح و تدریس مقدمات پرداخت و چند سال بعد برای 
تکمیل تحصیالت حوزوی راهی حوزه علمیه قم شد. حاج میرزا علی کاتبی مرندی در 
خدمت مرحوم آقای حجت کوه کمری و مرحوم آیت الله بروجردی، مرحوم آیت الله سید 

حسین قاضی و عالمه طباطبایی به فراگیری درس خارج پرداخت.
تشرفبهعتباتعالیات

آیت الله حاج میرزا علی کاتبی مرندی با ســختی و مشکالت فراوان در قم به تحصیل 
ادامه می داد و مورد توجه خاّص اساتید قرار گرفت. با این که حوزه  علمیه قم در سطح 
بــاالی علمی و معنوی قرار داشــت، ولی با این همــه آوازه حوزه علمیه نجف هر طلبه 
مشتاق را به خود فرا می خواند و این آرزو با امکانات آن روز مشکل می نمود، اّما از آن جا 
که همه توفیقات از خداست، این توفیق بزرگ نصیب این بزرگوار شد و او به نجف اشرف 

مشّرف شد.
اساتید

آیت الله حاج میرزا علی کاتبی مرندی از شاگردان حضرات آیات عظام امام خمینی، 
خوئی، حکیم و … در نجف اشرف بود.

ویژگیهایاخالقی
از ویژگی های اخالقی وی می توان به پشتکار، سخت کوشی، ساده زیستی و مردم داری 
اشــاره کرد. پارســایی، وارستگی، مقّید بودن به آداب اســالمی و انجام وظیفه، اصول 

نخستین و همیشگی زندگی او را تشکیل می داد. آیت الله حاج میرزا علی کاتبی مرندی 
در سلوک اخالقی، تواضع و فروتنی زبانزد عام و خاص بود و مردم برای حل مشکالت به 

او مراجعه می کردند.
شاگردان

مرحوم آیت الله میرزا علی کاتبی مرندی در مدرسه علمیه خلیلی )نجف( حجره داشت. 
عمده شاگردان وی طلبه های افغانستانی و پاکستانی بودند. از ویژگی های درس ایشان 

پرهیز از تکرار و زیاده گویی بود. کالم را گزیده و پر معنی اداء می کرد.
مراجعتبهایران

وی در سال 1354 به دلیل فشار رژیم بعث عراق از نجف اخراج و به ایران بازگشت.
یاورراستیننهضتامامخمینی

مرحوم آیت الله حاج میرزا علی کاتبی مرندی از پیشروان همراهی و همگامی با نهضت 
امام خمینی بود و همواره از انقالب اسالمی حمایت می کرد. 

مدرسهطالبیهتبریز
آیت الله حــاج میرزا علی کاتبی مرندی بنا به اصرار مرحوم ســید رضا مرندی تولیت 
مدرسه طالبیه تبریز را پذیرفت. وی سال ها در مسجد بازار به اقامه نماز جماعت و ارشاد 
مردم مشــغول بود. مدرسه علمیه طالبیه تبریز با قدمتی بالغ بر 340 سال، خاستگاه 
علمــای بزرگ و بنامی همچــون آیات عظام عالمه طباطبایــی، عالمه امینی و عالمه 

جعفری )رحمة الله علیهم( بوده است. 
آثاروتألیفات

از آن مرحوم مجموعه آثاری دست نوشته در موضوعات مختلف حوزوی به یادگار مانده 
است. البته آیت الله حاج میرزا علی کاتبی مرندی به دلیل اشتغال به تحصیل و تدریس و 
همچنین عارضه ای که در دست راستشان حاصل شده بود چندان فرصت نوشتن پیدا 

نکرد.
فرزندان

از وی شش پسر و یک دختر به یادگار مانده است.
وفات

آیت الله حاج میرزا علی کاتبی مرندی به علت کهولت سن چند سال بود که به عارضه 
قلبی دچار شده بود و سرانجام دچار ایست قلبی شد و در روز یازدهم اردیبهشت سال 

1400 در آستانه شب قدر در شهر مقدس قم دار فانی را وداع گفت.
پیکر این عالم ربانی با حضور تعداد زیادی از مردم روز دوازدهم اردیبهشت 1400 از حرم 
حضرت فاطمه معصومه)س( تشــییع و پس از اقامه نماز در قبرستان شیخان به خاک 

سپرده شد.

میرزایمرند

دبيرپروندهچهرهها:
سيدمهدیحسينیدورود
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درابتــدابهتبيينابعادمختلفشــخصيت
علمی،اخاقیوسيرهعملیآيتاللهميرزاعلی

کاتبیمرندیبپردازيد.
مرحوم آیت الله میرزا علــی کاتبی مرندی از علمای 
بزرگ و پیشگامان ترویج علوم و معارف دینی و از مفاخر 
آذربایجان بود که در محضر اساتید بزرگی تلمذ کرد. 
وی در حوزه های علمیه مرنــد، تبریز، قم و در نهایت 
نجف به تحصیل علوم حوزوی اشتغال ورزید و همزمان 

به تدریس در حوزه مشغول بود.
مرحومآيتاللــهميرزاعلیکاتبیمرندیدر
محضرچهاســاتيدیبهفراگيریعلــومحوزوی

پرداخت؟
وی در قــم از محضــر حضرات علما بهره مند شــد. 
اما عمده خوشــه چینی علمی وی در نجف از محضر 
بزرگان به ویژه آیت الله خویی)ره( بوده است. آیت الله 
کاتبی بعد از بازگشت به ایران چندین سال در قم بود 
و بنا به درخواست مردم مرند از قم به این شهر هجرت 

کرد. 
بارزترينخصوصيــاتوويژگیهایاخاقی

مرحومآيتاللهکاتبیچهبود؟
آیت الله کاتبی دارای شــخصیتی علمــی بود، مورد 
توجه همگان بود و اخالقیات خوبی داشــت. او عالم، 
متقی، عامل، متواضع و مردمی بود و درب منزل اش 
بــه روی مردم باز بود. کماالتی را که باید یک عالم دارا 
باشــد به معنای واقعی دارا و با مــردم در ارتباط بود. 
نسبت به مردم تواضع و فروتنی داشت. در نجف مورد 

توجه بزرگان به ویژه آیت الله خویی بود.
معاصرينویدراستانآذربايجانشرقیچه
کســانیبودندووجهامتيازآنمرحومنسبتبه

ديگرانچهبود؟
آیت الله سبحانی و شخصیت های دیگر همگی معاصر 
با آیت الله کاتبی بودند. وی پیش از تشرف به نجف از 
تبریز به قم رفت و بعدها به نجف مشرف شد. استعداد 
خوبی داشــت و در امر تحصیل پرتالش و زحمتکش 
بــود. رعایت تقوا، تواضــع و مردمی بــودن از صفات 

برجسته و بارز ایشان بود. 
آيتاللهکاتبیبســيارسادهزيستومردمی

بودودرخانهایقديمیزندگیمیکرد.
بلــه آن مرحوم از زمانی که به مرنــد آمد در یک خانه 
قدیمی زندگی می کرد. و عالمی بود که خود را با مردم 
و طبقه پایین جامعه تطبیق می داد. به هیچ وجه اهل 

تشریفات نبود.

ازنقشاثرگذارآيتاللهکاتبیدرشــهرمرند
بگوييد.

علما، فضال و روحانیون آن مرحوم را اسوه مردم داری 
می دانستند. سخت کوشــی، مجاهدت های علمی 
و فرهنگــی و طهــارت نفــس وی در خــور تأســی و 
الگوگیری برای طالب و فضالی جوان حوزه است. در 
شهرستان های استان آذربایجان شرقی از نظر علمی 
مثل حاج میرزا علی کاتبی کسی را سراغ نداریم. قبال 
مرحوم آیت الله ملکوتی در مرند بود. زمانی که آیت الله 
ملکوتی به قم مهاجرت کرد به علما گفتم اعظم علمای 
آذربایجان آیت الله کاتبی است. در فقه و اصول مهارت 

بسیاری داشت و دارای معلومات خوبی بود. 
زمانی که حضرت امام)ره( در نجف زندگی می کردند 
منزل آیت الله کاتبی در نزدیکی منزل حضرت امام قرار 

داشت و همسایه امام بود.
آيــادرمســائلفرهنگیوفرهنــگدينیاز

ايشانمشورتگرفتهمیشد.
وی با مسئولین ارتباط زیادی نداشت. ارتباط او با علما 
و مسئولین فرهنگی در حوزه مسائل فرهنگی، حوزوی 

و علمی بود.
زمانیکههمديگرراماقاتمیکرديددرباره

چهمسائلیصحبتمیکرديد؟
معمــوال زمانی که با وی بودم درباره گذشــته و آینده 
حوزه و علمای نجف صحبت می کردم. دوست داشتم 
نســبت به علما و حوزه نجف اطالعاتی داشته باشم. 
زمانــی که امام جمعه جلفا بودم به خاطر لطفی که به 
من داشــت از من دعوت می کرد و در مناســبت های 
مختلف مذهبی در مسجدشان منبر می رفتم. اخوی 
کوچک تر وی نیز از مدرســین بزرگ بــود. زمانی که 
اخوی وی در قم رحلت کرد در مجلس ترحیم وی منبر 

رفتم. چنین ارتباطاتی داشتیم.
جايگاهمردمیمرحومآيتاللهکاتبیمرندی

راچگونهارزيابیمیکنيد؟
آیت الله کاتبی در میان مردم و به ویژه مؤمنین سنتی 
جایگاه ممتازی داشت. البته بعضی از جوانان شناخت 
کمی نسبت به جایگاه علمی وی داشتند، اما مؤمنین 

و متدینین سنتی از ارادتمندان وی بودند.
رمزموفقيــتآيتاللهکاتبیمرنــدیراچه

میدانيد؟
رمز موفقیت آیت الله مرندی و امثال ایشــان قناعت، 
صرفه جویی و اســتقامت در امر تحصیل است. آقای 
کاتبی در دوران طلبگی زحمات و تالش های بسیاری 

کشــید و مشــقت های زیادی را تحمل کرد. در نجف 
در خانه های استیجاری به تحصیالت خود ادامه داد. 
انسان قانعی بود که به کمترین نعمت های الهی بسنده 

می کرد و از فرصت ها بهترین استفاده را می برد. 
مرحومآيتاللــهکاتبیمرندیبهکداميکاز
اساتيدخودتعلقخاطرعلمیوفرهنگیداشت؟

به آیت الله خویی ارادت زیادی داشت. مدت طوالنی 
در محضر آیت الله خویی تلمذ کرده بود و کمتر در درس 
دیگر اساتید حضور داشت. آیت الله خویی اهل خوی 
بــود و از این جهت ارتباطات خاصی با هم داشــتند. 

ایشان با بیت آقای خویی هم ارتباط داشت. 
ازنقــشآيتاللهکاتبیمرنــدیدرنهضتو

انقاببگوييد.
او حامی و موافق نهضت بود و همواره برای سالمتی 
امام و مقام معظم رهبری دعا می کرد؛ اما نســبت به 

برخی مسائل نقدهایی داشت.
ازديدگاهجنابعالیعملبهروشوسيرهآن
مرحوميعنیهجرتبهشــهرهادرشرايطفعلی

چقدرمنشأاثراست؟
به این مســئله حوزه های علمیه باید اهتمام ویژه 
داشته باشد. بارها به بعضی مسئولین حوزه گفته ام 
که قرار نیســت هر کس به حوزه قــم آمد در حوزه 
بماند. حوزه باید مثل اســتخر باشــد افراد از یک 
طرف وارد و از طرف دیگر خارج شــوند. اگر حوزه 
فقط ورودی داشته باشد و خروجی نداشته باشد، 
گنداب می شــود. در گذشــته علما به شــهرهای 
مختلف هجرت می کردنــد. در حوزه علمیه تبریز 
حدود سی نفر مجتهد حضورداشتند که سه نفر از 
آنها صاحب رساله بودند. اما متأسفانه امروزه اینگونه 
نیســت و معموال تمرکز بر حوزه علمیه قم اســت. 
علمای زیادی در قم حضور دارند اما متأســفانه از 
وجودشــان خیلی خوب استفاده نمی شود. حوزه 
بایــد برنامه ریزی کند و علما را به شهرســتان های 
مختلف بفرســتد تا به عنوان امام جمعه یا مدّرس 
مشغول فعالیت و تدریس شوند؛ یا به مردم احکام 
بیاموزند و مبّلغ شوند. در گذشته سیره علما، سیره 
درستی بود؛ اگر به نجف می رفتند بعد از تحصیل 
به شهر خود برمی گشتند. متأسفانه امروزه اینگونه 
نیســت. مرحوم آیت الله حاج میرزا علی کاتبی به 
این ســیره عمل کرد. وقتی که جمعــی از اهالی 
مرند از ایشان درخواست کردند که ما به وجود شما 

نیازمندیم، به مرند هجرت کردند. 

آيتاللهمحمدتقیپورمحمدیامامجمعهمراغهواستادخارجفقه
واصولحوزهونمايندهمردمآذربايجانشرقیدرمجلسخبرگان
رهبریاســت.ايشانبااشــارهبهنقشاثرگذارآيتاللهميرزاعلی
کاتبیمرندیدررشدوبالندگیفرهنگدينیدرمنطقهازجايگاه

علمیوسيرهعملیاوسخنبهميانآورد.

محمدتقیپورمحمدی:

مرحومکاتبیبهتریناستفادهرا
ازفرصتهامیبرد

پروندهایدربزرگداشتمرحومآیتاهللعلیکاتبیمرندی
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لطفادرابتدابهتبيينابعادمختلفشخصيت
علمی،اخاقیوســيرهعملیمرحــومآيتالله

کاتبیمرندیبپردازيد.
آیت الله کاتبی مرندی از بزرگان حوزه بود و سال ها در 
حوزه قم در محضر آیت الله بروجردی و آیت الله حجت 
تلمذ کرد. شرکت در کالس درس مرحوم امام خمینی 
به مدت ده سال از توفیقات الهی بوده است که نصیب 
آیت الله کاتبی مرندی شد. همچنین حدود پانزده سال 

در کالس درس آیت الله خویی شرکت داشت. 
مرحومآيتاللهميرزاعلیکاتبیمرندیچه

دروسیراتدريسمیکرد؟
وی سطح عالی مکاسب و کفایه را تدریس می کرد و 
جزو اعضای استفتاءات دفتر آیت الله خویی بود. بعد 
از آنکه ازعراق اخراج شــد به قم آمد و به دعوت مردم 
و علمای مرند به این شهر مهاجرت، و در مسجد بازار 
اقامه نماز کرد و تولیت حوزه مرند را تا سال 77 برعهده 

داشت.  
مهمترينخصوصياتوويژگیهایاخاقی

آنمرحومچهبود؟
وی از ســجایای اخالقی بی شماری برخوردار بود که 
ذکر همه آنها، مقدور نیست. از خصوصیات برجسته 
وی ساده زیستی و عدم توجه به مسائل مادی و زخارف 
دنیــوی بــود. وی در خانه قدیمی زندگــی می کرد و 
تا زمانی که ســالم بود با پای پیاده از خانه به مســجد 
می رفت. مردم داری و ارتباط مســتمر بــا مردم دیگر 
ویژگی  او بود. در ورودی منزل خود دفتری داشــت که 
درب آن بــه روی همگان باز بود. مراجعات بســیاری 
داشــت و همواره با مردم در مسجد و منزل در ارتباط 
بود. متأسفانه امروزه ارتباط علما و روحانیون با مردم 
کمتر شده اســت. حکومت باعث شده که ارتباطات 
روحانیون با مردم کم شــود. مثال من بــه عنوان امام 
جمعه فکر می کنم مردم نباید با من تماس بگیرند. این 
تفکر نادرستی است و قطعا نتیجه آن ایجاد فاصله بین 
روحانیون و مردم خواهد بود. علمای قدیم به صورت 
مستقیم با مردم در ارتباط بودند. مرحوم میرزا محمد 
نجفی از علمــای بزرگ مرند بود، برای پاســخگویی 
به ســواالت شــرعی مــردم روزها جلو درب مســجد 

می نشست. علمای گذشته چنین سیره ای داشتند.
آنمرحومازچهکسانیاجازهاجتهادداشت؟
ما مقام علمــی و فکری بــزرگان را از عنایت  مراجع 

و بزرگان معاصر می دانیم. آیت اللــه کاتبی از بزرگان 
معاصــر همچون امــام خمینی، آقای خویــی و آقای 
میالنی اجازات شرعی داشت. کسانی که درس آقای 
خویــی را درک کرده انــد می دانند شــرکت در درس 
ایشــان چه افتخار بزرگی بوده است. آقای خویی در 
اجازه نامه آقای کاتبی نوشــته است که وی نزد من به 
مقام ســامیه ای رسیده اســت. به معنای واقعی فقیه 
بود. من از آیت الله ســبحانی قبل از مرجعیت ایشان 
دعوت کردم به مرند تشریف بیاورد. آیت الله سبحانی 
گفت به دیدار آیت الله میرزا علی کاتبی مرندی برویم 
و ایشــان را ببینیم. آیت الله سبحانی توجه ویژه ای به 
آن مرحوم داشت. مرند بعد از تبریز بیشترین روحانی 
ســاکن را دارد. به جــرأت می توانم بگویــم که از نظر 
فقهــی و علمی باالتر از وی در بین علمای مرند وجود 
نداشــت. من فقیه تــر و عالم تر از آیت اللــه میرزا علی 
کاتبی نمی شناسم. انسانی متواضع و خودمانی بود. 
از آنجا که توفیق شرکت در کالس درس امام در نجف 
را به مدت ده سال داشت همواره خاطرات بسیاری از 

امام برای ما تعریف می کرد.
جايــگاهمردمیآنمرحومراچگونهتوصيف

میکنيد؟
آیت الله کاتبی علی رغم داشتن مقامات علمی هرگز 
حجابــی بین خــود و مردم قائل نمی شــد. به معنای 
واقعی کلمه، مردمی بودند. با توجه به تفاوت ســنی 
که بین ما وجود داشــت نسبت به من احساس پدرانه 
داشــت و همواره بسان پدری دلســوز و مشفق من را 

نصیحت می کرد.
آيتاللــهميرزاعلیکاتبیدرمســئلهخلق

مسلمانچهنقشیايفاکرد؟
افراطیــون در آذربایجان در مســئله خلق مســلمان 
مشــکالت زیادی ایجاد کردند. زمانی که من در سال 
77 به مرند آمدم، در مرند مشــکالت بســیاری وجود 
داشت. در اولین فرصت به دیدار آیت الله کاتبی رفتم 
و به وی گفتم که من از مقام علمی شما باخبر هستم 
و بنا بر توصیه امام و آقا اولین وظیفه ما تکریم و تعظیم 
علماســت. به وی گفتم لطفا اجازه ندهید در اطراف 
شــما بعضی ها نسبت به نظام ســنگر بگیرند؛ هدف 
ـ بدون تردید تحقق  ـ اگر چه اشکاالتی دارد  این نظام 
مکتب علوی اســت. مــن نزدیک ده بار بــه خانه وی 
مراجعه کردم؛ به من لطف بســیار داشت و همواره به 

دفتر و منزل من می آمد. اخالق حســنه و تواضع وی 
زبانزد بود. 

ازهمراهــیآيتاللهکاتبیمرندیبــاامامو
نهضتبگوييد.

آن مرحوم شخصیت انقالبی و به معنای واقعی عاشق 
امام و انقالب بود. البته بیشترین محوریت در فعالیت 
های انقالبی در مرند را آیت الله میرزا علی اکبر مرندی 
شــاگرد آیت الله قاضی دارا بود. میرزا علی اکبر آقا در 
مرند نفوذ زیادی داشت و علی رغم آنکه چندین سال 
از رحلت وی می گذرد هنوز نفوذ معنوی او احســاس 
می شود. آیت الله کاتبی مرندی در امتداد میرزا علی 
اکبر مرندی به حرکت های انقالبی خود ادامه می داد. 
سیره بزرگان هرگز تفرقه افکنی نبوده است. آن مرحوم 
را می توان یک عالم شــیعی موفق شــمرد که توفیق 
شاگردی امام در نجف نصیب اش شده بود. من هیچ 
وقت حرف یا حرکتی خالف نظام از وی نه شــنیدم و 

نه دیدم. 
مرحــومآيتاللهميــرزاعلیکاتبــیمرندی

نسبتبهآيندهحوزهچهدغدغهایداشت؟
تقویت حوزه از جمله دغدغه های همیشگی آیت الله 
کاتبی مرندی بود؛ همیشه از کم شدن کیفیت حوزه 

گله داشتند و  نسبت به این قضیه خیلی نگران بود. 
به نظر من معرفــی علما به دور از مســائل زودگذر 
سیاسی کار بسیار شایسته ای است که مجله حریم 
امام به آن همت گماشــته اســت. متأسفانه مسائل 
و جناح بندی های سیاســی در حوزه تأثیر گذاشته 
اســت. به اعتقاد من اگر مجله حریم امام به چیزی 
متهم شــود، واقعیت نــدارد. من از ســال 51 طلبه 
هســتم و جریانات مختلفی را شــاهد بوده ام. بدون 
تردید حذف دیگران از صحنه کار ناشایستی است که 
برخی متأسفانه آن را انجام می دهند. من به عنوان 
امام جمعه تا زمانی که آیت الله کاتبی زنده بود اجازه 

تعرض به وی را ندادم. 
اگــرنکتهایمانــده،بهعنوانحســنختام

بفرماييد.
ایشــان برای تدریــس و ترویج معــارف دینی و علوم 
اسالمی عطش شدید داشت. اگر دو نفر به منزلشان 
می رفــت برای آنهــا تدریس می کــرد. ایــن کار، کار 
ارزشمندی است. در مسجد قبل از نماز با مردم ارتباط 

داشت و با مردم مأنوس بودند. 

علینعمتزاده:

بهمعنایواقعیمردمیوعاشقاماموانقالببود

پروندهایدربزرگداشتمرحومآیتاهللعلیکاتبیمرندی

حجتاالســاموالمســلمينعلینعمتزادهامامجمعهمرندو
استادحوزهودانشگاهاست.ايشانسامتنفس،اخاقانسانیو
اسامی،روحيهمردمیوپايبندیآيتاللهکاتبیمرندیرابهآداب
مردمداریومحورانسوالفتووحدتجامعهبودنايشانرامورد

توجهوبحثوبررسیقرارداد.



۲۳۲۳

هفته نامه حریم امام | سالدهم | شماره 495 | شنبه 10 اردیبهشت 1401

لطفاخودرامعرفیکنيد.
من محمد کاتبی فرزند ارشد مرحوم حضرت آیت الله 

کاتبی مرندی هستم.
لطفادرابتدااشــارهمختصریبهزندگیپدر

داشتهباشيد.
مرحــوم حضرت آیت الله کاتبی مرندی در روســتای 
بنــاب از توابع شهرســتان مرند متولد شــد. از همان 
کودکی به تحصیل علوم دینی عالقه داشت لذا علوم 
مقدماتی حوزه را نزد اســاتید مرنــد خواند. وی برای 
ادامــه تحصیــالت از مرند به تبریز مهاجــرت کرد. از 
اســاتید ابوی در مدرسه حســن پادشاه آیت الله سید 
مرتضی خسروشاهی پدر سیدهادی خسروشاهی بود. 
معروف است که آیت الله سید مرتضی خسروشاهی به 
هر کســی درس نمی داد. پدر به دوستانش می گوید 
من می خواهم نزد ایشــان بروم و در محضرشان تلمذ 
کنم. آیت الله ســید مرتضی خسروشاهی به شوخی 
با لهجــه ترکی به ابوی گفته بود که من به هر کســی 
درس نمی دهم! ابوی از حرف ایشــان بسیار ناراحت 
می شود و می گوید چرا کسانی که درسی را بلد هستند 
به دیگران یاد نمی دهند؟! آقای خسروشاهی از لحن 
ابوی خوشــش می آید و قبول می کند به ایشان درس 
دهد البته با این شرط که ابوی به فرزندش سید هادی 

مقدمات را آموزش دهد.
همچنین ابوی برای ادامه تحصیالت حوزوی راهی قم 
شده و در آنجا مشغول یادگیری درس خارج می شود. 
عطش تحصیالت حوزوی ابوی آن قدر شــدید بود که 
زن و فرزندان را در بناب گذاشته و به تنهایی عازم نجف 
می شود. ابوی در نجف در کالس درس مرحوم آیت الله 
خویی و مرحوم آیت الله حکیم حاضر شد. پس از آنکه 
مرحــوم امام خمینی به نجف آمدنــد در کالس درس 
ایشان نیز حضور یافت. ایشان در کنار فراگیری درس 
خــارج، تدریس می کرد. وی تعریــف می کرد که من 
روزی در هشــت تا ده کالس درس حاضر می شــدم و 

تدریس نیز داشتم.
مرحــومآيتاللهميرزاعلیکاتبیمرندیدر

چهسالیبهايرانبازگشت؟
در ســال 1354 رژیــم بعث عــراق، تعداد زیــادی از 
ایرانیــان و به خصوص حوزویان و از جملــه ابوی را از 

عراق اخراج کرد. 
ازبازگشتابویبهمرندبگوييد.

مرحوم آقای ســید رضا مرندی از روحانیون خوشنام 
مرند از ابوی درخواست می کند تولیت مدرسه علمیه 
طالبیه را بپذیــرد. ابوی بنا به اصرار آقای ســید رضا 
مرندی به آن شــهر مهاجرت و ضمن پذیرفتن تولیت 
مدرسه طالبیه در مســجد بازار به اقامه نماز جماعت 
می پــردازد. بــا اصرار زیاد ســید رضا مرنــدی، ابوی 
تولیت مدرســه طالبیه را پذیرفته و در مسجد بازار که 
قدیمی ترین و معروفترین مسجد بازار است اقامه نماز 

می کند.
سادهزيستیابویزبانزدهمگانبود.

بلــه، ابــوی زندگــی ســاده ای داشــت و بــه خاطر 
ساده زیستی مورد احترام اهالی مرند بود. 

مرحومآيتاللهکاتبیدرسالهایپايانیعمر
فعاليتهایخودراادامهدادند؟

بله، ابوی به فعالیت های خود در سال های پایانی عمر 
ادامه داد. اما تقریبا دو سه سال پیش به دلیل سکته، 

خانه نشین بود.
اگرخاطرهجالبیازابویداريدبفرماييد.

اخوی کوچک از ابوی درخواست کرد تا در میهمانی 
که به مناســبت خرید خانه در قم تــدارک دیده بود، 
شــرکت کند. ابوی قبول نکرد. ابوی شــبی از خواب 
بیدار شد و استخاره کرد. استخاره خوب بود. ابوی به 
والده گفت که به حاج حسین زنگ بزن و بگو بیاید مرا 
به قم ببرد. حاج حســین اخوی کوچک، پدر را به قم 
برد. افراد زیادی از جمله آقای شهرستانی به دیدار وی 
آمدند. البته ما به خاطر شــرایط کرونا سعی کردیم به 

کسی نگوییم که وی در قم حضور دارد. 
ويژگیهایاخاقیمنحصربهفردابویچه

بود؟
ســاده زیســتی، تواضع و مــردم داری از ویژگی های 
منحصر به فرد ابوی بــود. وی برای همه از کوچک تا 

بزرگ احترام بسیاری قائل بود. 
مرحــومآيتاللهکاتبــیمرندیچندســال

شاگردامامبود؟
از زمانی که امام به نجــف می روند؛ ابوی در کالس 
درس ایشان شــرکت می کرد. زمانی که ابوی قصد 
رفتن به نجف را داشــته به نزد مرحوم سید حسین 
قاضی از رفقای صمیمی امام می رود. ایشان انسانی 
ُرک و سرحال بود. زمانی که ابوی برای خداحافظی 
به خدمتشان می رود، می گوید وقتی به نجف رفتی 

پیش آقای خمینی برو و بگو آیا یادتان هســت که با 
فالنی و فالنی مسافرت رفتید؟ فکر کنم منظورشان 
از فالنــی آیت الله احمد آقای زنجانــی پدر آیت الله 
شبیری بود. آقای قاضی گفته بود من نزد امام رفتم 
و به ایشان گفتم آقا به من امان نامه بده. امام خمینی 
می گویند امان نامه برای چه؟ آقای قاضی گفت که 
آقا؛ قرار اســت که شما رئیس شــوی! امام سرشان 
را بلند می کنند و می گویند، به شــرطی که خودم را 
فراموش نکنم. پدر به نجف می رود . ما مستأجر بودیم 
و مرتب منزل عوض می کردیم. آخرین خانه نزدیک 
خانه امام بود. یادم اســت پشــت سر امام در مسجد 
شیخ انصاری نماز می خواندیم. پدر نزد امام می رود و 
می گوید سید حسین قاضی به شما سالم رساند و به 
من گفت فالن پیغام را به شما برسانم. امام از شنیدن 
پیغام خندیده بودند و گفته بودند بله یادم هست. این 
خاطره ای بود که مرحوم ابوی از امام برای ما تعریف 

می کرد. 
پدر خاطره جالب دیگری از استاد خود آیت الله سید 
مرتضی خسروشاهی نقل می کرد. وی می گفت که یک 
روز در کالس درس، آقای خسروشاهی  از من سؤالی 
پرسید و من پاسخ دادم. آقای خسروشاهی گفت پاسخ 
شما اشتباه اســت. من گفتم خیر، پاسخ من درست 
است. هم درسی ها به آقای خسروشاهی گفتند آقای 
کاتبی راست می گوید. آیت الله خسروشاهی خنده ای 

می کند و می گوید می خواهم او را امتحان کنم. 
آياازابویتأليفاتیبهجایماندهاست؟

متأسفانه، ابوی به دلیل اشتغال به تحصیل و تدریس 
فرصت نوشــتن پیدا نکرد و از مدت ها پیش در دست 
راست وی رعشه شــدیدی حاصل شده بود که اصال 
نمی توانســت چیزی بنویســند و معموال نامه ها را با 
زحمت بسیار می نوشت. البته دست نوشته هایی از او 

برجای مانده است.
مرحومآيتاللهحاجميرزاعلیکاتبیمرندی

چندفرزنددارد؟
وی شــش پســر و یک دختر دارد. من معلم هستم. 
اخوی دیگرم دانشجوی مهندسی دانشگاه شریف بود 
که درس را رها کرد و طلبه شد. حاج صادق شغل آزاد 
دارد. دکتر حسین اخوی دیگر من است. دکتر رضا در 
مرند پزشک است. مهندس محسن برادر دیگرم است. 

همچنین همشیره در تبریز زندگی می کند.

محمدکاتبی:

سادهزیستی،تواضعومردمداریازویژگیهایایشانبود

پروندهایدربزرگداشتمرحومآیتاهللعلیکاتبیمرندی

آقایمحمدکاتبیفرزندارشــدمرحــومآيتاللهميرزاعلیکاتبی
مرندیدرگفتگویحاضر،ازخصوصياتارزندهپدرواهتمامجدی
ايشاننسبتبهفراگيریعلومدينیوتحملسختیهاوگذرانفراز

وفرودهایزندگیايشانسخنگفت.



هوشواستعداِدتخممرغی

تا پام را گذاشتم توی سوئیِت خوابگاه، فهمیدم دعواست. کمی 
دو به شــک شدم که بروم تو یا از همان راهی که آمده ام برگردم، 
اما دلم را زدم به دریا و در زدم. یک بار و دو بار و سه بار؛ ولی انگار 
هیچ کس نمی  شــنید. یا الّلهی گفتم و دســتگیره را فشار دادم 
پایین. یک چیزی کف پام را نیش زد و بعد، صدای خرد شدنش 
آمد. ُترد بود و توی یک آن ریِز ریز شد و بعد، جورابم خیس شد. 
از دم در تا وسط اتاق، آشغال ریخته شده بود روی فرش، و چیزی 

که رفته بود زیر پام، پوست تخم مرغ بود.
بیشتر از این که منتظر چنین صحنه ای باشم، منتظر بودم که 
بچه ها ریخته باشند وسط اتاق و دست چندتاشان یقه آن یکی را 
سفت چسبیده باشد و بقیه هم در حال میانجی گری باشند. دو 
تا از بچه ها، دست به کمر، ایستاده بودند کناِر یکی از تخت ها و 
داشتند برای آن که توی تخت دراز کشیده بود و آدامس می جوید، 
شــاخ و شانه می کشیدند و یکی هم داشت آشــغال ها را از روی 

زمین جمع می کرد، و بقیه هم توی کادِر چشم هام نبودند.
صدام را به عمد بردم باال و گفتم »چه خبرتان است؟ این جوری 
هی راه به راه پیام می دهید که بیا دلمان برات تنگ شــده؟! دو 

ساعت است پشت درم چلغوزها!« و رفتم تو. 
داد و بیدادهــا خوابید. و ســالم و احوالپرســی های معمول و 
مرسوممان، که با مســخره بازی و تیکه پرانی صورت می گرفت 
انجام شــد. از این که تردید ها را کنار گذاشــته بودم و رفته بودم 
توی اتاق، خوشــحال بــودم. با خودم گفتــم حداقلش این بود 
که قلدربازِی آن دو نفر خوابید و دعوا شــدت نگرفت، اما تِه دلم 
دوســت داشتم سِر بحث باز شــود، و قبل از این که بروم، پرونده  

دعوایی که باز شده بود بسته شود.
بخت یار بود و یکی شــان گفت »پات نرفت روی آشغال ها؟« از 
خدا خواســته، کف پای راستم را گرفتم باال و گفتم »نرفت روی 
آشغال ها؟! این قدر لزج و چسبنده شده که دلم می خواهد سِر 
تک تکتان را بَکنم.« و بعد، شروع کردم به بیرون آوردِن پوسته های 
ریِز تخم مرغ از الی تار و پوِد جورابم، و وســط هاش، هی ریز ریز 

برای تک تکشان چشم و ابرو آمدم.
اتاق، شش تخته بود و هر شش نفر هم توی اتاق بودند، و باألخره 
یکی شان طلسم را شکست و ماجرای آشغال های پهن شده روی 
فرش را کشید وسط. فهمیدم دعوا سِر مشارکت نکردِن بعضی 
از اعضای اتاق، توی وظایف مشــترک است، و بحث، دقیقًا در 
مورد این است که چرا فقط چند نفر خودشان را موظف می دانند 
که آشــغال ها را از توی اتاق ببرند بیرون و بقیــه دارند از زیر کار 
درمی رونــد. برای این که ماجرا را مدیریت کنم پرســیدم »برای 
این کار، از قبل برنامه ای ریخته اید؟« همانی که داشت آشغال ها را 
جمع می کرد گفت »هر هفته یک نفر« و بعد، اشاره کرد به کاغِذ 
جدول کشی شده ای که چسبانده شده بود به دیواِر کنار یخچال. 
پاشدم نگاهش کردم. ظرف شستن، جارو کشیدن، نان خریدن، 
غذا درست کردن برای روزهای تعطیلِی سلف، دستمال کشیدن 
و خالی کردن ســطل آشغال، شش برنامه مشترکی بود که این 
شش نفر با هم داشتند و هر هفته، مسئولیت یکی از این کارها 
به عهده یکی بود. هنوز مشغول وارسِی برگه و شمردِن تیک های 
روبه روی هر ســطر بودم، که یکی از آن هایی که صداش را برده 
بود باال و داشت شاخ و شانه می کشید گفت »از هر شش هفته، 

پنج هفته اش را من می برم، یک هفته ش را این!« و اشاره کرد به 
آن یکی شاخ و شانه بکش!

و همین چند جمله کافی بود که صدای بقیه هم بلند شــود و 
ظرف یک ثانیــه، داد و بیداد، کل اتاق را پر کند. یکی می گفت 
»به ناموسم قسم که اگر من سِر جمع، چهار هفته از شش هفته 
را آشغال دم در نبرده باشم، انگار هیچ کاری نکرده ام«. آن یکی 
می گفت »همه تان دارید حرف مفت می زنید، چون نصف کارها 
روی دوِش مــن اســت«. و آن یکی که موقــع ورودم، روی تخت 
دراز کشیده بود و داشت آدامس می جوید گفت »من هم، چون 
هر هفته وظیفه ام را انجــام داده ام، اما به اعتقاِد حضراِت اعّزه، 
هیچ کاری نکرده ام و یک مفت خوِر حیِف نان بیشــتر نیستم، از 
خجالِت همه درآمدم!« و با اشاره چشم، رد آشغال ها را از سر اتاق 

تا ته اتاق نشانه گرفت.
بدون این که یک کلمه حــرف بزنم، رفتم روبه روش و کف پام را 
گرفتم جلــوی دماغش و گفتم »بو بکش! تا می توانی بو بکش! 
گناه من این وســط چه بود مرد حســابی؟!« و فاز مسخره بازی 
راه انداختم. همین که سنگینِی جِو دعوا شکسته شد، گوشی ام 
را از تــوی جیبم بیرون آوردم و ماشــین حســابش را باز کردم و 
شروع کردم به حساب کردن. گفتم »مجموع دفعاتی که شماها 
آشــغال ها را بیرون می برید، باید صد درصد می شد، اما با توجه 
بــه اعداد و ارقامی که هر یک از شــماها ارائــه دادید، ما به رقم 
شگفت انگیِز دویست و سی و سه درصد رسیده ایم! و این یعنی 
شــما بی نظیرید و مشــکل از من است که آشــغال ها توی اتاق 
می گندند!« مسخره بازی اوج گرفت و حاال دقیقًا وقِت گل زدِن 
من بود. شروع کردم به خاطره گفتن و داستاِن پسرم، محمدامین 
را تعریف کردم. گفتم که همیشــه وقتــی نمره خوب می گیرد، 
سینه اش را می دهد جلو و از هوش و استعداِد خودش می گوید. 
نمــره اش را مدیوِن تالش خودش می دانــد و از این که درس را 
خوب فهمیده و بهترین نمره کالس را آورده به خودش می بالد! 
اما امان از وقت هایی که نمره بدی می گیرد! آن وقت ها خودش را 
کنار می کشد و تقصیِر نمره بدش را گردِن عالم و آدم می اندازد. 
و حرفــم که به این جا کشــید، یکی از بچه ها خــودش را قاطی 
توضیحاتم کرد و گفت »البد آن موقع می گوید مشکل از امتحان 
بود، معلم بد درس داده بــود، روز امتحان روِز خوبی نبود و ابر و 
باد و مه و خورشید و فلک، دست به دست هم داده  بودند که من 
نتوانم نمره خوبی بگیرم!« بشکنی زدم و گفتم »ایول. دقیقًا.« 
و هنوز حرف هام تمام نشده بود که یکی شان گفت »ربِط مثالی 
که زدی را نفهمیدم.« و آن وقت بود که احساس کردم، حرف هام 
شنیده شده و موقع اش رســیده که اصل حرفم را بزنم. از جام 
پاشــدم و رفتم سمت آشــغال ها. گفتم »ربطش این جاست که 
آدم ها، همیشه نقِش خودشان را بیشتر از چیزی که واقعًا هست 
تخمین می زنند.« و نایلون آشغال ها را برداشتم و رفتم سِر اتاق، و 
شروع کردم به جمع کردِن پوست موز و خیار و کاغِذ مچاله شده. 
یکی دو نفرشان از جاشان پا شدند و با فحش های ِملو، محترمانه 
درخواســت کردند که نایلون را بگذارم زمین و نگذارم کار به زد 
و خورد برســد. من هم بعــد از کمی مقاومت، نایلــون را زمین 
گذاشتم و گفتم »آدم ها عادت دارند برای خودشان در نوشابه باز 
کنند. بیشتر آدم ها، ناخودآگاه همه خوبی ها را به اسم خودشان 
سند می زنند و بدی ها را پای بقیه می نویسند.« و قبل از این که 
حرف هام کش پیدا کنند و از حوصله خارج شوند، جوراب هام را 
از پام درآوردم و گفتم »هر کس کثیفشان کرده، بردارد و بشورد!«
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خطایخدمــتبهخودرابهطــورخاصهو
مختصرتعريفکنيد.

یک تحریف شناختی است که در آن، فرد برای ارج و 
قرب گذاشتن به خودش، مسئولیت هیچ شکست یا 
اشتباهی را به گردن نمی گیرد و علت هر خطایی را، 

دیگران و عوامل بیرونی می بیند.
چرافرِدمبتا،باوجــوِداطاعازخطابودن

اينرويه،همچنانبهآنپايبندمیماند؟
فرِد مبتال، تمایل دارد به هر صورتی که شــده، ذهن 
خودش را از تهدید و آســیب حفظ کند. در نتیجه، با 
نسبت دادن موفقیت ها به خودش و انکار اشتباهاتی 
که مرتکب شــده، این حالت را، به دروغ هم که شده 

برای خودش ایجاد می کند.
آيامشخصهونشانهایوجودداردکهبهکمک
آنبتوانيموجودخطایخدمتبهخودرادرخود

وياديگریشناسايیکنيم؟
فــرد مبتــال، هیــچ انتقادی را نســبت بــه خودش 
نمی پذیرد، و به هر ترتیبی که بتواند، اعتبار انتقاداتی 
که می شــنود را زیر سؤال می برد و ردشان می کند. او 
هر زمــان که می خواهد از خــودش صحبت کند، به 
توانمندی ها و دســتاوردهایی که داشته است اشاره 
می کند و چشمانش را بر روی خطاها و شکست هایی 
که تجربه کرده اســت می بنــدد، گویی که هیچ وقت 

مرتکب اشتباه نشده است.
آياافــرادمبتابــهخطایخدمتبــهخود،
پيشزمينهایدارندکهآنهارامستعدابتابهاين

خطاکند؟
یکی از پیش زمینه های مؤثر بر شکل گیری این خطا، 
وجود کانون هدایت درونی در فرد است. به این معنا که 
اگر فردی، خودش را مسئول وقایع زندگی و نتایجی 
که به دست می آورد بداند، آن گاه با احتمال بیشتری 
به خطای خدمت به خود مبتال می شود؛ اما در عوض، 
کسی که بخت و اقبال و عوامل و پیشامدهای غیر قابل 
کنترل را مسئول وقایع زندگی و نتایجی که به دست 
می آورد می داند، با احتمال کمتری به این خطا مبتال 
می شود، زیرا او، همه چیز، از جمله موفقیت و شکست 

را به عوامل بیرونی نسبت می دهد.
نقشجامعهدرابتایافرادبهخطایخدمت

بهخود،تاچهاندازهپررنگاست؟

بســته به این که فرهنــِگ غالب در جامعــه، فردگرا 
باشد یا جمع گرا، میزان ابتال به این خطای شناختی 
نیز در میان افراد جامعه متفــاوت خواهد بود. بر این 
اساس، اگر فرهنگ جامعه، فردگرا باشد، آن گاه فرد 
به عنوان مسئول نهایِی شکست ها یا پیروزی ها قلمداد 
می شــود، اما اگر فرهنگ غالــب در جامعه جمع گرا 
باشــد، آن گاه فرد، شکســت یا موفقیت خــودش را 
وابسته به اجتماع می داند و رفتار خودش را در ارتباط 
با کل جامعه می ســنجد؛ در نتیجه، در جامعه ای که 
فرهنــگ آن فردگراتر محســوب می شــود، احتماِل 
درونی شــدن عامل کنترل در فرد بیشــتر اســت و با 
احتمال بیشتری، فرد به خطای شناختِی خدمت به 

خود گرفتار می شود.
آيامیتوانيمسنوسالفردرانيز،درابتای

اوبهاينخطایشناختیمؤثربدانيم؟
با توجه به این که در ســنین کم، فرد بسیار بی تجربه 
اســت و قادر نیســت آن چنان که باید و شــاید، علل 
وقــوع وقایع و اتفاقات را درک کنــد، در نتیجه، افراد 
کم سن تر، بسیار مستعد ابتال به خطای خدمت به خود 
هستند، اما در شرایطی که سن و سال فرد باال می رود، 
و فرد، رویدادها و اتفاقات بیشتری را از نزدیک می بیند 
و تجربه می کند، آن گاه با نمونه های عینی بیشتری نیز 
در ارتبــاط خواهد بود و در نتیجه، بهتر می تواند علل 
وقوع اتفاقات را تجزیــه و تحلیل کند. در این حالت، 
فرد با واقع نگرِی بیشتری، سهم و مسئولیت خودش 
را از وقایع می پذیرد و از خطای خدمت به خود فاصله 

می گیرد.
بــرایملموسترشــدنخطــایخدمتبه
خود،چهمثالهايیبهذهنتانمیرسدکهعنوان

کنيد؟
به عنوان مثال، دانش آموزی که در امتحان نمره خوبی 
می گیــرد، موفقیت خودش را به هوش و اســتعداد و 
تالش و پشتکار خودش نسبت می دهد، اما وقتی به 
خوبی از پِس امتحان برنیاید، آن گاه عوامل بسیاری را 
در بروز این اتفاق سهیم می داند و خودش را به کلی از 
زیر بار مسئولیت کنار می کشد، و تدریِس بِد معلم و بد 

بودِن سؤاالِت امتحانی را بهانه می کند.
یــا به عنــوان مثال، مربــی ای که در مســابقه برنده 
می شود، عامل موفقیتش را تاکتیک های خوب و کار 

موفِق تیمی عنوان می کند، اما اگر ببازد، از داور گرفته 
تا زمیِن بازی، همه را مقصر می داند و حتی از خشونِت 
بازکنان تیم رقیب نیز، به عنوان یک عامل اساســی 

برای باخِت تیم خودش یاد می کند.
یا به عنوان یک مثال دیگــر، فردی که در یک ردیف 
شغلی استخدام شده است، برای موفقیت خودش، 
دالیــِل مشــخصی از جملــه اســتعداد شــخصی و 
شایستگی و توانمندی اش  را عنوان می کند، اما اگر در 
مصاحبه مردود شود، ماجرا را این طور توجیه می کند 

که البد مصاحبه کننده از او خوشش نیامده است!
و بــه همین ترتیب، وقتــی یک فرد در بــازار بورس 
به ســود برســد، هوش و درایت خودش را عامل این 
موفقیت می داند، اما اگر زیان کند، ایراد را متوجه بازار 

یا مشاور اقتصادی می داند.
ابتابهخطایخدمتبهخود،چهپيامدهايا

عوارضیرابرایفردبهدنبالدارد؟
در ســاده ترین حالت، ابتال به این خطای شناختی 
باعث می شــود که فرد، فرصت رشد و آموختن را از 
خودش دریغ کند. فرد مبتــال، به جای این که مدام 
درصدد آگاهی از نقاط ضعف خودش باشد تا بتواند 
با فهم و ممارست، آن ها را اصالح و ترمیم کند، تالش 
می کند که خودش را نسبت به آن ها ناآگاه نگه دارد 
و انکارشــان کند. فرد مبتال، با این رویه، خودش را 
به صورت یک فرد انتقادناپذیر درمی آورد که توانایی 
شــنیدن هیچ نقد و اشــکالی را نــدارد و در نتیجه، 
نمی تواند تحلیل درستی از وقایع و رویدادها داشته 
باشــد. این خطای شــناختی، اگر بــه موقع درمان 
نشــود، می تواند زمینه را برای ابتالی فرد به پدیده 
اعتماد به نفس کاذب هموار کند و به تدریج، او را در 
مسیر اختالل خودشیفتگی قرار بدهد. فرد مبتال، 
در معمولی ترین حالت، قادر به دریافت و برداشــِت 
درست از مســائِل مورد ابتالیش نیست. نمی تواند 
حقایق را به درســتی درک کند و میل شــدیدی به 
تقســیم کردن رویدادها به دو دسته خوب و بد دارد. 
او بــا ندیــدِن اشــتباهات فــردی و درس نگرفتن از 
آن ها، طبیعتًا درصدد آسیب شناسی مشکالتش هم 
نخواهــد بود و در جهت رفع آن ها نیز تالش نخواهد 
کرد، و به این ترتیب، بارها و بارها مشکالتش را تکرار 

خواهد کرد. 

مجتبیکرمی:

علتهرخطاییرا،دیگرانوعواملبیرونیمیبیند

درگفتوگــویپيــشرو،مجتبــیکرمی،پژوهشــگروکارشناسارشــد
روانشناســیمثبتگرا،بابيانسادهومختصرخطایخدمتبهخود،به
بياندقيقاينموضوع،تشريحنکاتمبهمآن،توضيحعوارضوپيامدها،و

همچنينارائهچندمثالملموسبرایدرکاينخطاپرداختهاست.
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همهچیزدرخدمتمن

۲6

اشارهاجمالیبه
خطایخدمتبهخود

خطــای خدمت به خود، یک خطای شــناختی و 
اشتباه ادراکی است که در آن، فرد در جست و جوی 
علت رویدادهای مهم زندگــی خود، موفقیت ها و 
ُبردها را به خودش نســبت می دهد و شکســت ها 
و ناتوانی ها را به عوامل بیرون از خودش منتســب 
می کنــد. کیفیت تبیین فــرد از مواجهــه ای که با 
پیامدهای مهــم یا غیر منتظره دارد، تعیین کننده 
منطقــی یــا غیــر منطقــی بــودن باورهایــش، و 

مشخص کننده سطح مسئولیت پذیری اوست.

ریشههایپیدایش
خطایخدمتبهخود

۱.آگاهــیازعملکردديگران: اگر فرد در انجام 
یک عمل خاص، با دیگران مشــترک باشد، پیامد 
عملکرد خــودش را در مقایســه با عملکــرد آنان 
می سنجد و در نتیجه، با احتمال بیشتری، موقعیت 

را به نفع خودش تحلیل و تفسیر می کند.
۲.توجهبهتاريخچهشخصی: گاهی فرد با استناد 
به عملکرد های پیشــین خود، پیامدهای عملکرد 
کنونی خودش را توجیه می کند؛ به این ترتیب که 
اگر پیامدهای اتفاق کنونی، مشابه اتفاقات گذشته 
باشد، برای آن به دنبال علل باثبات می گردد، و اگر 
پیامدهای اتفاق کنونی، با حوادث گذشته فرق کند، 

برای توجیه آن، به علل بی ثبات چنگ می اندازد.
۳.شايستهدانستنخود: اگر فرد خودش را در 
یک موضوع خاص شایسته بداند، آن گاه، پیامدهای 
ناشی از آن عمل خاص را، با توجه به باوری که دارد 
توجیه و تفســیر می کند؛ بــه این معنا که موفقیت 
خــودش را عاملی برای تأیید شایســتگی خودش 
در نظر می گیرد، و برای شکست، تبیینی خارج از 

خودش دست و پا می کند.
۴.درونــیيابيرونیبودنمکانکنترل:افراد، 
بسته به این که معتقد باشــند کنترِل کافی بر روی 
زندگیشان دارند یا خیر، علل رفتارهای خودشان را 
به خودشان یا بیرون از خودشان نسبت می دهند. 
اگر فرد بر این باور باشد که مکاِن کنترل زندگی اش 
در درون خــودش قــرار دارد، کارکردها، ویژگی ها 
و رفتارهــای خــودش را تعیین کننــده موقعیــت 
زندگی اش می داند، اما اگر بر این باور باشد که مکان 
کنتــرل زندگی اش، بیــرون از خودش قــرار دارد، 
رفتارها و مهارت های خودش را در آن چه که دریافت 

می کند بی تأثیر می داند.

۵.ميــلبهمحافظتازعزتنفس: گاهی فرد، 
بــرای این که بتوانــد از تصویر خصوصــی ای که از 
خودش دارد حفاظت بــه عمل بیاورد، موفقیت ها 
و نتایج مثبــت را به علل درونی نســبت می دهد و 
شکست ها و نتایج بد را به علل بیرونی ِاسناد می دهد. 
در چنین حالتــی، افرادی که عــزت نفس پایینی 
دارند، به این علت که بیشــتر نگــران محافظت از 
تصویر خودشان هستند، برای حفاظت از خودشان، 

بیشتر به باورهای غیر منطقی پناه می برند.
6.محافظتازتصويرعمومــیخود: اگر فرد، 
عملکــرد خــودش را در معرض دید عمــوم بداند، 
برای این که بتواند از تصویر خودش در محضر عموم 
محافظــت کند، در قالب توجیه، کوشــش هایی را 
صورت می دهد. این کوشش ها، که همه برای بهبود 
و اصالِح چگونگی ادراک دیگران از فرد هســتند، 
باعث می شوند که فرد، خودش را به طور موقتی، از 

خجالت و شرم در انظار عموم برهاند.

ویژگیهایفردمبتالبه
خطایخدمتبهخود

- تفاوت میان خوِد واقعی و خوِد ایده آلش را انکار 
می کند، و بر همین اساس، مسئولیت اشتباهاتش 

را نمی پذیرد.
- به شدت تالش می کند که دالیلی را برای عقالیی 
کردن و توجیه عملکردش دست و پا کند، تا به این 

ترتیب بتواند آن ها را به شکل قابل قبول ارائه کند.
- توانایی هــا و دســتاوردهای خــودش را بیش از 
آن چه که در واقعیت وجود دارد تخمین می زند و از 
ارزش های مد نظر خــودش، به گونه ای اغراق آمیز 

یاد می کند.
- توهــم توانایِی نامحدود دارد و معتقد اســت که 
بــا توجه به اســتعدادها و توانمندی هایی که دارد، 

می تواند از پِس بحران های سنگین بربیاید.
- به انحاء مختلف، بر خاص و بی همتا معرفی کردن 
خودش تأکید می کند و ادعای منحصر به فرد بودن 

دارد.
- شوِق ســیری ناپذیری نسبت به کسب تحسین 
و تأییــد از جانب دیگــران دارد، و به همین ترتیب، 

استثمار دیگران را حق خودش می داند.
- قــادر به توجــه به دیگــران و همدلی بــا آنان 
نیست، اما چون معتقد است که خودش اشتباه 
نمی کنــد، در مواجهــه بــا خــودش، به شــدت 

خودبخششی دارد.
- مضطرب است و از احساساتی نظیِر افسردگی، 

بی ارزش بودن و خودبیمارانگاری رنج می برد.

درمانافرادمبتالبه
خطایخدمتبهخود

در اولیــن قدم، فــرد باید به این نتیجه برســد، که 
خودآگاهــِی الزم را نــدارد و در نتیجه، نســبت به 
پذیرش اشتباهات خودش مقاومت به خرج می دهد، 
و مسئولیتشــان را بر عهده نمی گیرد، و در عوض، 
موفقیت هایی را به خودش نسبت می دهد که نقش 

چندانی در به دست آوردنشان نداشته است.
در دومیــن قدم، فرد باید به این موضوع توجه کند 
که انسان است و نواقص زیادی دارد و با این وصف، 
لزومی ندارد کــه برای بی نقص به نظر رســیدن و 

دوست داشتنی بودن، تالش بیهوده انجام بدهد.
در سومین قدم، فرد باید به این موضوع فکر کند که 
اگر نتواند مرز باریِک میان خودباوری و خودستایی را 
با غرور و لجاجت و خودخواهی پیدا کند، در پذیرش 
اشتباهاِت شخصی اش به مشکل دچار خواهد شد. 
فرد به این دلیل که مایل است همیشه پیروز باشد، 
تالش می کند در هر حالی خودش را برنده ببیند، و 
در نتیجــه وارد الگوی انکار و دفاع روانی از خودش 
می شــود و از پذیرش اشــتباهاتش طفره می رود. 
پافشاری در نپذیرفتِن اشتباهات، به معنای اصرار 
بر آســیب پذیر نبودن است. پذیرش آسیب پذیری، 
می توانــد به فرد در رفع احســاس خجالت، گناه و 
ترس کمک کند و دیوارهای دفاعی او را بشکند. و 
به تدریج، او را به سمت و سوی سالمت روان هدایت 

کند.
در چهارمین قدم، فــرد باید با واکاوی انگیزه های 
درونی خودش، در جهت شــناخت درونیاتش قدم 
بردارد. فرد مبتال، باید به چند سؤاِل کلی در مورد 
خودش پاســخ بدهد، از جمله این که چرا از انتقاد 
می ترسد، یا این که، رفتار و اعمالش، چه تأثیری بر 

روی دیگران می گذارند.
در پنجمین قدم، فــرد باید تالش کند که به جای 
انکار اشــتباهات و تــالش برای بازســازی تصویر 
خود، به دنبال کســِب نتیجه باشد. در این حالت، 
فرد با قبول کردن ســهم خود در بروز یک شکست 
یا نتیجه بد، قادر خواهد بود که روابط خودش را با 
اطرافیانش حفظ کنــد و آن ها را به عنوان حامی و 

پشتیبان در کنار خودش داشته باشد.
در ششمین قدم، فرد باید از نظرات و دیدگاه های 
دیگران درباره خودش استقبال کند؛ به این معنا که 
اجازه بدهد دیگران او را مورد انتقاد قرار بدهند، و 
نقاط کوِر شخصیتی و اشتباهاتش را به او یادآوری 

کنند.

محمدسهيلیراد
)کارشناسارشدروانشناسی(
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خطایخدمتبهخودوروابطزوجها

۲۷

خطــای خدمــت بــه خــود، یکــی از خطاها و 
تحریف های شــناختی مغز است که در آن، فرد به 
این دلیل که دوست دارد موفق جلوه کند، نتایج و 
بازده مثبِت وقایع زندگی اش را به خودش نسبت 
می دهــد و عامل هر نتیجه منفــی ای را، هر چیز 
و هر کســی غیر از خودش ارزیابی می کند. میِل 
فرد مبتال، بــرای موفق به نظر رســیدن و باعزت 
نفس جلوه کردن، ســبب می شــود که او همواره 
همــه  چیز را به نفع خودش قضــاوت کند. فردی 
که از جانب همســر خود، مدام با خطای خدمت 
به خود روبه روست، با فردی زیر یک سقف زندگی 
می کند که زیر بار هیچ اشــتباهی نمی رود و برای 
توجیه خطاهایی که مرتکب شده است، به سمت 
هر چیزی جز خودش انگشت اتهام دراز می کند. 
زندگی های بی شماری وجود دارد که در آن، یکی 
از زوجیــن، زن یا مــرد، یا هر دوی آن هــا، به این 
خطای شــناختی دچارند و به این دلیل، همســر 
خودشان را با مشــکالت زیادی مواجه می کنند. 
فرد مبتــال به خطای خدمت به خــود، رغبتی به 
اصــالح رفتار خودش نشــان نمی دهــد و با حل 
نکردن مشــکالت، مدام همســرش را به گذشته 
ارجــاع می دهد. او در گیر و داِر پیدا کردِن مقصر، 
برخوردها و اصطکاک های زیادی را بین خودش 
و همســرش ایجاد می کند. گله های فرد مبتال از 
همسرش، آن قدر زیاد است که گویی سرزنش های 
او هیچ وقــت تمام نمی شــوند، و همین موضوع، 
می تواند موجب ُافت شدید عزت نفِس همسرش 
شود. او با بازی کردِن نقش قربانی، تالش می کند 
خــودش را از درون آرام کنــد، اما با به هم ریختِن 
همســرش، آرامــش را از زندگــِی مشترکشــان 

می گیرد.
این که چطور با همسِر مبتال به خطای »خدمت به 
خود« کنار بیاییم، مسأله و موضوعی است که این 

نوشتار، خود را متکّفل پاسخگویی به آن می داند.

نشانههایهمسرمبتالبه
خطایخدمتبهخود

فــرد مبتال بــه خطای خدمــت به خــود، فردی 
عیب جو و قضاوت گر اســت و بــرای این که عیوب 
خــودش را نبینــد، مسئولیتشــان را بــه گــردن 
همســرش می اندازد. او وظیفه شــناس نیست، 
و تحلیل های درســتی از شــرایط و موقعیت های 
زندگی اش ندارد و نمی تواند برای زندگی مشترک 
با همســرش، برنامه ریزِی درست و موفقی داشته 
باشد. رفتارهای ناسازگارانه فرد مبتال، رابطه او را 

با همسرش تخریب می کند.
- فرد مبتال، خودباوری ندارد و با اعتماد به نفس 
پایینی که دارد، این باور را در همســرش به وجود 
می آورد که صالحیت و شایستگی حضور در رابطه 

مشترکشان را نیز ندارد.
- فرد مبتال، بلوغ فکری نــدارد و در برابر اعمال و 
رفتارهایی که دارد پاســخگو نیســت، و با همین 
عملکرد، همسرش را نسبت به خودش بی اعتماد 

می کند.
- فرد مبتال، در جمع ها به خوش اخالقی معروف 
نیست و رفتار اجتماعی درستی از خودش نشان 
نمی دهد و در نتیجه، روابط عمومِی باالیی ندارد، 
و با همین کمبودها، چهره زندگی مشترکش را نیز 

زشت و نخواستنی می کند.
- فرد مبتال، مدام به دنبال حاشیه است و با غافل 
شدن از اصِل زندگی، همسرش را نیز درگیر حاشیه 
می کند و اجازه نمی دهد که زندگی مشترکشان، 

طعم زندگی اصیل را بچشد.
- فرد مبتال، زندگی را ناعادالنه می داند و معتقد 
است که سهم کمی از خوشی ها و خوشبختی ها 
دارد و عامل اصلی این نارضایتی ها را همســرش 

می بیند.
- فرد مبتال، درک عمیقی از قوانین عالم ندارد و با 
همین فهم سطحی، به مواجهه زندگی مشترکش 

می رود.
- فرد مبتال، بسیار کینه ای است. او با احساساِت 
الک نشــده خــود، روحیــه همســرش را تخریب 
می کنــد، اما باز هم همســرش را به عنــوان فرد 

جفاکار در رابطه شناسایی می کند.

خطایخدمتبهخود
ودرگیریزوجها

پاســخ به این ســؤال که خطای خدمت به خود، 
چطور می تواند زندگی مشترک یک زوج را به هم 
بریزد، می تواند هم در پیشــگیری و هم در درمان 

این مشکل، بسیار کمک کننده باشد.
فرد مبتال به خطای خدمت به خود، مشــکالت و 
معضالتی را به همســرش نســبت می دهد که به 
هیچ عنوان مستحق دریافتشان نیست و با همین 
عملکرد، صمیمیت رابطه شان را کم می کند. او با 
ناراحت کردن همسرش، بدبینی و کینه و نفرت را 
به جان او می اندازد، و آتش عصبانیت و پرخاش را 
در او روشن می کند. رفتارهای ناشایست فرد مبتال، 
فضای زندگی مشترک را به سمت آشفتگی سوق 
می دهد و همســرش را نیز در بلوایی از ناامیدی و 

یأس، سردرگم می کند. او با نق زدن و شکایت های 
گاه و بــی گاه، بنای توهین و ســرزنش را نســبت 
به همســرش می گذارد و به او احســاس گناه القا 
می کند. فرد مبتال، قادر به صحبت از احساسات 
و درونیاتــش نیســت، و دلخوری هــا و انتظارات 
خودش را از رابطه، به صورت مبهم و همراه با نیش 
و کنایه عنوان می کند. نزاع های متعدد و تنش ها 
و تعارض های بی شمار، سبب می شود که هر یک 
از طرفین، احساس کنند شخصیتشان در رابطه 
خرد شده است و در نتیجه، با سرد شدن نسبت به 
یکدیگر، به تدریج رابطه را به سمت طالق عاطفی 

پیش می برند.

راهکارهاییبرایتعاملبا
همسرمبتالبهخطایخدمتبهخود

همسر فرد مبتال به خطای خدمت به خود، الزم 
است در قدم اول، به این حقیقت آگاه باشد که رفع 
این خطای شناختی از همسرش، نیازمند صبوری 

و همراهی بسیار است.
همســر فرد مبتال در قدم دوم، باید به تدریج، و به 
شکل غیر مستقیم، همسرش را در تشخیص علت 
واقعِی اتفاقات توانمند کند. او باید با گســترده تر 
کردن دید همسرش، زوایای مختلف یک اتفاق را 
برای او روشــن کند و به او بفهماند که بســیاری از 
مشکالت، ناشی از قصور و ناتوانِی فرد مبتالست 
و دلیلی برای مورد ســرزنش قرار گرفتن خودش 

وجود ندارد.
همســر فرد مبتال در قدم سوم، باید تالش کند تا 
خودباورِی جعلی همســرش را به اعتماد به نفس 
واقعی بــدل کنــد و او را از دروغ گفتن به خودش 
منصرف کند. او باید به همسرش کمک کند که از 
دنیای تخیالت فاصله بگیرد و پیش نیازهای واقعی 
و پیامدهای حقیقی اتفاقات مختلف را ارزیابی کند 
تا به این ترتیب، تصویری واقع گرایانه از خودش، 

دیگران و انتظاراتش به دست بیاورد.
همسر فرد مبتال در قدم چهارم، باید تالش کند که 
ابعاد حقیقی زندگِی انسانی را به همسرش نشان 
دهد؛ به این معنا که به او یاد بدهد انسان، موجود 
بی نقصی نیست و با توجه به نقص هایی که دارد راه 

رشد خودش را پیدا می کند.
همســر فرد مبتال در قدم پنجــم، باید با توجه به 
نیازهای همســرش، رفته رفته سطح عزت نفس 
او را رشد بدهد. او باید با اجتناب از انتقاد متقابل 
از همســرش، راه نفوذ به درون او را پیدا کند، و با 

تزریق حس خوب، درماندگی او را تسکین بدهد.

مريمتقیلو
)کارشناسمديريتخانواده(
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»عید شریف فطر عید است برای ضیافت الله، و عید شریف قربان عید است 
برای لقاءالله و آن عید که ضیافت الله است، مقدمه است برای لقاء الله« 

صحيفهامام،ج۱۸،ص۱۱۸

امام خمینی


